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Reis til Island og opplev noen av de største attraksjonene med
en lokal guide. På denne bussreisen på Island får dere blant
annet oppleve Den Gylne Sirkel med Gullfoss, Geysir og
Thingvellir nasjonalpark, og området rundt innsjøen Mývatn. La
dere fortrylle av spektakulære Island, opplev noen utrolige
høydepunkter og flotte kulturopplevelser.
Etter en god islands frokost, vil det være avreise fra hotell, som
regel rundt 0845. Man er framme ved neste hotell på
ettermiddagen. Kjøreperioden mellom hvert stopp er sjelden mer
enn 45. til 60. minutter. Turen blir gjennomført i 2 versjoner. En
klassisk bussreise med inntil 36 personer, eller en litt mindre
gruppe hvor man er maks 16 personer.

Det beste av den islandske naturen

Opplev bl.a. Gullfoss, Thingvellir nasjonalpark,
forunderlige geologiske fenomener ved Den Gylne
Sirkel

Kom tett på den islandske kulturen og landets
spennende historie

Opplevelsesrik rundreise med lokal guide i en gruppe
på maks. 30 personer

https://www.benns.no/europa/island


Dagsprogram
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Dag 1: Avreise Norge -
Island
I dag starter et spennende islandsk eventyr og dere
reiser fra Norge. Hvis dere ankommer tidlig på dagen,
anbefaler vi et stopp i den Blå Lagune før dere drar inn til
Reykjavik.

Etter ankomst i den Islandske hovedstaden har dere
resten av dagen på egen hånd. Men husk at det på
kvelden vil være et informasjonsmøte, hvor dere møter
guiden og de andre deltagerene på turen.

Reykjavík
Beliggende sørvest på Island, offisielt grunnlagt i 1785,
finner dere den sjarmerende hovedstaden, Reykjavik,
som huser over halvparten av den av den islandske
befolkning. Med et spennende kulturliv, flotte butikker
og spennende arkitektur, er det mye å ta seg til. Et 'must'
er å se den 74 meter høye Hallgrímskirken som anses
som Reykjavíks kjennetegn. Er været klart, får man en

spektakulær utsikt utover byen fra tårnet, og det er
mulig å se hele veien til Snæfellsjökull.

Overnatting: Hotel i Reykjavik

Dag 2: Geysir - Gullfoss -
Skogar - Dyrholaey - Vik
Etter en mettende frokost er det avgang ca. 0845, så vær
klar i resepsjonen med all bagasje. Fra Reykjavik kjører
dere gjennom Hvergerdi og heretter skal dere utforske
Gullfoss, den gylne fossen, og Geysir Hot Springs. Dere
forsetter langs sørkysten, hvor dere stopper og beundrer
de flotte fossene Seljalandsfoss og Skogafoss, før dere
fortsetter til Dyrholaey* naturreservat. Herfra kjører
dere videre til byen Vik.

Overnatting: Hotel i Vik, frokost og middag inkludert.



Sjarmernede Reykjavik
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*Bemerk: Dyreholaey er stengt i hekkesesongen fra midt
mai til slutten av juni.

Dag 3: Vatnajøkul -
Jokulsarlon Glacial Lagoon
- Hofn
Etter frokost, så blir det en dag fylt med isbreer. I dag
besøker dere Vatnajøkul nasjonalpark, som dekker mer
enn 14% av Islands areal. Dere får se store sandsletter
som ligger igjen etter at isbreeene har beveget seg over
området. Besøk Skaftafell som er kjent for sitt vakre
naturlandskap. Dere får også se Svinafjellsjøkull, en
vakker isbretunge som vokser seg nedover fra
Vatnajøkul.

I Jokulsarlon isbree bukta får dere oppleve et
imponerende skue av isfjell som flyter rundt i den 180
meter dype bukta. Påse at ditt kamera et fulladet og
klart, for rett ved får dere oppelve diamantstranden. Et
fantastisk opplevelse av en smeltende isbre.

Dagen avsluttes i Hofn, en koselig fiskerby i skyggen av
Vatnajøkull. Middag kan du spise på en av byens
restauranter. Den lokale spesialiteten er sjøkreps, vi sier
bare god apetitt!

