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Island, Grönland och Färöarna

ISLAND
Res till sagoön!

Vulkaner, glaciärergejsrar och vattenfall
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Flyg med Icelandair till 
Island och Nordamerika

+ www.icelandair.se

Island har uppkommit där två kontinentalplattor möts och än idag 
ändras geografin på grund av aktiva vulkaner. Landskapet präglas 
därför av stor variation, med lavafält i olika stadier av nedbrytning, 
glaciärer, gröna dalar och älvar med magnifika vattenfall. 

Även om landskapet är unikt för Norden så är människorna 
desto mer lika andra nordbor och de flesta talar engelska. Lev-
nadsstandarden är hög och kulturlivet är väl utvecklat, särskilt i 
huvudstaden Reykjavik som har ett stort utbud av museer, gallerier 
och arenor för musik, teater och dans. Dessutom finns förstås nöj-
esetablissemang av alla sorter: pubar, restauranger och nattklubbar.

Du känner dig utan tvekan välkommen som besökare på Island!

Välkommen 
till Island
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Resor till sagornas ö!
Resor till Island kan bjuda på allt vad du drömmer om att din framtida 
semester ska innehålla. Självklart är det naturen och djurlivet som lockar 
många till Island men man ska inte glömma att ön kan leverera mycket 
mer än så. Förutom naturreservat, gejsrar, varma källor, glaciärer och 
häpnadsväckande vattenfall kan du ägna dig åt shopping och ett sjudande 
nattliv i Reykjavik. Resor till Island kan således utgöras av både vandringar 
i naturen samt modernt nöjesliv i en storstad. Att besöka Island och inte ta 
del av landskapet är nästintill omöjligt och resor hit fokuserar vanligtvis på 
det säregna terrängen och exotiska äventyr. 

Luta dig tillbaka och låt oss på Islandia ta hand om 
din resa till Island. Tack vare goda kontakter, god 
lokalkännedom och förmånliga kontrakt med 
leverantörer på Island, Färöarna och Grönland kan 
vi erbjuda både individuella- och gruppresor till bra 
priser. Vi lägger stor vikt vid personlig och bra 
service till våra kunder. Du kan känna dig trygg när 
du  bokar din resa hos oss! 

Praktisk information och villkor 
30
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Reykjavik har något för alla intressen. Ett besök i Reykjavik är 
en minnesvärd upplevelse oavsett om du söker storstadens livliga 
puls, den dånande underjordiska energin eller den tysta energin ute 
i den gröna naturen som omger staden. Reykjavik kan stoltsera 
med ett utsökt urval av bra restauranger, berömda för sitt 
fantasifulla kök och sina färska råvaror. Oavsett om du föredrar 
fisk, skaldjur, lamm eller vilt finns det alltid något på menyn 

som faller dig i smaken. Reykjavik är porten till Island; en 
ungdomlig stad med lång historia, omgiven av berg och hav och 
bara några minuter från den storslagna och orörda naturen. 
Reykjavik är ren energi – du lämnar den full av kraft!

På följande sidor hittar du olika resor som har sin utgångspunkt 
i Reykjavik med naturen runt hörnet – välj den som passar dig bäst.

Storstaden 
Reykjavik

Ladda upp och koppla av i Islands huvudstad! Jordens inre krafter och naturens rena 
energi gör Reykjavik till de starka kontrasternas stad. Små korrugerade plåthus ligger tätt 
inbäddade bland futuristiska glasbyggnader. Moderna inrättningar ligger på några mi-
nuters färdväg från den grova vulkanterrängen. Internationellt inflytande blandas med 
gamla isländska traditioner för att skapa en unik kultur där gammalt och nytt lever i en 
skön symbios.

Foto: Siarhei Plashchynski

Foto: Niklas Norqvist

En vecka i Reykjavik
Här får ni uppleva några av de platser som Island är mest känt för.

Varje säsong har sin charm och karaktär och en mängd aktiviteter 
kan avnjutas året om. Exempel på dessa är hästridning, bussturer, 
museibesök, god mat och shopping. Packa upp väskan och få ett 
smakprov på vad Island har att erbjuda. Guidning på utflykterna är 
på skandinaviska. 

I priset ingår:
• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive

flygskatter.

• 7 nätter del i dubbelrum med frukost på ett hotell i Reykjavik.

• Stadsrundtur Hop on/Hop off i Reykjavik.

• Gyllene Cirkeln, heldagstur med buss.

• Äventyr på Sydkusten, heldagstur med buss.

• 24-timmars Reykjavik turistkort med inträde

till bad och museer.

• Transfer vid ankomst och avresa.

Pris (per person): Sommar från 14 595 kr,

vinter från 11 645 kr.

Längd: 8 dagar/7 nätter.

Avgång: Dagligen året runt.

Reykjavik – en gourmetupplevelse
Njut av de fantastiska miljöerna och den isländska maten.

Mat är en livsnödvändighet, även på Island. Islands grundläggande 
koncept när det kommer till matlagning är färska råvaror. Fisken 
kommer direkt från de oförorenade haven som omger landet och 
köttet kommer från djur som har betat på fält långt från civilisa-
tionen.

I priset ingår:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive
flygskatter.

• 4/3 nätter del i dubbelrum med frukost på trestjärnigt hotell i

Reykjavik.

• 2 middagar på några av Reykjaviks bästa restauranger.

• Stadsvandring i Reykjavik med provsmakning på olika
restauranger.

• Transfer vid ankomst och avresa.

Pris (per person): Sommar från 13 045 kr, vinter från 9945 kr. 
Längd: Sommar 5 dagar/4 nätter, vinter 4 dagar/3 nätter. 
Avgång: Torsdagar och fredagar året runt.

Det gröna Island
Island är en ö mitt i Atlanten och flyg är 
fortfarande det bästa alternativet för resor  dit 
men vi kan fortfarande välja grönare alternativ 
på själva resan.
På denna resa kommer du att bo på ett miljövänligt hotell (Green 
Globe-certifierat) eller miljövänligt vandrarhem i Reykjavik och i 
paketet ingår även en cykeltur med guide i Reykjavik och 
Reykjavik citycard. I citykortet ingår entré till alla bassänger i 
Reykjavik, fritt resande med buss i kollektivtrafiken i hela 
Reykjavik, Reykjaviks bästa museer, gallerier, Reykjavik zoo samt 
färjan till historiska ön Videy strax utanför Reykjavik, allt ingår! 

I priset ingår:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive
flygskatter.

• 1) Hotel Eyja, miljövänligt hotell på Island, del i dubbelrum med 
frukost.
2) Miljövänligt vandrarhem, del i dubbelrum med badrum och 
frukost.

• Cykeltur Classic Reykjavik inkl. cykel, hjälm och guide (jun-aug) /

El-cykelhyra, 1 dag (höst/vår).

• Reykjavik city card, gäller i 72 timmar inkl. entré till alla simbas-
sänger i Reykjavik, resor med kollektiv buss i Reykjavik, entré till 
flera museer och gallerier samt Reykjavik Zoo. Färja till ön Videy

utanför Reykjavik.

Pris (per person): Från 9895 kr  på vandrarhem  
Längd: 4 dagar/3 nätter. 
Avgång: Dagligen året runt.

Läs mera om denna resa på islandia.se.

Bad
På Island finns det många sätt att koppla av på och återhämta sig 

från stress. 

Det är den rikliga förekomsten av geotermiskt vatten som ger de goda 
möjligheterna till avkoppling och äventyr. Varje by eller stad har en 
simbassäng där du kan simma i 27–29° C varmt vatten och koppla av 
i de varma jacuzzis där temperaturen varierar mellan 38 och 42° C.

I priset ingår:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive
flygskatter.

• Transfer till och från flygplatsen.

• 4 nätter del i dubbelrum med frukost på Icelandair Hotel Natura.

• Tur till Blå Lagunen inklusive inträde, handduk och välkomstdrink.

• Gyllene Cirkeln heldagstur inklusive inträde till Fontanabadet i

Laugarvatn.

• 24-timmars turistkort för Reykjavik med inträde till bad och
museer.

Pris (per person): Sommar från 14 395 kr, vinter från 11 395 kr. 
Längd: 5 dagar/4 nätter.

Avgång: Dagligen året runt.

Foto: Katri Carlberg

STOR-

SÄLJARE
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Foto: Privat

Paketresor
Island på svenska
Lär känna Island närmare med en  

skandinavisktalande guide på utflykterna.

Ni som ännu inte har besökt isens och  
vulkanernas ö ska nu passa på. Island  
attraherar fler och fler besökare för varje år –  
så är det inte dags att upptäcka varför? Med vår paketresa »Island på 
svenska« hinner du uppleva det bästa av Island på kort tid. Du kan 
resa närsomhelst på året och det går även att förlänga detta paket.

I priset ingår:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive 
flygskatter

• 4/3 nätter del i dubbelrum med frukost på  trestjärnigt hotell i 
Reykjavik.

• Stadsrundtur Hop on/Hop off i Reykjavik.

• Gyllene Cirkeln, heldagstur med buss.

• 24-timmars Reykjavik turistkort med inträde till bad och museer.

• Transfer vid ankomst och avresa.

Pris (per person): Sommar från 11 295 kr, vinter från 8145 kr. 
Längd: Sommar 5 dagar/4 nätter och vinter 4 dagar/3 nätter. 
Avgång: Onsdagar eller torsdagar året runt. 

Familjens Island
Island och Reykjavik är ett perfekt resmål för barnfamiljer. Sprutande 

varma källor, valar och den vackra islandshästen är bara några exempel. 

Använd turistkortet för ett besök på någon av stadens många sim- 
bassänger, vår favorit är »Laugardalslaug« som ligger nära familje- 
parken »Husdyragardurinn«.

I priset ingår:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive 
flygskatter.

• 4 nätter i en lägenhet i Reykjavik.

• Ankomsttransfer via Blå Lagunen inklusive inträde, handduk och 
välkomstdrink.

