
Tilbud Islandsreise august/sept. 2019 
Dag 1  
 Ankomst  Keflavik. 
Kjøring til Blå Lagune med bad og lunsj 
Kjøring til Hotel Borgarnes , med guiding underveis : 

- Bessastadir, med besøk i kirken. 
- Kjøring gjennom Reykjavik med sightseeing og info. 
- Kjøring videre mot Borgarnes og innsjekking på hotel Borgarnes. 
- Middag om kvelden. 

 
Dag 2  
Dagstur til Snæfellsnes med flere stopp underveis: 

- Arnarstapi 
- Hellnar 
- Dritvik 
- Beruvik 
- Hellisandur 
- Olafsvik 
- Stykkisholm  

Lunsj underveis. 
Vi kjører rundt det utrolig flotte vulkanfjellet  Snæfellsjøkull, bl. a. skildret i 
boka »Reisen til jordens indre» av Jules Verne.Området rundt dette fjellet var i 
gamle dager rikt bebodd av folk som levde av fiske, men nå er det øde. 
Her blir det mye vakker og spennende natur, og spesielt skal vi fortelle mange 
av de mystiske mytene og sagnene som  dette området er så rikt på. 
Kjøring tilbake til Borgarnes og middag på hotellet om kvelden. 
 
Dag 3 
Dagstur Reykholt  - Thingvellir – Gullfoss – Selfoss 

- Kjøring til Snorre Sturlasons bosted Reykholt med grundig historisk info 
og omvising : Snorrastofa, Reykholt kirke,Snorralaug osv. 

- Deretter over fjellveien Uxahryggir (Okseryggen) til Thingvellir. Mye 
vakker og spesiell natur og  saga om verdens eldste tingsted. 

- Kjøring videre over jordvarme-området Nesjavellir, der Reykjavik får alt 
sitt varme vann fra. 

- Så til Geysir-området med den sprutende geysiren Strokkur, og videre til 
den vakre fossen Gullfoss. Både ved Geysir og Gullfoss er det rikelig høve 
til å handle vakre produkt i ull. 

- Vi avslutter dagen med kjøring til hotellet vårt i byen Selfoss. 
Lunsj underveis og middag om kvelden. 



 
Dag  4 
Dagstur til  fjelldalen Thjorsårdalur. 

- Vi starter med å kjøre sørvestover  i retning byen Hella, men dreier 
nordøstover og oppover langs elva Thjorså. Der skal vi besøke den 
rekonstruerte landnåmsgården Støng, som ble dekket av lava fra 
vulkanen Hekla under et utbrudd i år 1104. Her kan vi få et godt innblikk i 
hvordan en bondegård så ut og fungerte på den tida. 
Mye vakker natur og historie underveis. 
Lunsj underveis og middag på hotellet om kvelden. 

 
Dag 5 

- Vi legger kursen mot Reykjavik, men underveis skal vi bl. a. stoppe i byen 
Hveragerdi (som betyr  «Varmekildebyen»).  

- Vi kjører også over høydedraget Hellisheidi, der det er funnet store 
mengder varmt vann og damp under stort trykk. Her er det bygget et 
varmekraft-verk der en og kan få grundig demonstrert  hvordan 
islendingene utnytter jordvarmen. Her kan vi gjøre en stopp viss 
ønskelig(utenom progr. – pris kr. 100,-) 

- Vi ankommer Reykjavik om ettermiddagen og sjekker inn på hotel. 
- Avskjedsmiddag  om kvelden. 
 
Dag 6 
- Frokost . 
- Transfer til flyplassen i Keflavik for avreise. 
 
 
Pris ca. kr. 15500,-  . 
Prisen basert på dobb. rom. 
Tillegg for enkeltrom kr. 2905,- 
Inkluderer : 
Direkte fly t/r  Flesland - Keflavik  
2 x overnatting Borgarnes 
2 x overnatting Selfoss – området. 
1 x overnatting Reykjavik 
3 x lunsj 
5 x middag 
Buss og guide  
1 x muse-besøk (Reykholt)    

 


