Tack för att ni valt Island till ert resmål
Här finner du svar på
(nästan) alla dina frågor!


Flygbolag:


Icelandair

Incheckning:



Icelandair terminal 5 på Arlanda. Incheckning rekommenderas senast 2 timmar före avresa, det kan vara
långa köer och incheckningsdisken stänger ca 45 min före avgång.
Se också: icelandair.se/information/before-you-go/online-checkin

Bagage: 1 väska upp till 23 kg (158 cm) 62 inch.




Sjukförsäkring:






På flygplatsen i Keflavik kan man handla Tax-free både vid ankomst och avresa.
Moms: Vid köp av varor för minst 6000 ISK utbetalas den vid avresa på Keflavik flygplats. Observera att
det görs innan check in/säkerhetskontrollen i ankomsthallen! Om beloppet som utbetalas överstiger
5000 ISK per kvitto ska varorna visas upp i tullen innan incheckning.

Transfer från flygplatsen Keflavik (KEF):






Kontakta alltid Islandia eller resp. arrangörs nödnummer (namn/nummer finns på vouchern) så att problemet
kan avhjälpas så fort som möjligt.

Tax-free:




När du åker utomlands behöver du alltid pass, eller inom Schengenområdet ett nationellt id-kort. Båda
dessa dokument utfärdas av polisen.

Eventuella problem:




Som vid alla andra resor inom EU/EES, medtag ditt Europeiska (E-111) ifall du skulle bli sjuk och behöva
läkarvård.

Pass & ID-kort:




Handbagage:10 kg + en bärbar dator + kamera + paraply

Förbokad transfer med t.ex. Snaeland (se er voucher) möter upp med namnskylt i ankomsthallen. transfer
Airport Express och Flybus kör regelbundet till stan samt finns transfer bussar via Blå Lagunen till Reykjavik.
Blå lagunen har ett bagagerum där man kan bevara sitt bagage under badet, kostnad är ca 40 kr.
Glöm inte att ha era badkläder i handbagaget.

Transfer till flygplatsen Keflavik (KEF):


Förbokad transfer med t.ex. Snaeland (se er voucher) hämtar upp i på överenskommen tid. Flybus kräver
platsreservation, det ordnar ni med receptionen dagen innan hemfärd.

Islandia Resor
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Tidig frukost:




Tidsskillnad:




Affärerna på Island har internationell standard och ett brett sortiment. Märkesvaror är ofta billigare än i
Sverige. Isländska specialiteter är stickade tröjor och andra yllevaror, handgjorda silversmycken, keramik
och givetvis fisk (finns i Tax-free butikerna i Keflavik). Affärerna i centrum har öppet mellan 9-18 vardagar
och 10-16 lördagar. Kringlan har öppet 10 till 18.30 vardagar (torsdag till 21). Lördagar mellan 10-18 och
söndagar 13-17.

Taxi:




GSM och 3G (4G på större orter) fungerar bra i Reykjavik och i alla större städer.

Shopping:




Det är olagligt att ta med sig snus till Island. Det blir höga böter i tullen.

Mobiltelefoner:




Specialiteterna är fisk av alla slag och lammkött, i övrigt internationell mat. Vin och öl är något dyrare än i
Sverige.

Snus:




Invånarna talar isländska. De flesta talar också engelska och även lite danska.

Mat & Drick:




Blivit standard och tas tacksamt emot av all servicepersonal.

Språk:




Keflavik flygplats, öppetider dagligen: 05:30 – 17.30. Bankerna i Reykjavik är öppna må-fr 09.30-16.00.

Dricks:




Visa, Eurocard & Mastercard går bra att använda nästan överallt. Att använda bankomater är enkelt.

Bank:




ISK- Isländska kronor. SEK till ISK växlas med fördel på flygplatsen vid ankomst. 100 SEK är ca 1400 ISK
(2/2 2017)

Kreditkort:




Rent och mycket gott. Det går bra att dricka direkt från kranen överallt.

Valuta:




Varma, regn och vindtäta kläder. Vårdad klädsel på restauranger. Glöm inte badkläder och bra
promenadskor.

Dricksvatten:




Island ligger 2 timmar efter Sverige/Danmark/Norge sommar, 1 h vinter.

Klädsel:




Meddela receptionen dagen innan att ni vill ha tidig frukost. Då serveras kaffe, juice och något enkelt, sk.
Grab'n Go.

Lite billigare än i Sverige.

El:


220 V. Svenska kontakter passar.

 Svenska Ambassaden:




Information om Island på svenska:





Lagmuli 7, Reykjavík. Tfn +354 5201230

http://se.visiticeland.com/
http://www.islandsbloggen.com/p/resa-till-island.html

Kartor över Island och Reykjavik:



http://reykjavikcentermap.com/
http://icelandillustrated.com/

Trevlig Resa önskar
Islandia resor!

Islandia Resor
Holländargatan 21 B
S- 111 60 Stockholm, Sweden
Tel. +46 8 545 215 60
islandia@islandia.se - www.islandia.se - www.facebook.com/Islandiaresor