• Valsafari från Reykjaviks hamn med besök i valmuseet.

• Gyllene Cirkeln, hel eller halvdagstur med buss.

• 24-timmars Reykjavik turistkort med inträde till bad och museer.

• Transfer vid avresa.

Pris per person, (avser 2 vuxna och 2 barn tom 11 år): 
Sommar från 9995 kr, vinter från 8895 kr.

Längd: 5 dagar/4 nätter.

Avgång: Dagligen året runt.

Äventyr
Resan med den perfekta kombinationen av storslagen natur och 

äventyr.

I priset ingår:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive
flygskatter.

• Transfer till och från flygplatsen.

• 4 nätter del i dubbelrum med frukost på ett 3 stjärnigt hotell i 
Reykjavik.

• Heldagsaktiviteter med guide:
Fredag: Glaciärvandring, Skogarfoss och Seljalandsfoss vattenfall.

Lördag: Gyllene Cirkeln, forsränning.

Söndag: Valsafari, Blå Lagunentur med inträde, handduk och väl-

komstdrink.

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.

• Hyrbil i 4 dygn (VW Polo sommartid och Toyota RAV4 4WD vinter-
tid). Inkl. skatt, CDW, Theft Waiver, PAI, GPS, flygplatsavgift samt 
en bra vägkarta.

• 1 natt del i dubbelrum med frukost vid Blå Lagunen.

• 2 nätter del i dubbelrum med frukost i Hveragerdi.

• 1 natt del i dubbelrum med frukost på hotell i Reykjavik.

Pris (per person): Sommar från 16 545 kr, vinter från 14 645 kr. 
Längd: 5 dagar/4 nätter.

Avgång: Dagligen året runt.

Pris (per person): Från 16 895 kr.

Längd: 5 dagar/4 nätter.

Avgång: Torsdagar 15 maj–15 september.

Fiske i isländska vatten
Fiske i oslagbar miljö. Både erfarna sportfiskare och nybörjare är 

välkomna.

I priset ingår:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive
flygskatter.

• 4 nätter del i dubbelrum med frukost på ett 3-stjärnigt hotell i 
Reykjavik.

• Öringsfiske – heldagstur med guide.

• Havsfiske – halvdagstur.

• Transfer till och från flygplatsen.

Pris (per person) min. 3 personer: Från 14 895 kr. 
Min. 2 personer: Från 15 695 kr.
Längd: 5 dagar/4 nätter.

Avgång: Dagligen maj–september.

Romantik
Om du letar efter en romantisk weekend utomlands så är Island ett 

ypperligt alternativ!

Den bästa tiden att resa till Island är på sommaren, men det hindrar 
inte att man kan vara romantisk även andra årstider. Oavsett om ni ska 
gifta er, är nygifta eller t ex firar 30-årig bröllopsdag kan vi rekom-
mendera er en resa till Island.

I priset ingår:

Foto: Hannah Dickens

Vill n
i se 

lunnefåglar?

Lägg till 
fågelskådning, 

besök på Blå Lagunen eller 

någon annan utflykt. 

Se sid 22–23  

och islandia.se

STOR-

SÄLJARE

Vi hade en underbar resa och bröllop,  
det blev som vi hade tänkt oss och hela 
sällskapet var nöjda. Tack så mycket!
M & P
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Gruppresor 
med guide

Seniorresan
Se det bästa av Island med ett gäng pigga seniorer. Höjdpunkterna på 

resan blir Thingvellir, Gullfoss, Geysir, Blå Lagunen och konserthuset 

Harpa. Upplev orörd natur, ödsliga vidder och mäktiga krafter var du 

än befinner dig.

Dag 1, kl 16:00: Blå Lagunen, incheckning och middag. Ankomst 
till Island. Avresa från Stockholm 13.55 eller Köpenhamn 14.10 om så 
önskas. Ankomst i Keflavik, kl. 15:10 (från Köpenham 15:25). En 
svensktalande guide möter upp er i ankomsthallen med en skylt: Islandia 
resor. Tillsammans åker ni till Blå Lagunen för bad och sen vidare till 
hotellet där vi checkar in. Gemensam välkomstmiddag.

Dag 2, kl 9:00: Heldagstur till Borgarfjördur. Vi kör från Reykjavik till 
Borgarnes under fjorden via den svenskbyggda undervattenstunneln i 
Hvalfjördur. I Borgarnes får vi njuta av två fantastiska historiska 
utställningar. Den första berör vikingarnas bosättning på Island och den 
andra handlar om den legendariske vikingen Egill Skallagrimsson. Sen är 
det dags för lunch. Vi kör till den historiska gården Reykholt där några av 
de isländska sagorna utspelas. Vi besöker Snorrastofa där den fornnordiske 
Snorri Sturlusons historia och verk bevaras bl.a. Eddan, som var en 
handbok i skaldekonst och lärobok i nordisk mytologi. Vi njuter av västra 
Islands vackra natur och besöker den varma källan Deildartunguhver, 
vattenfallen Hraunfossar och Barnafossar. Vid bra väder ser man över 
dalgången ända till glaciärerna Eiriksjökull och Langjökull. Vi stannar flera 
gånger under dagen. Kvällen ledig. Längd: 8 timmar.

Dag 3, kl 9:00: Gyllene Cirkeln.
Gyllene Cirkeln är en utflykt till många av naturens underverk som Island 
är känt för. Vi kör österut och börjar med ett besök på Nobelpristagaren 
Halldor Laxness gamla hem som numera är ett museum. Där får vi en 
grundlig genomgång av historiken runt Halldor och hans livsverk med en 
ljudguide. 

Nyår
Nyårsafton i huvudstadsregionen är en extraordinär upplevelse, 

speciellt med tanke på att det inte finns några officiella fyrverkerier 

i staden. Denna legendariska natt skapas av folket i Reykjavik som 

tillsammans gör ett fantastiskt jobb!

Dag 1: Avresa. Efter en drygt tre timmar lång flygresa landar du på Island 
vid klockan 15 lokal tid. Du tas med hjälp av transfer från flygplatsen till 
den magiska Blå Lagunen. Endast 15 minuters bilresa från flygplatsen ligger 
den här oasen med 37 gradigt, välgörande, vatten. På plats vid den Blå 
Lagunen avnjuter vi en härlig välkomstdrink. Därefter väntar transfer till 
hotellet inne i Reykjavik.

Dag 2: Nyårsmiddag och kryssning. På kvällen väntar 
femrättersmiddag med tillhörande vinpaket (ingår) på den fantastiska 
restaurangen Kopar med vyer över Reykjaviks hamn. Vid 23-tiden 
promenerar vi till fartyget, avnjuter ett glas mousserande vin innan vi åker 
ut på en nyårskryssning. Väl där njuter vi av de spektakulära fyrverkerierna 
och mousserande vin som ingår. Island spenderar mest pengar i världen per 
person på fyrverkerier. En unik upplevelse. Ombord finns bar och 
varm overall att låna
Dag 3:  Ledig dag för egna aktiviteter
Idag kan du njuta av en helt ledig dag på Island. Vi erbjuder en mängd olika 
utflykter du kan välja att köpa till på din nyårsresa till Island. Upplev 
valskådning, norrskenet, ridturer isgrottor, snöskoter, FlyOver Iceland och 
mycket mer. Läs mer om aktiviteter här.

Dag 4: Gyllene Cirkeln
Vi samlas i hotellets lobby och ger oss, tillsammans med en guide, ut till den 
fantastiska Gyllene Cirkeln. Utflykten innefattar nationalparken Thingvellir 
där Europas och Amerikas kontinentalplattor möts, Geysir-området med 
dess varma källor och det sagolika vattenfallet Gullfoss. Vi är tillbaka på 
hotellet vid klockan 18 och kvällen är fri.

Dag 5: Hemresa. Efter en fullmatad nyårsresa till Island har det blivit 
dags för hemresa igen. Du hämtas av transferbuss på hotellet tidig morgon 
och körs den knappa timmen till flygplatsen.

I priset ingår::

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.

• Ankomsttransfer via Blå Lagunen inklusive inträde, handduk och 
välkomstdrink.

• 4 nätter del i dubbelrum med frukost på ett trestjärnigt hotell i 
Reykjavik.

• Nyårsmiddag

• Nyårskryssning

• Gyllene Cirkeln – heldagstur med buss.

• Transfer till flygplatsen

Pris (per person): Från 13 495 kr.
Längd: 5 dagar/4 nätter. 
Avgång: 30 december 

Vi fortsätter till nationalparken Thingvellir där det isländska Altinget 
grundades år 930. Där får vi också se den kontinentalspricka som delar den 
Eurasiska kontinentalsockeln från den Nordamerikanska. Därifrån åker vi 
till Islands största vattenfall, Gullfoss. Där stannar vi för lunch innan vi åker 
till de varma källorna i Geysir området. På hemvägen passerar vi det forna 
biskopssätet i Skálholt och kraftvärmeverket Hellisheidarvirkjun. Vi 
stannar flera gånger under dagen. Kvällen ledig. Längd: 8 timmar 
Dag 4, kl 9:00: Stadsrundtur Reykjavik. Vi besöker Reykjaviks 
historiska och moderna delar. Höjdpunkter på turen blir det nya 
konserthuset Harpa, Hallgrimskyrkan, presidentresidenset, Hafnarfjördur 
och Perlan. Längd: 3 timmar. Eftermiddagen ledig för egna aktiviteter. 
Gemensam avslutningsmiddag. Längd: 3 timmar 

Dag 5: Avresa till flygplatsen i Keflavik.

I priset ingår:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive
flygskatter.

• 4 nätter del i dubbelrum på ett trestjärnigt hotell i Reykjavik.

• Svensktalande reseledare under hela resan.

• 3 dagsutflykter och busstransfer till och från Keflavik flygplats.

• 2 luncher och 2 middagar.

• Inträde till 2 museer samt Blå Lagunen

inklusive handduk och välkomstdrink.

