Eventyrlige Island
-med det aller, aller beste
Det er noe mystisk, overnaturlig og eventyraktig med Island som trollbinder deg så
fort du setter foten på øya som er plassert like syd for polarsirkelen i Nord-atlanteren.
Landet har kun 325 000 innbyggere og over to tredjedeler av disse bor i hovedstaden
Reykjavik. Island er en vulkanskøy som er preget av lavaørkener, fjell, vulkaner og
isbreer. Landskapet er langt fra hva vi er vant til og kan virke ganske dødt, men det
fasinerer og du har aldri før sett jorden så levende. For deg som har en forestilling
om at Island kun handler og den blå lagune, islandshester samt uteliv og shopping i
Reykjavik har tatt feil. Island har så mye mer og du har et eventyr i vente som du ikke
bør usette.
Dag 1. Hjemsted – Reykjavik
Fremmøte ved Oslo Lufthavn. Ved ankomst
utpå ettermiddagen kjører vi til hovedstaden
Reykjavik for innsjekk. Tid på egenhånd før
middag på en av byens klassiske restauranter.
Dag 2. Snæfellsnes halvøya
Turen går mot vest langs Kjalarnes. Vi kjører
gjennom Islands første undersjøiske tunnel forbi
tettstedene Akranes og Borgarnes, før vi setter
kursen mot Vest-Island. Vi skal til halvøya
Snæfellsnes hvor den magiske isbreen
Snæfellsjökull troner. Vi besøker blant annet
Arnarstapi, en liten og sjarmerende
fiskelandsby. Videre går turen rundt
Snæfellsnes halvøya hvor vi beundrer
fasinerende variasjon i naturen. Tilbake mot
Borgarfjörður for overnatting.
Dag 3. Hólar – Siglufjörður – Akureyri
Vi kjører langs Norðurárdalur før vi passerer
fjellovergangen Holtavörðuheið og kommer til
Hrútafjöður. Videre til Skagafjörður der vi besøker bispestedet og nå
universitetshøyskolen Hólar í Hjaltadal. Videre ut på Tröllaskagi halvøya hvor vi gjør
et kort stopp i Hofsós før turen går mot Siglufjörður. Her får vi innblikk i et
fiskeeventyr som ble startet av nordmenn, besøker Islands største sjø- og industri
museum. Vi fortsetter så ferden langs Eyjafjörður og ankommer hovedstaden i nord,
Akureyri. Her blir det overnatting og middag.

Dag 4. Mývatn
Vi starter dagen med kort byrundtur i Akureyri før
vi fortsetter reisen til fossen Goðafoss. Myvatn
området er omringet av varierte lavaformasjoner,
vulkaner og fjell. Vi opplever lavaformasjonene i
Dimmuborgir, besøker sprekken Grjótagjá,
høytemperaturområdet Hverarönd hvor dampen
stiger fra boblende leirkratre og det føles som å
stå midt mellom kokende gryter. Vi stopper ved
Nord Islands "blå lagune" hvor det er mulighet for
et forfriskende bad. Tilbake til Akureyri for felles
middag og sosialt samvær.
Dag 5. Húsavík – Ásbyrgi – Dettifoss
I dag går turen til noen av Islands største naturperler. Vårt første stopp er den lille
fiskelandsbyen Húsavík. Vi fortsetter til Tjörnes halvøya og en hesteskoformet dal.
Etter et opplevelsesrikt stopp i Ásbyrgi går turen videre til ekkoklippene hvor flom i
isbreeleven Jökulsá á Fjöllum har etterlatt seg merkverdige klipper og formasjoner.
Videre mot Dettifoss som er
Europas mektigste fossefall og
ligger i Islands største juv. Tilbake til
Akureyri for felles middag.
Dag 6. Borgarfjörður – Reykholt –
Reykjavik
I dag er det på tide å forlate Akureyri
og vende tilbake mot Sør-Island. Vi
kjørere via Öxnadalur over
fjellovergangen Öxnadalsheiði forbi
Örlygsstaðir, hvor en av vikingtidens
blodigste kamp fant sted i 1238.
Sagaen forteller at rundt 67
personer ble drept, blant annet
Sturla Sigvartsson, brødrene hans og faren. Vi kommer til Grábrók, en 3000 år
gammel vulkan før vi besøker Deildartunguhver. Videre går turen til Reykholt, Snorre
Sturlason sitt bosted før vi setter kurs mot Reykjavik.
Dag 7. Dagen er din
"Reykjavik - verdens nordligste hovedstad" er tross sin størrelse godt kjent for sitt
varierte tilbud når det gjelder kultur- og uteliv. Her finner du restauranter i
verdensklasse, puber, vinbarer, kafeer og diskoteker, og man kan også oppleve
konserter/musikkshow av større format. Flere oppvarmede svømmeanlegg og sauna.
For museums interesserte er det flere muligheter.
Dag 8. Reykjavik – Hjemsted
Tid for hjemreise etter et eventyr på Island. Avreise fra hotellet til Keflavik flyplass for
en direkte flytur tilbake til Oslo Lufthavn.

REISEFAKTA:
8 dagers tur
Avreisedato: 02.08
Pris pr. person kr:12.995.Prisen inkluderer:






Flytransport, Oslo Lufthavn – Reykjavik tur og retur inkludert alle skatter og
avgifter
Reiseleder fra Haverstad Turbiler
Buss følger under oppholdet med skandinavisktalende lokalguide
7 Hotellovernattinger, sentralt beliggende hotell inkludert 7 middager, 7
frokoster
Alle inngang til museer og attraksjoner ifølge program
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