Island – vulkanernas land
5 DAGAR : Reykjavik
Island är med sina glaciärer, gejsrar, vulkaner och varma källor ett exotiskt och spektakulärt land. Med Reykjavik
som bekväm bas gör vi intressanta dagsturer, bland annat längs Gyllene Cirkeln där vi beskådar vattenfallet
Gullfoss, gejsern Geysir och nationalparken Tingvalla. Vi gör även en heldagstur längs sydkusten, där vi får se
mer av den fantastiska och dramatiska isländska naturen. Vi badar i Blå Lagunen, utforskar Reykjavik och de som
önskar kan även åka ut på valsafari. Här finns också fantastisk mat, oftast baserad på det ständigt närvarande
havets läckerheter. Omgivna av spektakulära glaciärer, gejsrar, vulkaner och varma källor bjuds vi på en exotisk
upplevelse, endast en kort flygresa bort.
QUIZ: Vad kan du om Island?

PROGRAM
DAG 1 - Reykjavik och blå lagunen
När vi kommer fram till Reykjavik så blir vi mötta av vår guide. Vi beger oss direkt till den Blå Lagunen, en spa- och
badanläggning som länge varit en av Islands största turistattraktioner och som ligger som en oas mitt i ett lavafält utanför
Reykjavik. Det turkosa geotermiska vattnet har en sammansättning av mineraler, alger och kvarts, så ett besök här anses
vara bra för både kropp och själ. Efter stärkande bad checkar vi in på vårt hotell. En gemensam välkomstmiddag blir en fin

avslutning på dagen.
Lunch på egen hand, middag ingår.
DAG 2 - Reykjavik runt och valsafari för den som vill
I dag får vi vara med på en guidad stadsrundtur. Vi ser bland annat Hallgrimskirkja och strosar längs shoppinggatan
Laugavegur. Från utsidan ser vi Reykjaviks konserthus Harpa och åker sedan vidare till Perlan, ett observationsdäck där vi
får fin utsikt över omgivningarna. På Saga Museum får vi lära oss mer om Islands historia. Vi äter lunch och har sedan
programfri tid på eftermiddagen. För den som vill så rekommenderar vi att boka valsafari som ett tillvalspaket. Fråga gärna
guiden efter förslag på aktiviteter.
Lunch ingår, middag på egen hand.
DAG 3 - Gyllene Cirkeln
I dag ger vi oss ut på den berömda turen ”Gyllene Cirkeln” till Gullfoss, Geysir och Tingvalla, där vi får uppleva den natur
som Island är så känd för, och som gör ön unik. Första anhalten är i gejserområdet, där vi får känna värmen inte bara från de
varma källorna utan också från gejsrar – bland annat Islands mest aktiva gejser, Stokkur, som har utbrott nästan var femte
minut. Vi reser vidare till det gyllene vattenfallet Gullfoss, där vi ser hur vattenmassorna kastar sig ner i en ravin.
Avslutningsvis besöker vi den vackra nationalparken Thingvellir, som ligger i skarven mellan de europeiska och amerikanska
kontinentalplattorna. Platsen är historiskt viktig för isländare, det var här på 900-talet som Alltinget, världens äldsta
riksdag, grundades. På väg tillbaka till Reykjavik stannar vi till på en gård där vi får provsmaka och lära oss allt om tomater.
Lunch ingår, middag på egen hand.
DAG 4 - Vik
Efter frukost gör vi en heldagsutflykt längs Islands sydkust. Slutmålet är Vik med sina svarta lavastränder – perfekt för
naturälskare! Under resan får vi se vattenfallet Seljalandsfoss, med ett fall på 60 meter, där det är möjligt att gå in bakom
fallet. Vi fortsätter till ett av Islands största vattenfall, Skógafoss, som stoltserar med en bredd på 25 meter och fall på 60
meter. Tack vare den mängd vattenmassor som konstant slungas ut finns ofta flera regnbågar att skåda här. Legenden säger
att en vikingahövding begravt en stor skatt här i en grotta bakom fallet. Vi avslutar vår utflyktsdag med en gemensam
avskedsmiddag.
Lunch och middag ingår.
DAG 5 - Hemresa
Transfer till flygplatsen, för avfärd mot Sverige.
Lunch och middag på egen hand.

RESAN INKLUDERAR
Resans längd: 5 dagar (vissa avgångar är 6 dagar)
Gruppstorlek: 12-19 resenärer
Klimatkompenserat flyg: Ekonomiklass till Reykjavik tur och retur
Hotell: Fyra nätter med del i dubbelrum på hotell av god standard (enkelrumstillägg tillkommer för dig som reser ensam)

Svensktalande guide: Fullständigt program: Inklusive samtliga entréavgifter
Måltider: Frukost alla dagar samt fem måltider, med dricksvatten
Alla transporter: Enligt program
Dricks: Till guider och chaufförer
Flygskatter: Inkl. statlig miljöskatt och säkerhetsavgifter

VIKTIG INFORMATION
Avgången 13 april 2023 är en specialavgång på 6 dagar, en extra programfri dag med tillvalsmöjligheter.
Resan inkluderar ej:
Dryck till måltider
Inträde till Hallgrimskirkja
Inträde till Harpa
OBS: På grund av lokala bestämmelser får guiden inte kommunicera med gruppen i samband med körning, guidningen görs
därmed före och efter färd.