Pris (per person): Från 13 995 kr. 
Längd: 5 dagar/4 nätter. 
Avgång: 18 april

Foto: Stephen Kraakmo

Foto: Joshua EarleFoto: nd3000

Foto: Roan Lavery

Foto: Niklas Nordkvist

Missa inte!Endast en senior- 
resa per år.
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Foto: Ross Hughes

Vulkaner , 
gejsrar
och glaciärer 

Upptäck vulkaner, gejsrar och glaciärer på Island, som geologiskt är en av 
världens yngsta – och mest vulkaniska öar. En kunnig och erfaren guide 
informerar under resan om vulkaner, glaciärer, svarta 
sandstränder, varma källor, vattenfall, lavafält och fågelklippor. 

Dag 1: Ankomst Keflavik flygplats. 

Transfer till Reykjavik. Kvällen på egen hand. Ta en promenad och 
bekanta dig med staden. Övernattning i Reykjavik.

Dag 2: Vattenfall och svarta vulkanstränder
Efter frukost kör vi längs den vackra sydkusten, ett landskap med 
vulkaner och vattenfall. Vi besöker den lilla geotermiska byn 
Hveragerdi där vi lär oss om hur Islänningarna använder den vulkaniska 
energin. Vi kokar ägg i en varm källa och får smaka på ett färskt 
rågbröd som har bakats över natten i en varm källa. Vi kör vidare 
förbi jordbruksmarker till lilla byn Hvolsvellir där vi besöker 
museets Lava interaktiva utställning och lär oss mer om vulkaner och 
jordbävningar. Vi fortsätter till det sagoliknande vattenfallet 
Seljalandsfoss. Om förhållandena tillåter kan du faktiskt gå bakom 
Seljalandsfoss. Vi fortsätter till Skogafoss som är ett av landets mest 
fotograferade vattenfall och sägs vara gömstället för en forntida skatt. 
Vi åker förbi vulkanen Eyjafjallajökull mot svarta lavastränder och 
stannar i Reynisfjara där du kan ta en promenad på den svarta 
vulkansandstranden och beundra de extraordinära 
klippformationerna. De nordatlantiska vågorna här är kraftfulla och det 
brusande ljudet av dem, när de kraschar mot den mörka stranden, är 
något du alltid kommer att minnas. Långt ut i havet kan du se 
Reynisdrangar klippformationer. Enligt gamla legender var de en gång i 
tiden troll. Resan fortsätter mot Kirkjubæjarklaustur där vi övernattar i 
området. 

Dag 3: Nationalparken Vatnajökull och glaciärlaguner

Frukost på hotellet. Vi börjar dagen med en guidad tur i glaciärlagunen. 
Vi åker runt i amfibiebåt och beundrar isbergen på nära håll 
i glaciärlagunen. En underbar upplevelse. Vi åker ut till kusten i närheten 
där gnistrande is ligger som små diamanter på den svarta vulkansanden. 
Efter det är det dags för den lite mindre glaciärlagunen Fjallsárlón där vi 
stannar för lunch. Vi åker vi till det vackra området Skaftafell 
i Vatnajökulls Nationalpark. På väg tillbaka till hotellet stannar vi i 
den lilla kanjonen Dverghamrar där du kan se ovanliga 
hexagonala basaltpelare. Middag och övernattning i området 
Kirkjubæjarklaustur. 

Dag 4: Bondgårdsbesök och Gyllene Cirkeln 

Vi åker längs sydkusten och stannar till vid en isländsk bondgård där du 
får lära dig mer om det dagliga livet på en bondgård på Island. Möt 
familjen och några av deras husdjur, inklusive hästar, får, getter, höns, 
katter och familjens hund. Ingen resa till Island är komplett utan att ha 
besökt Gyllene cirkeln, den mest populära sightseeingturen på Island. 
Första stoppet är vattenfallet Gullfoss, det gyllene vattenfallet. Kraften i 
vattenfallet Gullfoss ger betraktaren en magnifik upplevelse. Geysirs 
geotermiska område är en av de mest besökta platserna på Island. Vem vill 
inte bevittna en utbränd gejser? Du kommer att se den nu inaktiva men 
imponerande Geysir, många små källor samt Strokkur som får utbrott var 
5–10 minut, ibland kan den nå en höjd av 40 m. Nationalparken 
Thingvellir är med på UNESCOs världsarvslista. Den är känd för sin 
enastående historia och unika geologi, världskänd för att vara den plats där 
de tektoniska plattorna glider isär något, som pågår hela tiden! De 
eurasiska och nordamerikanska kontinenterna fortsätter att separera med 
ca 2 cm per år. Alltinget, det isländska parlamentet, höll sitt inledande 
möte på Thingvellir år 930 e.Kr. Det isländska parlamentet är det äldsta, än 
idag fungerande, nationella parlament i världen. Se Thingvallavatn, den 
fantastiska sjön och den robusta Almannagjá.  Efter en upplevelserik dag i 
området återvänder du till Reykjavik för kvällen. Övernattning i Reykjavik. 
Middagen är på egen hand.

Dag 5: Reykjavik. Frukost på hotellet. Transfer till flygplatsen.

I priset ingår:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.
• 3 dagars bussresa med engelsktalande guide
• 4 nätter del i dubbelrum inklusive frukost
• 2 middagar
• Inträde i Hveragerdi Geothermal park
• Inträde till Lava Center
• Besök på bondgård
• Amfibiebåttur på Jökulsarlon
• Flygplatstransfer t/r

Pris (per person): Från 27 995 kr.
Längd: 5 dagar/4 nätter.
Avgångar: 3, 10, 17 och 24 maj - 17, 21 och 28 juni - 
5, 12, 19 och 26 juli - 2, 9, 16 och 30 augusti.
Tillägg: Blå Lagunen och andra utflykter kan läggas till; se förslag på 
vår hemsida eller sidorna 20-21 i katalogen.

Stora rundresan
Upplev de mest spektakulära naturscenerier som Island har att er-

bjuda med stopp på  flera historiska platser. Höjdpunkter: Thingvellir 

nationalpark, Jökulsárlón, Skaftafell nationalpark, Myvatn på norra 

Island, Blå Lagunen, Gullfoss och Geysir.

Dag 1: Ankomst Keflavik flygplats. Transfer till Reykjavik. (Bad i 
Blå Lagunen mot tillägg). Vi övernattar i Reykjavik på Hotel 
Klettur eller liknande. Kvällen på egen hand.

Dag 2: Västra Island, Borgarfjördur. Efter frukost börjar vår 
rundresa på riktigt. Vår guide möter gruppen på hotellet ca 08:45. Vi 
åker norrut via Valfjordstunneln till lilla byn Borgarfjördur och 
sedan vidare till fjorden Skagafjördur, där islandshästen har sitt hem 
och där finns det fler islandshästar än invånare. Vi fortsätter över 
heden Öxnadalsheidi till norra Islands huvudstad Akureyri där vi 
övernattar.

Dag 3: Norra Island Mývatn Vi åker från Akureyri till sjön 
Mývatn. Det är en grund sjö i ett dramatiskt landskap som består 
av lavafält, vulkaner och berg. Området runt sjön är ett geotermiskt 
område med hög aktivitet och en plats där alla dina sinnen berörs. 
Därefter kör vi till vattenfallet Dettifoss, ett av Europas största 
vattenfall. Efter ett stopp vid detta kraftfulla vattenfall reser vi över 
vildmarken Mödrudalsöræfi till vårt sista stopp för dagen vid byn 
Egilsstaðir. Övernattning i området.

Dag 4: . Islands östra fjordar. Från Egilsstaðir färdas vi till de glest 
bebyggda och vackra fjordarna i öst med små fiskebyar och 
storslagna berg. Bortsett från höglandet är detta det mest glest 
befolkade området på Island med endast ca 3% av den totala 
befolkningen som bor på gårdar och i små fiskebyar. Vi åker 
mellan ojämna berg och oändligt hav, och beundrar det fantastiska 
landskapet med kaskad vattenfall som faller nerför branta 
klippsidor och floder som flyter in i smala fjordar mot 
Nordatlanten. Övernattning i fiskebyn Höfn.

Dag 5: Sydkusten. Inte långt från Höfn ligger glaciärlagunen 
Jökulsárlón. Stora isberg bryts loss från glaciären och flyter runt i 
lagunen och tar på sig underliga abstrakta former av vitt och blått 
Resan fortsätter vidare till nationalparken Skaftafell. Det är en 
vacker, grön oas precis bredvid Islands största glaciär Vatnajökull. 
Vi fortsätter till området Vík med svarta sandstränder. 
Övernattning i byn Selfoss. 

Dag 6. Gyllene cirkeln. Vi börjar dagen med att besöka det 
majestätiska vattenfallet Gullfoss, kanske det vackraste i landet. 
Nästa stopp blir det geotermiska området Geysir där vi får uppleva 
det fascinerande fenomenet med den aktiva gejsern Strokkur som 
var femte minut sprutar en kokhet vattenkaskad högt upp i skyn. 
Vi fortsätter vår resa till nationalparken Thingvellir där de två 
tektoniska plattorna glider isär och världens äldsta nuvarande 
parlament grundades år 930. Från Thingvellir åker vi till Reykjavik 
och övernattar på hotell i staden.

Dag 7: Reykjavik och hemresa. Efter några fantastiska dagar på 
Island är det dags för hemresa. Du blir hämtad på ditt hotell och 
bussen tar dig i god tid till flygplatsen.

I priset ingår:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive
flygskatter.

• 5 dagar bussresa med skandinavisk-/engelsktalande guide.
• 6 nätter del i dubbelrum med frukost.
• Transfer flygplatsen t/r med flygbuss.

Pris (per person): Från 22 195 kr.
Längd: 7 dagar/6 nätter.
Avgångar: 28 maj, 4, 18 och 25 juni, 9 och 23 juli, 
6, 20 och 27 augusti. 
Tillägg:
Bad i Blå Lagunen från 1695 kr inkl transfer.  
Valskådning från Akureyri eller Reykjavik 1115 kr.
Fyra middagar under resan 3575 kr.

