
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 2911

Island med NØK 22. juli til 26. juli 2020

Afgang onsdag den 22. juli fra hotel Cabin, Reykjavik
Ankomst Selfoss søndag den 26. juli kl. ca. 13.00

Dag 1: Onsdag 22. juli 2020
Kl. 8.30 afgang fra hotel Cabin, Borgartún 32, 105 
Reykjavík.  

Vi sætter kurs mod nord og passerer Hvalfjordur. Ved 
Borgarfjördur følger vi elven Hvitá mod nordøst, hvor vi 
gør stop ved Hraunfossen, en foss der finder vej gen-
nem revner og sprækker i undergrunden og pibler ud 
af fjeldet ved elven. En lille bro fører over til den anden 
side af elven, hvor man tydeligt se, at lavaen har været 
flydende og er størknet i folder og mønstre. Undervejs 
passerer vi Reyholt, hvor den islandske forfatter og po-
litiker Snorri Sturlason havde sin gård. Snorri Sturlason 
beskrev den nordiske mytologi, og han står også bag 
mange af sagaerne.

Vi besøger Islands største grotte Vidgelmir - en ’lavatun-
nel’ formet under et vulkanudbrud. Her skal vi på even-
tyr under jorden på en 1½-times guidet tur. Der knytter 
sig en spændende historie til grotterne i højlandet, som 
vi her befinder os på kanten af. Fredløse søgte tilflugt i 
grotterne og levede deres liv ved at stjæle får og kvæg 
fra landsbyerne. 

Tilbage i bussen fortsætter vi nordover Snæfellsnes 
mod Stykkisholmur, hvor vi skal tilbringe natten. Un-
dervejs nyder vi Islands spektakulære natur og finder 
spændende steder til fotostop.

Overnatning: Fransiskus hotel, Stykkisholmur
Aftensmad på en restaurant i byen.

Dag 2: Torsdag 23. juli 2020
Kl. 9.00 sejler vi med færgen fra Stykkisholmur over fjor-
den Breidafjordur til Brjárnslækur. En sejltur på omkring 
tre timer hvor vi undervejs passerer nogle af Breida-
fjordurs 2700 øer, der gennem tiderne har været hjem 
for folk, som levede af fiskeri. I dag er der hovedsagligt 
fritidshuse på øerne. Der er mulighed for at se mange 
havfugle på sejlturen.

Det fortælles, at Brjánslækur var det sted, hvor en af de 
første islændinge bosatte sig, og at der stadig findes 
ruiner af hans gård. Ravne Floke er navnet på manden, 
der navngav Island, da han ved vintertide fandt landet 
så koldt og ugæstfrit, at han valgte at rejse tilbage til 
Norge. Han ankom om sommeren og oplevede en over-

Ændringer i den beskrevne rute kan forekomme på grund af vej- og vejrforhold.



flod af alt netop her på Vestfjordene, hvor vi går i land 
efter sejlturen. Vestfjordene er geologisk set den ældste 
del af Island. Området har dybe fjorde og høje fjelde, og 
det er den del af landet, hvor der findes flest polarræve. 
Vi er kørt lidt udenfor den vanlige turistrute og oplever 
storslået og imponerende natur. Det siges at være et af 
de smukkeste og tyndest befolkede områder i Island. 

Vi kører mod vandfaldet Dyjandi, som er det største 
vandfald i Vestfjordene. Dyjandi breder sig som et 
smukt brudeslør i dets fald ned over fjeldet. Det er en 
del at en række vandfald, som vi giver os tid til at se 
nærmere på, før vi sætter kursen mod øst.

Sidst på dagen efter en tur gennem Vestfjordenes fasci-
nerende natur kommer vi til vores hotel, der ligger helt 
mod øst. Vi bor på et lille familieejet hotel, og ved siden af 
hotellet ligger en dejlig varm pool, hvor man mod beske-
den entre kan slappe af efter en lang rejsedag. Ved siden 
af hotellet ligger også ’Troldmandens hytte’, der er en kopi 
af en beboelse i det 17. århundrede. Troldom og hekseri 
var genne århundrede nært tilknyttet Strandir området. 

Hotel: Hotel Laugarhóll,
Aftensmad på hotellet.