Overnatting: I Hofn, frokost inkludert.

Dag 4: Hofn - Østfjordene -
Egilsstadir
Dere kjører fra Hofn gjennom Almannaskard passet,
hvor dere stopper og beundrer den fantastiske
kystlinjen. Dere fortsetter videre gjennom det
minneverdige området kalt Østfjordene, hvor fjellene
stiger opp av havet som bratte silhuetter. Et av de
smakfulle høydepunktene på turen vil være besøket til
Beljandi mikgrobryggeri. Her møter vi en av
innbyggerene som forteller oss om livet i Breiddalsvik og
hvordan man lager fantastisk godt øl.

Dagen avsluttes i Egilsstadir, som ligger ved Islands
største skog, og en innsjø hvor det i følge sagnet bor et
monsder, dog et hyggelig monster.

Overnatting: I Egilsstadir, Frokost og middag inkludert.

Dag 5: Myvatn-området
I dag skal dere utforske det vakre og øde høylandet
Moduralsoraefi på veien til Myvatn. På veien stopper
dere ved Dettifoss, som er en av Europas kraftigste
fosser. Dere drar videre til Namaskard passet med de
kokende gjørmehullene og de vakre fargene. Utforsk den
vakre naturen ved Myvatn sjøområdet med kratrene ved
Skutustadir og lakseelven Laxa. En av de ting som
Myvatn området er kjent for at det er det stedet på



Besøker dere Island i vinterhalvåret kan dere oppleve spektakulære nordlys
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kloden med flest forskjellige arter av ender. Generelt er
det et veldig variert fugleliv her, med andre ord et
drømmested for ornitologer.

Mývatn
Beliggende i nærheten av Kraflavulkanen, er Mývatn
navnet på dette området nord på Island, så vel som en
grunn og svært næringsrik innsjø. Oversatt betyr navnet
'myggvann', noe som kommer av den store mengden
knott man kan finne om sommeren. Innsjøen og de
omkringliggende våtmarkene har et utrolig rikt og
spennende fugleliv noe som er virkelig en opplevelse i
hekkesesongen. Landskapet er sterkt vulkansk preget og
dere kan finne en rekke spennende og utrolige
landformer og geotermiske interessenter. Den rike
lakseelven Laxa og de omkringliggende våtmarkene
inngår i naturreservatet Myvatn-Laxa Nature
Conservation Area.

Overnatting: I Myvatn, frokost og middag inkludert.

Dag 6: Myvatn - Akureyri -
Siglufjorður
Start dagen med å utforske de vakre lavaformasjonene
ved Dimmuborgir. Heretter skal dere besøke den travle
havnen i Akureyri. Byen har noen av de vakreste og mest
velholdte trehusene i landet. Dere stopper ved den
imponerende fossen Godafoss og den gamle torvgården

Laufas. Dagens destinasjon er Siglufjorður, her finner du
noen av de flotteste trehusene på Island, alle renovert
slik at de fremstår i fordums prakt.

Overnatting: I Siglufjorður, frokost og middag inkludert.

Dag 7: Skagafjordur -
Borgarnes
Før avreise fra Siglufjorður skal dere besøke Herring-Era
Maritime Museum. Det eneste Islandske museet som har
vunnet European Musuem Award. Her får dere lære mer
om lokalhistorie og hvordan fiske har påvirket byens
utvikling.

Majestetiske fjell og smale passasjer leder dere videre til
Skagafjordur, hvor dere introduseres til den særegne og
unike islandshesten med sin helt egne gangart. Her finner
dere også en populær lakseelv, Blanda, som renner mot
byen Blonduos, som er bygget på hver sin side av elven.
Dere krysser Holtavorduheidi platået gjennom
Borgarfjordur på vei til den vakre byen Borganes. Dere
tilbringer resten av dagen og natten i Borganes omårdet.

Overnatting: I Borgarnes, frokost og middag inkludert.