Foto: Aleksei Potov

 Hittar du inte 
drömresan?Hör av dig!

Vi skräddarsyr din resa 

som du vill ha den
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Bil och bad
Det är ovanligt att resa till Island utan att bada i en varm källa, åtmins-

tone någon gång under besöket. Vanligaste stoppet för bad är vid Blå 

Lagunen, som numera är världskänd. 

På Island finns, utöver Blå lagunen, så många fler intressanta och 
trevliga bad, alltifrån fina SPA- anläggningar till småbyarnas utom-
huspooler. Att bada är en stor del av den isländska livsstilen. Man 
träffas gärna och ofta vid den lokala simbassängen för att simma eller 
koppla av i en varm »heitur pottur«, den isländska motsvarigheten 
till en Jacuzzi.

Dag 1-2: Ankomstdagen. Bilen hämtas på flygplatsen. På vägen kan ni 
göra ett stopp för bad i Blå Lagunen. Kör gärna den vackra kustvägen 
»Krysuvikurleid« till ert övernattningsstopp, som är i Gyllene
Cirkeln området. Här bor ni två nätter. Badtips: Fontanabadet vid
sjön Laugavatn och »Secret Lagoon«, som ligger i Fludir området.

Dag 3: Södra Island. Ni lämnar Gyllene Cirkeln och kör längs sydkus-
ten till byn Vik, där ni övernattar. Stanna gärna längs vägen och njut 
av naturpärlor som tex. vattenfallet Seljalandsfoss och den berömda 
vulkanen Eyjafjallajökull. Badtips: Vi rekommenderar bad i Viks
egen pool efter dagens äventyr.

Dag 4: Sydöstra och östra kusten. Besök Nationalparken Skaftafell, 
glaciärlagunen Jökulsárlón eller glaciären Vatnajökull. Övernattning i 
Höfn området. Badtips: Efter dagens alla upplevelser,
rekommenderar vi ett bad i Höfns egen pool. 

Dag 5: Östkust och fjordar. Ni kör den pittoreska vägen genom Öst-
fjordarna tills ni kommer till byn Egilsstadir, där ni bor en natt. 
Badtips: Nya VÖK-badet, som ligger ca 5 kilometer från Egilsstadir.

Dag 6-7: Sjön Mývatn och byn Húsavík. Resan går vidare mot Mývatn, 
som av många anses vara ett av Islands vackraste område. Här finns  
flera trevliga bad. Boende i Mývatn området, 2 nätter. Badtips: Vi
rekommenderar »Jardbödin« vid Mývatn samt nya GEOSEA-
badanläggningen i Húsavík.

Dag 8: Ölspa och andra sevärdheter. Ni lämnar nu Mývatn och på 
väg till nästa bad rekommenderar vi ett stopp vid ölspat, som ligger 
bredvid bryggeriet Kaldi, där det bryggs god isländsk öl. Vidare till 
Reykholt, där nästa bad väntar. Badtips: Nya KRAUMA-badet, som
ligger vid varma källan Deildartunguhver.

Dag 9: Reykjavik. Islands huvudstad med alla dess sevärdheter. 
Badtips: LaugarSpa, som ligger vid Islands största simbassäng
»Laugardalslaug« eller stranden »Nautholsvik« som ligger mitt i
stan.
»
»Dag 10: Reykjavik. Avresa från Island.

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive
flygskatter.

• 9 nätter runtom Island, del i dubbelrum inklusive frukost.
• 9 dygn hyrbil A: VW Polo eller liknande inkl. skatt, fria mil,

CDW, Theft Waiver, PAI, GPS, flygplatsavgift samt en bra
vägkarta.

Pris (per person) Från 19 715 kr.

Längd: 10 dagar/9 nätter 

Avgång: Dagligen maj–september

Vackra västlandet
Njut av höjdpunkterna på sydvästra Island innan du kör västerut för 

att utforska det dramatiska landskapet, fågellivet och de karismatiska  

fiskebyarna runt Västfjordarna. Denna tur är perfekt för naturälskare,  

historieentusiaster och för dem som gillar att ta sig utanför allfar- 

vägarna för att upptäcka dolda pärlor.

Höjdpunkter:

• Besök de kända sevärdheterna i Gyllene Cirkeln.

• Fördjupa dig i Islands fascinerande historia i Borgarfjörður.

• Upplev lugnet och den fantastiska naturen på Västfjordarna.

• Kom nära lunnefåglarna och de övriga sjöfåglarna vid Látrabjarg.

• Upptäck den mystiska och vackra halvön Snæfellsnes.

• Njut av livet i Islands huvudstad, Reykjavik.

I priset ingår:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive
flygskatter.

• 7 nätter i delat dubbelrum inklusive frukost.

• 7 dygn hyrbil A: VW Polo eller liknande inkl. skatt, fria mil, CDW,

Theft Waiver, PAI, GPS, flygplatsavgift samt en bra vägkarta.

Pris (per person): Från 16 355 kr. 
Längd: 8 dagar/7 nätter. 
Avgång: Dagligen maj–september.

Foto: Jon Flobrant 

Bilpaket

Fantastiska sydkusten
Res med egen hyrbil längs Islands sydkust och upplev det varierade 

landskapet med svarta sandöknar, vattenfall, glaciärer och vulkaner. 

Njut av det isländska köket och låt dig hänföras av den dramatiska 

naturen.

Höjdpunkter:

• Besök de kända sevärdheterna i Gyllene Cirkeln.

• Besök de charmiga kustbyarna Eyrarbakki och Stokkseyri.

• Delikata middagar lagade med färska råvaror, t ex ekologiskt
lamm, skaldjur och grönsaker som har odlats i geotermiskt upp-
värmd miljö.

• Reykjaviks extraordinära restaurangutbud.

I priset ingår:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive
flygskatter.

• 6 nätter i delat dubbelrum inklusive frukost (4 nätter på landsbyg-

den + 2 nätter i Reykjavik).

• 6 dygn hyrbil A: VW Polo eller liknande inkl. skatt, fria mil, CDW,

Theft Waiver, PAI, GPS, flygplatsavgift samt en bra vägkarta.

Pris (per person): Från 14 675 kr. 
Längd: 7 dagar/6 nätter. 
Avgång: Dagligen maj–september.

• Se det mystiska norrskenet dansa på himlen.

• Besök de kända sevärdheterna i Gyllene Cirkeln.

• Utforska sydkusten med dess hisnande havsutsikt, svarta stränder
och klippor.

I priset ingår:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive
flygskatter.

• 5 nätter i delat dubbelrum inklusive frukost (3 nätter på landsbyg-

den + 2 nätter i Reykjavik).

• 5 dygn hyrbil A: VW Polo eller liknande inkl. skatt, fria mil, CDW,

Theft Waiver, PAI, GPS, flygplatsavgift samt en bra vägkarta.

Pris (per person): Från 9865 kr. 
Längd: 6 dagar/5 nätter. 
Avgång: Dagligen oktober–april.

I T I T
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Naturpärlor kring Akureyri
Akureyri kallas ofta för Islands norra huvudstad. Det är den näst största 

staden efter Reykjavik och i området runt Akureyri finns många av 

landets vackraste och mest intressanta naturpärlor, som t ex Mývatn, 

Dettifoss, Dimmuborgir och den varma källan Jardböd. Med hyrbil kan 

du i egen takt uppleva området.

Höjdpunkter:

•  Norra Islands sevärdheter och naturpärlor runt Myvatn.

•  Borgarfjördur och byn Hvammstangi.

•  Reykjavik med sitt utbud av kultur och restauranger.

I priset ingår::

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive
flygskatter.

• 7 nätter i delat dubbelrum inklusive frukost (5 nätter på landsbyg-

den + 2 nätter i Reykjavik).

•  7 dygn hyrbil A: VW Polo eller liknande inkl. skatt, fria mil, CDW,

Theft Waiver, PAI, GPS, flygplatsavgift samt en bra vägkarta.

Pris (per person): Från 16 355 kr.
Längd: 8 dagar/7 nätter.

Avgång: Dagligen maj-september.

Norrskenets magi
Maximera dina chanser att se norrsken genom att vistas ute på 

landet, långt ifrån städernas ljusföroreningar. Du kommer också att ha 

sydkustens fantastiska sevärdheter utanför din dörr: vattenfall, svart 

sand, gejsrar och glaciärer. Lägg till några spännande utflykter för ett 

perfekt vinteräventyr på Island!

Höjdpunkter:
Foto: Marc Babin

 Unna dig

lyx på resan!

Lägg till besök på

Blå Lagunen eller

någon annan utflykt.

Se sid 22–23  

och islandia.se

I T

I priset ingår:
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Bilpaket Island runt, 8 eller 10 dagar Bilpaket runt Island, 14 dagar inklusive Västfjordarna och Snaefellsnes
Att hyra bil och åka runt på egen hand blir allt mer populärt. Många 

tycker om att resa i sin egen takt. Upplev den sköna naturen på nära 

håll, gå i de isländska hjältarnas fotspår eller stanna till och bada i 

någon av utomhusbassängerna som finns runt om på ön. 

Vi har många förslag på resrutter och färdiga paketresor. Island har 
en yta på 103 000 km² och är ungefär lika stort som Götaland. Det 
tar 7–10 dagar att åka runt ön i lagom tempo på den 140 mil långa 
riksväg 1, som till största del är asfalterad (grusvägar förekommer, 
framför allt i inlandet). På resan kan ni njuta av en storslagen natur vid 
bl.a. Mývatn, Vatnajökull och östkustens fiskebyar.

Dag 1: Ankomstdagen. Bilen hämtas på flygplatsen. På vägen kan ni 
göra ett stopp för bad i Blå Lagunen. Kör gärna den vackra kustvägen 
»Krysuvikurleid« till ert första övernattningsstopp som är i Gyllene
Cirkeln-området. 

