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PÅSKETUR TIL ISLAND
Avreise 5.april - 5 dager kr. 13 990,Flytur med bestillingsfrist 30.januar 2020
Sagaøya Island

HUSK!
Badetøy og
fotoapparat!!!

Som vikingene før oss, reiser
vi i vesterled. Der venter
storslått og vill natur,
vulkaner, geysirer og varme
kilder.
Langt ute i Nord-Atlanteren
ligger Island, med sin vakre,
ville og uberørte natur. Her
finner vi lava og svovel landskap, vakre grønne lunger,
imponerende fosser,
spennende geysirer der vannet
koker, boblende svovel gryter,
aktive vulkaner og varme
kilder vi kan bade i.
Etterkommerne etter de
norske vikingene lever godt på
denne øya, som har et kjølig,
men temperert klima året
igjennom. Den vulkanske
aktiviteten gir unike
muligheter. De varme kildene
sørger ikke bare for varme til
hus og hjem, men også for at
det kan dyrkes eksotisk,
kortreist mat i drivhus på øya

Dag for dag program:
Dag 1: Gardermoen - Reykjavik
Hver gang vi flyr til Alaska så mellomlander vi på Island, og nå
ønsker vi å gjøre mer her enn å bare ha beina på flyplassen. Til
tross for at flyplassen i seg selv er sjarmerende så vet jo dere
som har vært med oss til Island tidligere at øya har så mye
mer å by på:)Vi møtes på Gardermoen for felles innsjekk kl.
12.45. Flyturen til Keflavik går unna på et par timer. På
flyplassen blir vi møtt av vår lokalguide og buss som skal være
med oss under hele oppholdet på Island. Vi tar plass i bussen
og vender snuten mot Radisson BLU Saga Hotel hvor vi skal
bo i 4 netter. Felles middag hver kveld.

Dag 2: Den gylne sirkel ( utflukt )
I dag er det mulighet til å bedrive dagen med egne aktiviteter
eller bli med Kjetils Bussreiser ut på en spennende utflukt, til
den sørvestre delen av Island. Opplevelsene står i kø og vi
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kommer til å være borte hele dagen. Vi skal besøke tre kjente
områder:I dalen Haukadalur ligger et geotermisk aktivt
område med sprutende varme kilder, eller geysirer. De to mest
kjente er Geysir og Stokkur, som kan sprute vann opp til 40
meter opp i lufta. I nasjonalparken Pingvellir finner vi den
Midtatlantiske rygg, der kontinentalplatene møtes og
fortsetter tvers gjennom hele Island. Her finnes også Islands
største innsjø, Pingvallavatn. Islands største fossefall kalles
Gullfoss og ligger i elven Hvita. Den faller i to etapper på 11
meter og 21 meter, ned i en 30 meter dyp, 20 meter bred og 2,5
kilometer lang sprekk. På vei tilbake til Reykjavik får vi
oppvisning av islandshest og vi får lære mer om utnyttelse av
jordvarmen på øya.

Dag 3: Reykjavik
I dag skal vi bli bedre kjent i Reykjavik. Vår lokalguide møter
oss kl. 09.00 og tar oss med på en tre timers rundtur. Etter
endt rundtur har vi fri til å spise lunsj på egenhånd før vi ruller
mot den blå lagunen for de som ønsker å bade litt i den varme
kilden. ( Lån av håndkle inkludert )

Dag 4: Sørkysten av Island
Reisefakta:
• Flyreise Oslo - Reykjavik direkte

med SAS
• Flyskatter
• 4 hotellovernattinger Radisson

BLU Saga Hotel i Reykjavik
• 4 frokost
• 4 middag
• Guidet rundtur med lokalguide

i Reykjavik
• Utflukt, entre og leie av

håndkle på den blå lagunen
• Reiseleder

Tillegg: Enkeltrom kr. 3990,Utflukter:
Den gylne sirkel kr. 500,Rundtur på sørkysten kr.700,-

I dag går turen langs sørkysten av Island, gjennom frodige
landbruksområder i sør, forbi svarte sandstrender, fossefall og
lavalandskap. Vi besøker de kjente fossefallene Seljalandsfoss
og Skogafoss og får vite hvilke innvirkninger vulkanutbruddet
i Eyjafjallajøkull har hatt på gårdene i nærområdet. Vi kjører
ned til de svarte sandstrendene ved Vik, nyter utsikten til
vakre Reynisdrangar-klippene ved havet og ser basaltformasjonen i Reynisfjara. Vi er tilbake sent på ettermiddagen

Dag 5: Reykjavik - Gardermoen
Etter herlige dager på Island er tiden kommet for å reise
hjem. Vi lander på Gardermoen kl.16.25