Dag 3:  Fredag 24. juli 2020
Vi takker af, forlader Vestfjordene og fortsætter vest-
på langs Islands nordligste kyst. Vi kommer tilbage til 
ringvejen og laver en afstikker over Vatnsnes – en lille 
halvø, hvor vi ser den smukt beliggende Hamarsrétt ved 
kysten. En rétt er den fold, hvor fåreholderne driver de-
res får sammen om efteråret, når de skal ned fra fjeldet 
og sorteres. Det er en stor begivenhed, hvor mennesker 
heste og hunde arbejder sammen, og hele fåresamlin-

gen afsluttes med en stor fest. 

Vi håber langs kysten både at se sæler og masser af fug-
le, da det er her, der findes den største bestand af sæler 
på Island. På klippen Hvítserkur ses tydeligt fuglenes 
tilstedeværelse. Deres efterladenskaber farver klippen 
hvid. Hvítserkur er en 15 m høj klippe, der står ude i van-
det. Den minder med sine tre ben måske mest af alt om 
et monster, og en legende fortæller da også, at det er en 
trold, der er blevet forstenet, da solens stråler ramte den.

Hen på eftermiddagen når vi til hotellet i Blöndeus. Det 
ligger tæt ved gletcherelven Blanda. Midt i elven ligger 
øen Hrútey, der er lukket for offentligheden fra april til 
juni for at beskytte ynglende fugle. En lille bro fører over 
til øen, og har man lyst, kan man gå en lille aftentur på 
øen. 

Overnatning: Hotel Blanda, Blöndeus
Aftensmad på hotellet.



Dag 4: Lørdag 25. juli
Vi vender næsen mod syd, og skal i dag passere høj-
landet via Kjølurruten, der kun er åben om sommeren. 
Vejen er en grusvej, og dagens rute går gennem et goldt 
og øde område med grå lavamarker så langt øjet rækker. 
Meget anderledes end de kystnære områder vi hidtil har 
befundet os i. Vi passerer to af Islands gletchere – Lan-
gjökull, der er Islands næststørste, og Hofsjökull. Under-
vejs gør vi stop ved Hveravellir - en lille varm oase i det 
barske landskab, hvor man kan bade i en varm kilde.

Tilbage på de sædvanlige turistruter møder vi ’civilisati-
onen’  igen ved Gulfoss, der er en af de store seværdig-
heder - en ’must se’ attraktion. Gulfoss er et imponeren-
de vandfald, hvor enorme vandmasser falder 32 meter 
ned ad to trin og fortsætter sit løb gennem en dyb kløft.

Dagens sidste stop, før vi finder hotellet, er Secret 
Lagoon i Fludir. Secret Lagoon er en varm pool, der 
igennem mange år er blevet brugt til at lære islandske 
børn at svømme. Poolen blev for nogle år siden renove-
ret, og er i dag et enestående tilbud til trætte rejsende 
om at nyde vandets velgørenhed og synet af en smuk 
islandsk natur på samme tid. Poolen forsynes med 
varmt vand fra en lille geysir nogle få meter fra poolen. 
Der er moderne omklædningsfaciliteter til poolen og en 
lille café, hvor man kan nyde en kop kaffe/te eller en is. 
Rundt om poolen er der gangstier af træ, hvis man har 
behov for at køle lidt af oven vande.

I Fludir og omegn udnytter man den geotermiske 
varme fra undergrunden til at opvarme drivhuse med. I 
drivhusene dyrkes stort set alt, hvilket til dels gør Island 
selvforsynende med en række frugter og grøntsager.

Hotel: Fludir Guesthouse, Fludir
Aftensmad på hotellet.

Dag 5: Søndag 26. juli
Vi fortsætter rejsen på ’Den gyldne cirkel’, som vi tog 
hul på med besøget ved Gulfoss. Første stop er Geysir, 
hvor vi skal beundre den flittigt springende gejser 
Strokkur. To til fire gange i timen sender den kogende 
vandmasser mod himlen i kæmpesprøjt. Det hele tager 
kun et øjeblik, så man skal være hurtig på aftrækkeren, 
hvis man vil have et godt billede. Området Geysir er et 
populært turistmål, og der er da også flere mindre pools 
og flotte farver skabt af den geotermiske undergrund at 
kigge på.