Dag 2: Sydkusten via Gyllene Cirkeln. Thingvellir nationalpark. Varma 
källor i Geysir-området. Flera vattenfall, bland annat Gullfoss. Boende 
i Vik-området.

Dag 3: Den sydöstra kusten. Nationalparken Skaftafell. Glaciärlagunen  
Jökulsárlón. Glaciären Vatnajökull. Boende i Höfn-området.

Dag 4: Östkust och fjordar. Fantastisk utsikt mot berg på vägen till  
östfjordarna. Vikar med pittoreska fiskebyar. Boende i Egilsstadir- 
området.

Dag 5: Sjön Mývatn. Sevärdheter: Mývatn, Höfði, Dimmuborgir, 
Námaskarð, Krafla, Goðafoss. Boende i Mývatn-området.

Dag 6: Akureyri och Nordlandet. Staden Akureyri. Skagafjörður-
distriktet. Museigården Glaumbær. Kolugljúfur-ravinen. Boende i 
Hvammstangi-området.

Dag 7: Nordlandet och Sydväst. Det vackra Borgarfjörður-distriktet. 
Vandring på kratern Grábrók. Borgarnes är skådeplatsen för Egils 
saga. Boende i Reykjavik.

Dag 8: Reykjavik. Avresa från Island.

I priset ingår:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive flygskatter.

• 7 eller 9 nätter runtom på ön i delat dubbelrum inklusive frukost.

• 7 eller 9 dygn hyrbil A: VW Polo eller liknande inkl. skatt, fria mil,

CDW, Theft Waiver, PAI, GPS, flygplatsavgift samt en bra vägkarta.

Pris (per person) i 8 dagar: Från 15 495 kr. 10 dagar: Från 18500  kr. 
Längd: 8 dagar/7 nätter eller 10 dagar/9 nätter med extra uppehåll t ex 

i Gyllene Cirkeln-området eller nära Mývatn. Du kan också lägga till en 

eller flera nätter i Reykjavik. 

Avgång: Dagligen maj–september.

Detta paket är ett tillägg till bilpaketet på sid 16. 

I detta paket lägger vi till extra dagar på Västfjordarna och Snaefell-
snes. Västfjordarna, Europas västligaste plats med sina mäktiga fjor-
dar och Snaefellsnes-halvön med sin nationalpark och sin mystiska 
glaciär Snaefellsjökull. Vi kan varmt rekommendera en förlängning 
av bilpaketet Island runt, då dessa fantastiska platser är väl värda ett 
besök. Programmet är detsamma som vårt bilpaket här bredvid, men 
efter Mývatn tillkommer några dagar;

1 natt i Skagafjördurdistriktet med sina små fiskebyar, museigården 
Glaumbaer och Kolagljufurravinen. Boende runt byn Hvammstangi.

2 nätter i Västfjordarna - Glaciären Drangjökull, Hornstrandir, vatten- 
fallet dynjandi, Röda stranden Raudisandur och klipporna vid Latrar- 
bjarg. Ta gärna bilfärjan »Baldur« från Brjanslaek till Stykkisholmur 
på Snaefellsnes. 

2 nätter i Snaefellsnes med sina sevärdheter som Arnarstapi, glaciären 
Snaefellsjökull, bergen Kirkjufell och Helgafell, stranden Djupalons-
sandur, Londrangar samt byn Hellnar.

Efter dessa extranätter fortsätter resan till Reykjavik, där den sista 
övernattningen sker.

I priset ingår:

• Flyg t/r Stockholm eller Köpenhamn–Reykjavik inklusive
flygskatter.

• 13 nätter runtom på ön i delat dubbelrum inklusive frukost.

• 13 dygn hyrbil A: VW Polo eller liknande inkl. skatt,

fria mil, CDW, Theft Waiver, PAI, GPS, flygplatsavgift

samt en bra vägkarta.

Pris (per person): Från 24 695 kr.
Längd: 14 dagar/13 nätter. 

Avgång: Dagligen maj–september.

Foto: Gabrielle Mustapich Foto: Luke StackpooleFoto: Luke Hodde

Foto: Niklas Nordkvist

NYHET!

I T
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Utflykter

Restaurangvandring 
»Reykjavik foodwalk«
Utforska staden, maten och restaurangerna och få en inblick i isländsk 

kulinarisk tradition tillsammans med en kunnig guide. Vi promenerar 

runt i staden, besöker restauranger och får provsmaka både läckra 

och bisarra traditionella rätter. 

Under vandringen berättar guiden om isländska mattraditioner och 
sedvänjor samt tipsar om vilka restauranger som kan erbjuda rätter 
från det speciella isländska köket.

Pris (per person): 1290 kr.
Längd: 2,5–3,5 timmar.

Avgång: Alla dagar kl 12:30 (3,5 timmar) och kl 17:00. Året runt.

Valsafari 
Island är en av världens främsta destinationer för den som drömmer 

om valskådning. I vattnen runt sagoön simmar knölvalar, kaskeloter, 

blåvalar, delfiner och späckhuggare. Chansen att se valar är stor.

Båtutflykt från olika hamnar i landet som Reykjavik, Husavik, Akureyri, 
Dalvik och Ólafsvik.

Pris (per person): Från 1020 kr.
Längd: 3 timmar.

Avgång: Reykjavik dagligen året runt, övriga orter enbart sommartid.

Pärlturen: Jeepsafari och snöskoter
Upplev glaciärer, heta källor och lavagrottor. 

Vårt första stopp är vid Thingvellir Nationalpark, som är en av Is-
lands mest betydelsefulla historiska platser eftersom det var där som 
Islands första parlament grundades år 930 e.Kr. Från Thingvellir be-
ger vi oss längs berget mot det världsberömda geotermiska området 
kring Geysir,  för att skåda Strokkurs vattenkaskader mot skyn. Däri-
från fortsätter vi till vattenfallet Gullfoss. Sen är det dags att lägga i en 
högre växel för att komma ännu närmare Islands natur och åka på en 
skotertur på Langjökull, Islands näst största glaciär. 

Pris (per person): 3 660 kr.
Längd: 9–10 timmar.

Avgång: Dagligen året runt.

Fågelskådning lunnefåglar
Lunnefågeln har länge fascinerat människan, bland annat tack vare 

sitt vackra utseende och underliga beteende. Båtturen går till öarna 

Akurey och Lundey utanför Reykjavik. Dessa öar är välkända för sitt 

rika fågelliv, som förutom lunnefåglarnas kolonier bjuder på ejder, 

arktiska tärnor, gäss och sillgrisslor.

Pris (per person): 580 kr.
Längd: 1,5 timme.

Avgång: Dagligen maj–augusti.

Blå Lagunen
Underbar badanläggning mellan Keflavik och Reykjavik. Blå Lagunen 

kan besökas både vid ankomst, avresa och som dagstur från 

Reykjavik.

Pris (per person): Från 1670 kr inklusive inträde, lån av handduk samt 
välkomstdrink. Observera att priserna varierar efter säsong och 

plats-tillgång.

Längd: Varierar beroende på tur.

Avgång: Flera gånger dagligen, året runt.

Valsafari med RIB
Under denna 2-timmars RIB-tur, tar vi dig så nära man kan komma de 

fantastiska valarna i Faxaflóibukten. Efter turen kan du sedan besöka 

valmuseet i hamnområdet (inträde ingår i biljetten).

Pris (per person): 1790 kr.

Längd: Ca 2 timmar.

Avgång: Dagligen 15 april - 31 oktober.

ATV 4-hjulingstur
En ATV-tur, bara 15 minuter från Reykjavik är ett perfekt sätt för hela 

familjen att uppleva Islands vackra natur. Ni kommer att få en 

fantastisk utsikt över landskapet och kommer garanterat att ha kul. 

Pris (per person):  1500 kr inklusive transfer.

Längd: Ca 2,5 timmar varav 1 timme på fyrhjuling.

Avgång: Dagligen året runt.

Istunneln i Langjökull Glaciär
Med en åttahjulsdriven Monster Glacier Truck tar vi oss till isgrottorna  

i Langjökull. På vägen gör vi stopp i Deildarlunguhver, vattenfallet 

Hraunfossar, Húsafell samt Langjökull som är Islands största glaciär. 

Istäcket är på sina håll närmare 600 meter tjockt. Den högsta 

punkten är belägen 1 420 meter över havet.

Pris (per person):  2760 kr.

Längd: 9 timmar.

Avgång: Dagligen året runt.

Glaciärvandring
Här är din chans att besöka en glaciär och inte bara vilken glaciär 

som helst. Denna tur kommer att ta dig till den frusna glaciärtungan 

som kallas Sólheimajökull. vi besöker även vattenfallen Skogarfoss 

och Seljalandsfoss på vägen.

Pris (per person):  1750 kr.

Längd: 11–12 timmar varav ca 2,5 timmar på glaciären.

Avgång: Dagligen året runt.

Havsfiske
Upplev spännande havsfiske i Atlanten. Våra erfarna kaptener tar er 

till de bästa platserna för att fånga fisk. Ombord finns speciella fiske- 

spön för havsfiske. Vanligaste fångsten är torsk, men det finns också 

möjlighet att fånga kolja, havskatt och hälleflundra.

Pris (per person): Från 1210  kr.

Längd: 3 timmar.

Avgång: 1 maj–31 augusti.

Ölprovning
Gå en pubrunda med guide i Reykjavik. Du får prova olika sorters öl i ett 
härligt sällskap med andra resenärer, max antal 12 pers.
Pris (per person): 1050 kr.

Längd: ca 2,5 timmar.
Avgång: Dagligen året runt.

Fler utflykter hittar du på www.islandia.se

Foto: Jorge FernándezFoto: Vincent Guth

Foto: Vincent Guth

Gyllene cirkeln
En hänförande dagsutflykt till Islands mest kända fenomen: vatten- 

fallet Gullfoss, sprutande gejsrar samt nationalparken Thingvellir.  

Se vår hemsida för de olika alternativen på denna tur.