Det imponerende konserthuset Harpa i Reykjavik
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Dag 8: Borgarfjordur -
Thingvellir - Reykjavik
I dag kjører dere til Deildartunguhver, som er den mest
kraftfulle varme kilden i verden. Her er det nok av tid til å
nyte synet av den vakre fossen Hraunfossar, før dere
forsetter via fjorden Hvalfjordur til Islands største innsjø
Thingvallavatn. Her finner dere også den imponerende
og utrolige nasjonalparken Thingvellir National Park.
Dere fortsetter deretter tilbake til Reykjavik, hvor dere
har resten av dagen til å oppleve byen.

Overnatting: I Reykjavik, frokost inkludert.

Dag 9: Hjemreise til Norge
Et fantastisk eventyr på Island er over for denne gang og
dere vender nesen hjem mot Norge. Har dere ikke vært
innom den Blå Lagune ennå, anbefales det å ta turen dit
før dere reiser hjem.



Priser og avganger
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Reiseperiode Mai  - Pris per person - fra kr. | For store grupper (maks. 36 personer)

Delt dobbelrom
23 198,00 NOK

Enkeltrom
29 748,00 NOK

Reiseperiode Juni-august  - Pris per person - fra kr. | For store grupper (maks. 36 personer)

Delt dobbeltrom
28 148,00 NOK

Enkeltrom
37 948,00 NOK

Reiseperiode September  - Pris per person - fra kr. | For store grupper (maks. 36 personer)

Delt dobbeltværelse
26 448,00 NOK

Enkeltværelse
34 798,00 NOK

Reiseperiode Mai  - Pris per person - fra kr. | For små grupper (maks. 16 personer)

Delt dobbeltrom
27 748,00 NOK

Enkeltrom
34 948,00 NOK

Reiseperiode Juni-august  - Pris per person - fra kr. | For små grupper (maks. 16 personer)

Delt dobbeltrom
33 348,00 NOK

Enkeltrom
43 248,00 NOK

Reisperiode September  - Pris per person - fra kr. | For små grupper (maks. 16 personer)

Delt dobbeltrom
31 448,00 NOK

Enkeltrom
40 298,00 NOK

Vi garanterer avgang ved minimum 2 personer og er maks. 36 personer pr. gruppe.

Viktig om innreise til Island gjeldende fra 15. juni 2020.
For innreise til Island kan dere velge å bli testet for COVID-19 ved ankomst til Island for å unngå 14 dagers
karantene. Før avreise fra Norge skal alle reisende registrere seg på www.covid.is eller i app'en Rakning C-19.
Formularen skal bl.a. utfylles med de land dere har besøkt /vært innom før ankomst til Island, samt adresser for
innkvarteringer under oppholdet på Island.

Ved ankomst på flyplassen eller i en havn på Island skal alle som er født før 2005 la seg teste. Testen koster 15.000
ISK (ca 1000 NOK). Svaret blir sendt innenfor ca 24 timer til app'en Ranking C-19 eller på en sms.

Hvis dere tester positivt skal dere i karantene i 14 dager. BENNS fralegger seg alt ansvar for eventuelle utgifter i

https://www.covid.is/
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forbindelse med karantene. BENNS kan heller ikke stilles til ansvar for erstatning for tapte reisedager.

Les vennligst hele meddelelsen fra de islandske myndighetene her.

Tillegg per person for oppgradering av flyreisen:
Business Class: Fra 4.900 kr. pr. person

https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item41745/Passengerinfo.pdf


Hva er inkludert i prisen?
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

Fly t/r inkl. skatter og avgifter

Transport i turbuss med start/stopp Reykjavik Dag 2
- 8

8netter hotell inkludert islandsk frokost

5middager (Hovedrett og dessert)

Lokal engelsktalende guide på hele turen i Island
(Dere møter guiden i Reykjavik)

Mikrobryggeri besøk og smakning i Breiddalsvik

Inngang til Laufas Folk Musuem

Hesteshow i Skagafjordur

Inngan til Herring Era Maritime Museum

Reiseforsikring

Valgfri utflukter (Ta kontakt for informasjon)

Måltider ut over programmet

Besøk og inngang til Blå Lagune

Eventuelle utgifter ifm. nye innreiseregler som
følge av COVID-19 pr. 15. juni 2020

Transport til/fra flyplass

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/europa/island/islands-hoydepunkter-85010?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/europa/island/islands-hoydepunkter-85010%3E