Turens sidste stop, før vi slutter ved Selfoss, er Thing-
vellirsletten, der er på Unescos Verdensarvsliste og på 
flere måde et umådeligt interessant sted at besøge. 
Naturmæssigt og geologisk er stedet enestående, idet 
det er det eneste sted, hvor man kan se de tektoniske 
plader, som Island ligger på, over vandet. Her bevæger 
den amerikanske og den eurasiske kontinentalplade sig 
fra hinanden med ca. to cm om året. Naturen er smuk, 

og det er ganske forståeligt, at det var her vikingerne 
valgte at grundlægge deres alting i 930 og derefter 
årligt mødtes for handle, feste og naturligvis få afgjort 
stridigheder af en art, der kun kunne afgøres af den 
højeste myndighed.   

Vi går en tur på Thingvellirsletten, kigger på lovklippen, 
druknehullet og nyder den smukke natur før vi kører det 
sidste lille stykke til Selfoss, hvor NØK 2020 afholdes.

Inkluderet i prisen:   
  4 overnatninger
  4 x morgenmad
  5 x frokost
  4 x aftensmad (drikkevarer for egen regning)
  4 x eftermiddagsforfriskning
  Entre til guidet grottetur og Secret Lagoon
  Færgeoverfart Breidafjordur
  Bus med islandsk chauffør fra lokalområdet
  Dansk rejseleder og guide

..... og et overflødighedshorn af vidunderlig natur!



Tilmelding

Send mail til anne@rejsogoplev.dk. Mailen skal indeholde:

1. Navne på alle rejsende - som det der står i passet.
2. Eventuelle børn - alder
3. Adresse til fakturering
4. E-mail
5. mobil nr. / evt. fastnet nr.
6. Værelsesønske:

  Dobbeltværelse - delt med (navn på den værelset deles med)
  Enkeltværelse
  Barn i forældreværelse/familierum

Pris
  9.850 dkr. pr. person i delt dobbeltværelse. 
  Enkeltværelse: Tillæg 1.400 dkr. pr. person.
  Børn under 16 år i forældreværelse/familierum 8.850 dkr.

Prisen kan ændre sig, hvis der sker væsentlige ændringer i valutakurserne i forhold til Nationalbankens kurs for 
valuta 1. september 2019 (mere end +/- 5%). Prisen kan også forhøjes, såfremt turen gennemføres med færre end 
29 deltagere - de tilmeldte bliver spurgt om dette. Pladserne sælges efter først til mølle princippet.

Har I/du ikke har en rejseforsikring (erhvervsrejseforsikring, hvis rejsen betragtes som erhvervsrejse), så spørg ger-
ne Anne Hansen Aamand på anne@rejsogoplev.dk. Det er meget vigtigt at have en gyldig rejseforsikring! Hvis du/I 
kommer til skade uden at være forsikret, kan det blivet MEGET dyrt.

Afbestillingsforsikring koster seks procent af det, der ønskes refunderet ved afbestilling som følge af sygdom mv. 
Hvis du/I ønsker sådan en, skal den betales sammen med indbetaling af depositum. Spørg herom.

Depositum 5.000 dkr. pr. person indsættes på reg. nr. 5470 kontonr. 1819422 ved tilmelding og senest 15. januar. 
Før modtagelse af depositum er tilmelding ikke gældende. Restbeløbet skal betales senest 1. marts 2020.

Du får faktura med bekræftelse af din tilmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller aflyses den, 
får du din depositum retur. Ved annullering indtil 14 dage efter bekræftelse af bestilling, er der et annulleringsgebyr 
på 1.500 dkr. pr. person og evt. afbestillingsforsikring er tabt. Ved annullering senere og indtil 1. marts 2020 er depo-
situm tabt. Ved annullering efter 2. marts 2020 eller ved manglende eller for sent fremmøde på afrejsedagen, mistes 
100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for at afgive korrekte oplysninger om navne, adresser med videre.

Yderligere oplysninger hos Anne Hansen Aamand, e-mail anne@rejsogoplev.dk eller tlf. +45 4027 2898. Ring 
om aftenen.

      Sidste frist for tilmelding er den 15. januar 2020

Rejseleder og guide på rejsen: Anne Hansen Aamand

www.rejsogoplev.dk