Pris (per person): Från 760 - 810 kr beroende på turens längd.
Längd: Från 6 timmar.

Avgång: Dagligen året runt.

I kattens fotspår
Gå i kattens fotspår i Reykjavik med guide. Lär dig allt om katterna i 
Reykjavik och avsluta med en fika på kattfiket omgiven av katter.

Pris (per person): 550 kr. inkl. fika.
Längd: 2 timmar.
Avgång: Dagligen året om.

Inne i vulkanen
Har du någonsin undrat hur en vulkan ser ut på insidan? Denna unika 

vulkantur tar dig bokstavligen in i en vilande vulkan, ner genom kratern 

och till botten av dess magmakammare som en gång varit fylld med 

rykande het lava.

Pris (per person): 4400 kr inklusive transfer.
Längd: 6–7 timmar.

Avgång: Dagligen 15 maj–30 september.

Dykning/snorkling
Silfrasprickan är en nyligen upptäckt sensation och ligger i Thingvellir. 

Under denna tur dyker du i den magiska undervattensvärlden vid 

Silfra, en av de häftigaste dykplatserna i världen.

Dykning i Silfra
Pris per person 2950- inklusive dykutrustning, instruktör, varm dryck 
och tilltugg.
Längd: 4–5 timmar inklusive transfer.

Avgång: Dagligen året runt.

Snorkling i Silfra
Pris (per person): 2850.-                   

Längd: 4–5 timmar inklusive transfer.

Avgång: Dagligen året runt.

Forsränning
En spännande utmaning i glaciärfloden Hvitå för hela familjen (fr 12 år).

Pris (per person): 2000 kr inklusive transfer från Reykjavik.
Längd: 6 timmar.

Avgång: Dagligen 15 maj–15 september.

Lavagrottan Raufarholshellir 
Utforska Raufarhólshellir, en av de största lavagrottan på Island, belä-

gen endast 30 minuter från Reykjavik. 

Ett besök vid Raufarhólshellir är en unik upplevelse, då man får möj-
lighet att bevittna de processer som sker vid ett vulkanutbrott, sam-
tidigt som man vandrar i det spår som den flödande lavan lämnade 
efter sig vid Leitahraunutbrottet, som ägde rum öster om Bláfjöll 
för ca 5200 år sedan. Varje vinter bildas spektakulära isskulpturer vid 
grottans ingång, vilket gör upplevelsen än mer hisnande.
Pris (per person): 1050 kr i

Längd: 3 timmar inklusive transfer.

Avgång: Dagligen året runt.

BarnpriserMånga utflykter är 

billigare för barn. 
Hör med oss!

IVOT_ISLA
Underline
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Ridturer

Southern Comfort: Hästar och hälsa
På denna tur tillbringar vi 3 eller 4 dagar på hästryggen på natursköna 

ridstigar i varierande terräng. 

Deltagarna bor på Hotell Eldhestar eller på ett närliggande hotell. Vi 
rider i området kring gården och upplever en fantastisk kontrast av 
Islands natur på spännande turer – från forsande glaciärvatten i floden 
Ölfusá till vida ängar och berg med varmt rinnande geotermiskt vatten 
i Reykjadalur. En av höjdpunkterna (fyradagarsturen) är att rida på 
den svarta vulkaniska stranden. I slutet av varje dag finns möjlighet att 
slappna av i »heitur pottur«, äta god middag och bo på ett bekvämt 
hotell. Glöm inte att ta med dig badkläder!

I priset ingår: Flyg t/r inkl. skatter och 3 eller 4 dagars ridning samt 3 

eller 4 nätters boende på Hotell Eldhestar eller ett närliggande hotell, 

inkl. helpension (frukost, lunchpaket; baguette & kex, kaffe/te & 

hembakad kaka, 3 rätters middag) samt en natt på ett hotell i 

Reykjavik efter turen.

Pris för 3 dagar (per person): från 17 445 kr, 4 dagar från 21 095 kr. 
Avgång: 14 maj–13 september söndagar och torsdagar 

Denna tur finns också på vintern, läs mer på www.islandia.se

Thorsmörk
4 dagars ridning i en värld av kontraster – glaciärer, vulkaner, vatten-

fall och sagor.

Ritten går genom dalen Thórsmörk, en av Islands vackraste platser 
som en gång helgades åt asaguden Tor. Här förenas skogens grönska 
med närheten till glaciärerna Myrdalsjökull och Eyjafjallajökull. Ett be- 
sök i den mäktiga klyftan Stakkholtsgjá blir en oförglömlig upplevelse. 
Vi rider i området Fljótshlíð där en av Islands mest kända sagor – 
Njálssaga skedde. Turen lämpar sig väl för dem som vill rida en kortare 
tur men ändå uppleva många sidor av Islands variationsrika natur. På 
denna tur följer en flock med lösa hästar med. Upplev islandshästen i 
sin naturliga miljö, långt borta från civilisationen. Vi ger varje ryttare 
chansen att rida två eller tre olika hästar varje dag, vilket är utvecklande 
för ridkunskaperna.

I priset ingår: Flyg t/r inkl. skatter,, 6 dagar/ 5 nätter med 4 dagars 
ridning (ca. 190 km, 20- 35 km/dag). Boende  och måltider: 4 nätters 

sovsäckslogi i stugor och enkla fjällstugor  

(våningssängar) samt 1 natt i Reykjavik på gästhem. Helpension förutom 

sista kvällen (traditionell hemlagad isländsk mat, informera oss om 

eventuella allergier).

Pris (per person): Från 23 745 kr.
Avgångar: 27 maj, 6 och 18 juni, 6, 16 och 24 juli, 8, 16 och 24 augusti, 
3 september

Nedanför bergen
Den här turen visar det vackra området som öppnar upp sig mellan 

bergen och havet på södra Island. 

Resan börjar längs ängarna som bitvis övergår i myrmark och där 
många fåglar häckar. Vi rider längs ån Ölfusá och ner till en ö i flod-
deltat. Sedan vänder vi upp mot bergen och rider längs berget  
Reykjafjall, där både får och hästar betar om sommaren. Från bergets 
fot bjuds vi också på en fin utsikt över floddeltat och området 
Ölfus.

Pris (per person): 1995 kr inklusive lunch.

Längd: 9 timmar, (ridning 5–6 timmar).

Avgång: Dagligen året runt.

Hembygdsturen
Hembygdsturen tar dig över ängar, lavafält och små åar. Längs vägen 

får vi njuta av utsikten över vulkansika berg och isländskt jordbruk. 

Vi passerar många gårdar som ger en inblick i hur jordbruket har 
utvecklats det senaste århundradet. De fina stigarna ger goda 
möjlig-heter till att prova på gångarten tölt. Efter ridturen bjuds vi 
på kaffe och något hembakat. 

Pris (per person): 1095 kr.
Längd: 4 timmar, (ridning 1,5–2 timmar).

Avgång: Dagligen året runt.

De varma källornas dal
Denna dagstur bjuder på en spännande dag med omväxlande natur 

och storslagna vyer. 

I dalgången Reykjadalur får vi uppleva bubblande heta källor. Längst 
in i dalen ser vi klyftan Klambragil, omgiven av fantastiska klipp-
formationer. Vi tar oss ett dopp i dalens varma bäck innan vi återvän-
der mot byn Hveragerdi. På vägen tillbaka har vi en hisnande utsikt 
över omgivande berg, vattenfallet Djúpagilsfoss och senare över byn, 
slätten och ända ut till havet, där även Västmannaöarna syns till. Ett 
unikt tillfälle att uppleva variationerna i Islands natur! På vägen hem 
töltar vi på mjuka ridstigar längs berget Reykjafjall.

Pris (per person): 1995 kr. 
Längd: 8 timmar (varav 5 timmar ridning). 

Avgång: Dagligen 20 maj–15 september.

I vikingens fotspår
Turen utgår från Vellir i Hveragerdi, där vi rider upp mot bergskedjan. 

Vi följer den gamla vägen längs Reykjafjall, nära Ingólfsfjall som fått 

sitt namn efter den första norrmanen som bosatte sig på Island.

Pris (per person): 1255 kr.
Längd: 5 timmar (varav 2–3 timmar ridning).

Avgång: Dagligen året runt.
Fler ridturer hittar du på www.islandia.se

Foto: Vladimir Riabinin Foto: Nikki Jeffrey Foto: Ethan Hu
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Välkommen till Färöarna

Vandringsäventyr från Torshavn
Färöarna är som gjort för vandring. Här finns allt, som en sann vand-

ringsentusiast kan förvänta sig; fascinerande och orörd natur, kontraster 

och varierande landskap - här kan man verkligen finna lugnet.

Du bor i Torshavn och blir hämtad vid ditt hotell inför vandrings-
turerna.

I priset ingår:

• Flyg t/r Köpenhamn–Färöarna inklusive flygskatter.

• Transfer till och från flygplatsen.

• 5 nätter del i dubbelrum inklusive frukost

• 3 vandringsturer; Saksun-Slættaratindur, Mykines och de norra

öarna

Pris (per person): Från 19 995 kr. 
Längd: 6 dagar/5 nätter. 

Avgång: Dagligen maj- augusti. Flygtillägg från Sverige. 

Färöarna på kors och tvärs 
På resan upplever du det bästa av naturen och kulturen på öarna. 

Vi tar hand om allt så du kan koncentrera dig på själva upplevelsen. 

Tillsammans med din guide upplever du det autentiska Färöarna. Vill 

du se mycket på kort tid? Tycker du om att uppleva saker tillsammans 

med andra på resan? Då är den här resan för dig! 

Torsdag: Ankomst till Färöarna. Transfer från flygplatsen till boendet. 

