
Vi upplever den världsberömda bad-
anläggning Blå Lagunen som får sitt 
härligt varma vatten (36-39 grader) från 
geotermiska källor. Under vår heldags-
utflykt till Gyllene cirkeln får vi många 
mäktiga intryck när vi besöker det vackra 
vattenfallet Gullfoss, nationalparken 
Thingvellir och Islands mest aktiva 
gejser Strokkus. Strokkus har utbrott var 
femte minut så vi får säkert se hur flera 
majestätiska vattenkaskader kastas upp  
i skyn. 

Det finns också egen tid till att upptäcka 
Reykjavik, följa med på en ridtur, köra 
4-hjulsdrivna buggies eller valsafari.
Vi reser i en svensk grupp med färdledare, 
bor centralt på trevliga Island Hotel och 
njuter tillsammans av lokal, isländsk mat 
och dryck.

Programmet, dag för dag
Torsdag 10 maj 
Vi landar i Reykjavik 09.45 och en transfer 
tar oss till Blå Lagunen där vi njuter i de 
varma källorna ett par timmar.
På eftermiddagen checkar vi in på Island 
Hotel och fri tid för att äta middag finns.

Fredag 11 maj
En heldag då vi åker i gemensam buss runt 
Gyllene cirkeln. 

Första stopp är det geotermiska 
Geysirområdet med sina varma källor och 
Islands mest aktiva gejser, Strokkur. Med 
sina regelbundna utbrott var femte minut 
får ni flera chanser att uppleva källans 
utbrott där en majestätisk vattenkaskad 
kastas upp mot skyn. Ni kan vandra runt 
bland de bubblande lerpölarna och de 

ångande underjordiska källorna och känna 
jordens inre krafter rakt under fötterna. 
Lunchstopp görs vid Geysir (lunch ingår).
Efter lunch åker vi en kort sträcka till 
det majestätiska Gullfoss, ”det gyllene 
vattenfallet”, som brukar anses vara 
Islands allra vackraste. Vattenfallet har två 
etapper och det går att komma tätt inpå 
de väldiga vattenmassor som kastar sig 
över stupet ner i ravinen.

Nästa anhalt på turen är den vackra 
nationalparken Thingvellir. Här samlades 
det isländska Alltinget, världens äldsta 
riksdag, redan på 900-talet. Island ligger 
mitt på sprickan mellan de europeiska och 
amerikanska kontinentalplattorna och i 
Thingvellir blir förkastningen som bildas 
när de två kontinenterna sakta glider isär, 
mycket tydlig.

Island, 10–13 maj 2018

Följ med oss på en händelserik resa till spektakulära Island under  
Kristi himmelfärdshelgen. Under några dagar upptäcker vi Island med sin 
spektakulära natur och pärla till huvudstad, den lilla storstaden Reykjavik. 

SPEKTAKULÄRA  
ISLAND Upptäck tillsammans!

Följ med till spektakulära Island! Ring oss på 0771-92 92 92 eller läs mer på resia.se



Lördag 12 maj 
Denna dag finns det möjlighet att 
förboka olika aktiviteter, ett måste när 
man är på Island! Alternativt fri tid att 
upptäcka Reykjavik. 
• Ridning
• Köra 4-hjulsdriven buggy
• Valsafari
(Detta ingår inte i priset)

Middag tillsammans kvällstid på 
restaurang Messinn.

Söndag 13 maj
På avresedagen åker vi i en gemensam 
transfer till flygplatsen och flyger sedan 
hem till Köpenhamn igen kl 09.55. 

Med reservation för ändringar av ordning 
av aktiviteter och vandringssträckor 
beroende på lokala förhållande. Mer 
utförligt program och information hittar 
du på resia.se

Prisinformation:
Pris avser per person i delat dubbelrum 
med avresa från Köpenhamn.
fr. 12.995:-

I priset ingår
• Flyg inklusive dagsaktuella flygskatter
• Del i dubbelrum på Island Hotel
• Frukost alla dagar
• Inträde till Blå Lagunen, lermask, 

handuk och valfri drink
• Heldags utflykt till Gyllene cirkeln 

inklusive lunch på restaurang Geysir
• Avskedsmiddag på Messinn
• Transfer mellan flygplats–hotell t/r

Reservation för ev. prisändringar av 
skatter, valutakursändringar eller liknande 
utanför Resias kontroll.

Resfakta
Boende
Hotel Island
Reykjavik

Läs mer om hotellet på www.hotelisland.is

Flygtider
10 maj 
Köpenhamn–Reykjavik 08.30–09.45

13 maj 
Reykjavik–Köpenhamn 09.55–15.00

Följ med till spektakulära Island! Ring oss på 0771-92 92 92 eller läs mer på resia.se