Fredag: Höjdpunkter på Nordöarna - "Sælkvinden" och besök den 
lilla byn Trøllanes. Vi åker med färja från Klaksvík till ön Kalsoy. I 
byn Mikladalur ser vi den vackra skulpturen av sälkvinnan, som 
står nära havet. Vi fortsätter till byn Trøllanes som är med i James 
Bond filmen - No Time To Die. Tillbaka på ön Borðoy utforskar vi 
den näst största staden på Färöarna Klaksvík, en av de viktigaste 
städerna i fiskeindustrin. Lägg till en vandringstur till fyren Kallin.
Lördag: På egen hand. Vi rekommenderar att boka in en utflykt 
tex. dagstur till ön Mykines där man börjar med en magnifik båttur 
längs majestätiska bergsväggar. Se bland annat lunnefåglar, den 
charmiga fågeln med den färgglada näbben och den imponerande 
fågeln Havssulan. Heldagstur inkl. buss, guide, färja, entré, lunch 
och drycker. Utflykten är mycket populär och om du vill ha en 
plats måste utflykten bokas tillsammans med resan. Eller lägg till 
en stadsrundtur till fots i de gamla kvarteren i Torshamn, Tinganes 
och Reyn med sina små gator och charmiga hus med torvtak. 
Guiden berättar historier från förr och nu. Du kanske träffar 
stadsministern eller en av William Heinesens förlorade 
musikanter. Bokas i förväg.
Söndag: Dagsutflykt till den historiska sagoön Sandoy, en av de mest 
orörda öarna där du fortfarande kan uppleva den traditionella färöiska 
livsstilen. Vi kör från Torshavn över berget till hamnen Gamlarætt där 
vi kör ombord på färjan. På vägen över havet ser vi öarna Hestur och 
Koltur. Guiden berättar om sagorna på ön som verkligen fångar en. 
Upplev kyrkobesök, fantastiska utsiktspunkter och små byar. Matsäck 
på vägen ingår.

Måndag:   Dagen på egen hand. Tips på utflykt! Besök Ön Vágar - 
Vackert som ett vykort.  Det första stoppet på ön Vágar är den lilla 
byn Bøur som har den bästa utsikten över Tindhólmur och de 

fristående klipporna Drangarnir. Vi fortsätter till Gásadalur för 
att se och njuta av det mest fotograferade vattenfallet på Färöarna, 
Múlafossur. På utflykten passerar vi sjön Sørvágsvatn, mer känd 
som "sjön ovanför havet". Vi besöker den lokala kyrkan och 
krigsmuseet. Vill du vandra? Lägg till en vandring med guide på 
ön Nólsoy.
Tisdag: Den gyllene cirkeln - Besök byarna Saksun, Tjørnuvík och 
Gjógv. Först besöker vi den idylliska byn Saksun som ligger 
pittoreskt längst ner i en smal fjord. Sedan kör vi vidare till byn 
Tjørnuvík, där du har en vacker utsikt över de imponerande 
klippformationerna "Kæmpen och Kællingen". Fotostopp görs vid 
det vackra vattenfallet Fossá. Innan vi kommer till Gjógv har vi 
utsikt över Färöarnas högsta berg, Slættaratindur (882 m). I Gjógv 
ser vi den naturliga hamnen, efter vilken byn har fått sitt namn.
Onsdag: Utflykt till Vestmanna fågelklipporna och 
vikingabosättningen i Kvívík. Från Torshamn kör vi fjällvägen till 
byn Vestmanna där vi seglar ut till fågelklipporna och in och ut ur 
havsgrottorna, en fantastisk upplevelse! Kom ihåg att ta med din 
kamera. På vägen tillbaka till Torshamn stannar vi till vid 
vikingarnas bosättning i den vackra och pittoreska byn Kvívík.
Torsdag: Transfer till flygplatsen. 

I priset ingår:

• Flyg t/r Köpenhamn–Torshavn inklusive 
flygskatter.

• Transfer till och från flygplatsen.

• 7 nätter del i dubbelrum inklusive frukost.

• Utflykter med buss, båt och guide
enligt program.

• Övriga utflykter mot tillägg.

Läs mer om våra resor till Färöarna på www.islandia.se

Foto: Marc Zimmer

En resa till Färöarna är en upplevelse för livet; öarna har en unik natur, en rik historia 
och ett rikt kulturliv. Det skiftande vädret med regn, åska, och solsken ger ett fantastiskt 
landskap och fantastiska färger. 

Färöarna på egen hand med hyrbil
Vi har tagit fram den här resan för att du ska kunna besöka de mest 

intressanta platserna på Färöarna. 

Två nätters övernattning sker på platserna Sørvágur, Gjógv och Tórs-
havn och en natts övernattning sker i Klaksvik. Utforska dessa platser 
i din egen takt, en bra dag-för-dag beskrivning hittar du på vår hem-
sida www.islandia.se.

I priset ingår:

• Flyg t/r Köpenhamn–Färöarna inklusive flygskatter.

• 8 dygn Bil A: Nissan Micra eller liknande med obegränsad

kör-sträcka och CDW.

• 7 nätter del i dubbelrum inklusive frukost enligt program.

Pris (per person): Från 17 050 kr.
Längd: 8 dagar/7 nätter.

Avgång: Dagligen året runt. Flygtillägg från Sverige.

Pris (per person): Från 24 445 kr. inkl gästhem med dusch/wc i

korridor. Från 28150 kr inkl hotell med dusch & wc på rummet.     
Längd: 8 dagar/7 nätter.

Avgångar: Torsdagar maj-augusti. Flygtillägg från Sverige.

Upplev Färöarna från Torshavn
Färöarna har något att erbjuda året runt: traditioner, evenemang och 

upplevelser finns att ta del av under sommar, höst, vinter och vår.

De vackra öarna hälsar dig välkommen! Bo bekvämt på hotell i centrala 
Torshamn och promenera runt i gamla stan. Utforska öarna med guide 
och se de kända Vestmanna fågelklipporna och vikingabosättningen. Runt 
hörnet från hotellet finns det fantastiska restauranger med färska 
ekologiska ingredienser.

I priset ingår:

• Flyg Köpenhamn–Färöarna t/r inklusive flygskatter.
• 3 nätter del i dubbelrum inklusive frukost på gästhem eller hotell.
• Fågelklipporna Vestmanna och vikingabosättning, halvdagstur med 

buss, båttur och guide.
• Nordlandets sevärdheter, 5 öar på en dag, heldagstur med buss, guide 

samt lunch

Pris(per person): Från15 350 kr per person i dubbelrum 
Längd: 4 dagar/3 nätter.
Avgång: Torsdagar från juni till augusti. Flygtillägg från Sverige.
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Grönlands höjdpunkter
På den här resan får du ta del av Grönlands absoluta höjdpunkter; 

isfjordar, imponerande glaciärer och inuiternas livsstil.  

Du spenderar fyra nätter i Tasiilaq, den största staden på östra Grönland 
och under två dagar färdas du med båt bland isberg och fjordar.  Under 
en av eftermiddagarna äter du lunch vid foten av den kända glaciären 
Knud Rasmussen och vid ett annat tillfälle besöker du en av de små 
jaktbyggnaderna som ligger vid den otroliga Sermilikfjorden. I Tasiilaq 
besöker du det lokala museet och tillsammans med en guide kan du 
vandra till blommornas dal som ligger strax utanför staden. 

Fördjupa dig i Grönlands fantastiska natur och kultur och lär dig mer 
om inuiternas historia.

Paketpriset inkluderar:

• Helikopter eller båttur mellan Kulusuk och Tasiilaq t/r.

• 4 övernattningar i Tasiilaq.

• Helpension (frukost, lunch & middagar).

• Båtresa till Knud Rasmussen glaciären.

• Båtresa till Tiniteqilaaq och Sermilik.

• Stadsrundtur och vandring.

Pris (per person): Från 20 450 kr. 
Längd: 5 dagar/4 nätter.

Avgångar: Juli till 13 augusti 
Hör med oss om flygpriser.

Ilulissat – isbergsstaden
På denna klassiska resa upptäcker du de fantastiska attraktionerna 

som gjort Ilulissat och Diskobukten berömda.

Först tar vi dig på en guidad promenad genom Ilulissat, där du får 
förståelse för stadens kultur och historia. Nästa dag kommer du  
besöka Ilulissat isfjord som är med på UNESCO:s världsarvslista, med 
en enastående utsikt över Sermeq Kujalleq, en av världens mest aktiva 
glaciärer. Vi fortsätter till den övergivna inuitbosättningen Sermermiut 
där du får lära dig mer om inuiternas liv och traditioner. Det är inte 
allt! En av våra erfarna kaptener tar med dig på en båttur till Disko-
bukten där du nästan kan röra vid de fascinerande och gigantiska 
isbergen. En ledig dag i Ilulissat ger dig möjlighet att koppla av eller 
lägga till andra frivilliga turer. Denna klassiker är verkligen en resa du 
aldrig glömmer. 

Paketpriset inkluderar:

• 4 övernattningar i Ilulissat.

• Frukost.

• Stadsrundtur.

• Vandring i Sermermiut med guide.

• Båttur till Diskobukten.

Pris (per person): Från 10 295 kr. 
Längd: 5 dagar/4 nätter.

Avgångar: Dagligen juni-september 
Hör med oss om flygpriser.

Kustskepp – västra Grönland
9 dagar längs västkusten inklusive 3 dagar ombord på Sarfaq Ittuk.

Du reser med kustfartyget »Sarfaq Ittuk« från Nuuk till den berömda 
Diskobukten. Resan tillsammans med lokalbefolkningen ombord på 
kustbåten ger dig inblick i grönländarnas liv. I huvudstaden Nuuk 
får du tid att utforska staden och lära dig om inuiternas historia och 
kultur. I Ilulissat ges du möjlighet att utforska de fantastiska omgiv-
ningarna, beskåda norra halvklotets mest imponerande isberg och 
delta i spännande dagsturer.

I priset ingår:

• 2 övernattningar i Nuuk.

• Båtresa på Sarfaq Ittuk från Nuuk till Ilulissat.

• 4 övernattningar i Ilulissat.

Pris (per person): Från 12 150 kr. 
Längd: 9 dagar/8 nätter.

Avgångar: Onsdagar 1 Juni–15 september 
Hör med oss om flygpriser.

Vandring på Grönland
Östra Grönlands djupa fjordar är extraordinära. Djupblå-gröna hav, 

branta granitberg med vassa toppar, frodig arktisk vegetation runt 

bäckar, sjöar och is.

Sermilikfjorden eller isfjorden, lever verkligen upp till sitt namn. Den 
är full av isberg i alla storlekar. Flera glaciärer kalvar i fjorden och en 
av dem, Helheim-glaciären, tros vara en av världens snabbast fram-
skridande glaciärer. På den andra sidan av fjorden kan man se kanten 
av det massiva grönländska istäcket, världens näst största istäcke. På 
denna resa vandrar vi från Qinnertivaqfjorden till Sermilikfjorden 
och över till den lilla jägarbyn Tiniteqilaaq. Vi kommer att vandra 
förbi ett antal imponerande berg, försöka fånga öring i havet, njuta av 
stillhet och lugn, beundra isberg, berätta och lyssna på historier. Helt 
enkelt ett unikt äventyr i Grönlands hisnande natur!

I priset ingår:

• Övernattning i 1 natt i Kulusuk samt 4 nätter i tält längs rutten.

• Helpension (frukost, lunch & middagar).

• Vandring med guide.

• Båttransfer samt transfer av bagage

• Tält och campingutrustning

Pris (per person): Från 26200 kr. 
Längd: 6 dagar/5 nätter.

Avgångar: Juli och augusti 
Hör med oss om flygpriser.

Välkommen till Grönland

Läs mer om våra resor till Grönland på www.islandia.se

Foto: Annie Spratt

Foto: Annie Spratt

Foto: Annie Spratt

NYHET!Hisnande natur-
upplevelser
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När ska man åka till Island?
Island åker man till året om – varje årstid bjuder nämligen på något enastående. En resa 
till Island innebär en oförglömlig mix av skiftande och häpnadsväckande natur, kultur 
och nöje i huvudstaden Reykjavik samt möjlighet till avkoppling i form av ridturer, fiske, 
golf med mera. Golfströmmens varma vatten håller lufttemperaturen hyfsat mild på 
vintern och medeltemperaturen går bara strax under minusstrecket under december och 
januari. Riktigt kalla vinterdagar, under tio minusgrader, är ovanliga. Sommartid ligger 
medeltemperaturen runt tio grader. Besöker du Island och Reykjavik i juni, juli eller au-
gusti kan du räkna med 8–15 grader och gott om soltimmar.

Vi vill verkligen tacka för den fina och innehållsrika resan ni komponerade 
åt oss! Vi är alla tre väldigt nöjda. Höjdpunkten för Amanda var förstås – 
inte oväntat – mötet med och ridturerna på de underbara islandshästarna. 
Vi njöt också av den otroligt vackra vandringen från Eldhestar till lagunen.
Stämningen på Eldhestar var vänlig och familjär och de tog väl hand 
om Amanda. Flera svenskar arbetade i stallet. Alla transporter fungerade 
perfekt och enligt islänningarna hade vi väldig tur med vädret även om 
regnjackan och ylletröja åkte på ibland. För 21 år sedan gjorde vi ett 
kortare besök på väg till USA. Det var roligt att komma tillbaka nu och se 
hur mycket som hänt i Reykjavik sedan dess. Så mycket nytt som byggts 
och så många fina affärer och restauranger det fanns nu. Vi lärde oss 
också att turismen gått om fiskeindustrin som inkomstkälla och vi mötte 
turister från många delar av världen, bl a en grupp kineser på Eldhestar.  
Vi sänder ett stort tack för ert engagemang i vår resa, som blev en härlig 
minnesrik upplevelse.

Eva med familj

Huvudstäderna Reykjavik och 
Torshamn
Under de senaste åren har det blivit alltmer vanligt att arrangera kon-
ferenser i Reykjavik, Islands huvudstad. I staden finns det ett brett ut-
bud av hotell med konferensanläggningar, som håller hög standard. I 
Reykjavik finns museer, restauranger och kulturcenter för spännande 
utbyten under konferensresan. Detsamma gäller Torshamn, Färöarnas 
huvudstad, där grupper av alla dess slag välkomnas.

Grupp och konferens på landsbygden
Du som hellre vill arrangera en resa i en något mer stillsam och av-
skild miljö, kan välja ett hotell som ligger ute på landsbygden med 
samma goda faciliteter som i stan. Det finns ett antal olika hotell att 
välja mellan och vi hjälper såklart gärna till med att hitta en lösning, 
som passar just ditt företag!

Komplettera resan med trevliga 
aktiviteter
Att som kollegor uppleva saker tillsammans gör att teamet blir starkare. 
På Island och Färöarna kan man uppleva både äventyrliga strapatser 
och lugna upptäcktsfärder. Vi hjälper dig att hitta aktiviteter som passar 
just ditt företag och skräddarsyr ett program som passar er.

Boka gruppresan hos oss
Vi har stor erfarenhet av att arrangera grupp- och konferensresor. 
I över 25 år har vi anordnat olika typer av gruppresor till både Is-
land och Färöarna. Vårt kontaktnät gör att du kan vara trygg när du 
bokar din resa hos oss. Hos oss får du hjälp att planera givande och 
meningsfulla dagar för ert företag. Tveka inte att kontakta oss, tillsam-
mans planerar vi ert evenemang.  Västnorden är vårt expertområde!

En konferensresa utöver det vanliga:

• Flyg med Icelandair, SAS eller Atlantic Airways från Sverige, Norge

eller Danmark.

• Bra boende. Vi har mängder av olika hotell för alla smaker och 
behov.

• Konferens på Harpa i Reykjavik – vinnare av Mies van der Rohe- 

priset år 2013.

• Konferens i Nordens hus, Hotel Føroyar eller Hilton i Torshamn.

• Roliga utflykter. Vi har något, som passar alla; halv- eller heldags 
aktiviteter för hela gruppen eller varför inte dela upp gruppen, så 
att alla får göra något, som passar just dem.

• Ät på några av Islands och Färöarnas bästa restauranger, såsom 
Sjávargrillið, Grillmarkaðurinn eller Färöarnas restaurang KOKS, som 
har en Michelinstjärna.

Konferensresor

Vill du ta med dig dina anställda på en upplevelse utöver det vanliga? Planerar du kanske 
den årliga konferensen för ditt jobb? Varför inte ta med dina arbetskollegor och anställda 
till en konferens eller kickoff på Island eller Färöarna?

Foto: Frank Denney, Unsplash

Foto: Niklas Nordkvist

 Skräddarsytt  så det passar
ditt företag

Foto: Mahkeo
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Foto: Michael Fenton

Praktisk information
Väder och kläder: Golfströmmen passerar Islands västkust, vilket gör 
att det sällan blir riktigt varmt eller riktigt kallt; däremot kan vädret 
växla fort. Det är viktigt att ha en bra, vindtät jacka i bagaget. Ska du 
ut i naturen behöver du komplettera med regnkläder, varm tröja, 
varma underkläder, bra vandringskängor, mössa och vantar. På Island 
är badkläder ett måste då det finns många tillfällen till bad, både i 
Reykjavik och ute på landsbygden.

Pass/visum: Alla resenärer ska ha pass för att styrka sin nationalitet.

Körkort: Svenskt körkort gäller.

Taxfree: På flygplatsen i Keflavik kan man handla Ta xfree både vid 
ankomst och avresa.

Tidsskillnad: Island ligger en timme efter Sverige/Norge/Danmark 
vintertid och två timmar efter sommartid.

Pengar: Valutan på Island är isländsk krona, ISK. Ta ut kontanter på 
Island med kort i bankomat eller växla SEK på bankerna på Island. ISK 
kan beställas i Sverige hos vissa banker, hör efter i god tid. 

Bank: Keflavik flygplats har öppet alla dagar 16 ap ril till 30 septem-
ber dygnet runt. Från 1 oktober till 15 april är det öppet kl 4–24. 
Bankerna i Reykjavik är öppna måndag-fredag kl 9–16. Bankomater 
finns i alla städer.

Moms: Taxfree 15–18 % beroende på vilka varor man handlar.  
Återbetalas på Keflaviks flygplats vid a vresa. Om återbetalningen över- 
stiger 6 000 ISK ska varorna visas upp före incheckning.

Mat & dryck: Specialiteter är all slags fisk och lammkött. I övrigt in-
ternationell mat. Vin och öl kostar ungefär som i Sverige. Snus är 
olagligt att föra in till Island; det blir böter i tullen. All annan tobak är 
laglig och det finns t.ex. löstobak som fungerar som en bra ersättning 
för snus.

Mobilnät: 3G och 4G.

Taxi: Prisnivå som i Sverige.

El: 220V. Svenska kontakter passar.

Svenska Ambassaden: Lagmuli 7, Reykjavik. 
Tel: +354 5201230 dagtid.

Bokning, betalning och villkor
Boka din resa hos Islandia eller hos din egen resebyrå. Du får en be-
kräftelse, och anmälningsavgiften på 1 500 kr betalas med kort eller 
via plus- eller bankgiro. Avbeställningsskydd kostar 7% av resan 
och gäller vid avbokning på grund av sjukdom eller olycksfall fram 
till avresa (mot läkarintyg) med . Slutfaktura skickas cirka sex 
veckor före avresa. När fakturan är betald skickas färdhandlingarna. 
OBS! Reseförsäkring ingår ej. 
Våra villkor för paket- och gruppresor finns på islandia.se och det är 
viktigt att ta del av dem innan resan bokas. Kontakta oss gärna om 
du önskar få villkoren skickade med post eller e-post. Adressuppgif-
ter på sid 4 i denna broschyr.

Alla priser i SEK. Vi reserverar oss för ändringar och ev tryckfel.  
Sommarpriser gäller maj–september och vinterpriser gäller oktober–

april.
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www.islandia.se
Experter på Island sedan 1993




