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La dere fortrylles av den islandske natur, imponerende
geologiske forunderligheter og noen helt fantastiske turstier. Bli
med på en spennende reise som tar dere med til noen av Islands
legendariske kjennemerker som Gullfoss, Thingavellir National
Park og geysiren Stokkur. Dere besøker bl.a. Asbyrgi,
Thorsmork naturreservat og vil oppleve det utrolige
Myvatn-området. Til fots vil dere også få oppleve noen helt
utrolige turstier, slik at dere også kan komme helt nært og tett på
Islands utrolige natur.

Den Gylne Sirkel med Gullfoss og den imponerende
Geysir

Fantastiske fosser som Glymur, Glanni, Godafoss og
Seljafoss

Hvalsafari

Thorsmork (Thors lekeplass)

https://www.benns.no/europa/island
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Dag 1: Avreise fra Norge -
Reykjavik
I dag starter dette eventyret på Island og dere reiser fra
Norge. Dere drar inn til hovedstaden Reykjavik, hvor
dere har resten av dagen til å utforske på egen hånd. Om
dere ankommer Island tidlig på dagen anbefales det å ta
en tur til den berømte Blå Lagune, som ligger en liten
avstikker mellom flyplassen og Reykjavik.

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 der. Et
'must' å se den 74 meter høye Hallgrímskirken som anses
som Reykjavíks kjennetegn. Er det klarvær, er det en
spektakulær utsikt utover byen fra tårnet, og det er
mulig å se hele veien til Snæfellsjökull.

Bemerk: Vi forbeholder oss retten til å endre ruten uten
varsel, hvis veiene eller været krever dette.

Overnatting: Hotell i Reykjavik

Dag 2: Reykjavik -
Hvalfjordur -
Borgarfjordur
Etter en god frokost på hotellet, starter dere dagen med
en tur rundt i Reykjavik. Herfra kjører dere den vakre
kyststrekningen ved Hvalfjordur Fjord, som er en av de
dypeste og lengste fjordene på Island. Dere kjører mot
Glymus, Islands høyeste Fossefall, som faller hele 200
meter ned i en dyp kløft. Nyt synet av den vakre fossen
og de trollbindende, mosegrodde omgivelsene rundt den.

Både fjorden og fossen er sagnomsust og det finnes en
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lokal myte om en hval som svømte opp gjennom fossen
og helt opp til innsjøen. Interessant nok er det funnet
hvalknokler her.

Dere kjører videre og gjennom Boragarfjordur-dalen og
til Glanni fossen. Det sies at det bor både troll og alver i
dette området, så her er det bare å holde øynene åpne.
Fra fossen går dere til det 3500 år gamle Grabrok
kratret, som har en helt fantastisk utsikt over de
mosekledde lavamarkene.

Dere tilbringer resten av dagen og kvelden i
Borgarfjordur området, hvor dere skal overnatte.

Overnatting: I Borgarfjordur området

Dag 3: Reykir - Hofsos -
Siglufjordur
Reisen fortsetter og i dag skal dere krysse
Holtavorduheidi platået. Dette er et skille mellom nord
og sør og herfra når dere Reykirs geotermiske område.
Her finner dere Grettislaug, som er en rekke varme
kilder som er oppkalt etter en av Islands mest elskede
virkinger, Grettir den Sterke.

Dere fortsetter til den sjarmerende byen Hofsos, hvor
dere går en liten tur ned til Stafarbjargarvik fjord for å
beundre de mange imponerende steinsøyler som ligger

ved vannet. Heretter skal dere besøke den tiltalende,
geotermiske kilden som ligger helt ved havet og skaper
en utrolig illusjon av at den varme kilden og havet henger
sammen. Dere får også muligheten til å bade i den varme
kilden og la pulsen senke seg helt i de spektakulære
omgivelsene. Dere har resten av dagen på egen hånd i
området rundt Siglufjord, hvor dere også skal overnatte.

Overnatting: Hotell i Siglufjordur

Dag 4: Siglufjordur -
Hvalsafari
I dag skal dere ut på bølgene blå og nyte en frisk seiltur
på det Arktiske hav. Dere seiler ut fra Dalvik og drar ut
på hvalsafari. I det klare, kalde vannet er det en ekstrem
stor sjanse for å se noen av de vakre havdyrene. Her kan
dere bl.a. se den imponerende pukkelhvalen, delfinarten
kvitnos, vågehvalen, små niser, og hvis dere er heldige
kan dere få med dere den majestetiske blåhvalen. Dere
får også muligheten til å fiske på havet og hvis dere er
heldige å få fisk, kan dere få den grillet når dere kommer
tilbake til Dalvik.

På dagens program står også det prisvinnende museet
Herring Era Museum, hvor atmosfæren fra en havn på
1950-tallet er bragt til live.

Dere skal også ut og gå i naturen over Siglufjardarskarð
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som er den gamle stien mellom Siglufjordur og Fljot
distriktet, sammen med en lokal guide. Bergpassasjen
Siglufjardarskarð ligger 630 moh og besøkes sjeldent noe
som betyr at dere kan nyte en stoisk ro i dette urørte og
fantastiske hjørnet av Island. Når dere kommer til enden
av passet blir dere kjørt tilbake til Siglufjordur hvor dere
skal nyte et velfortjent tradisjonelt islandsk måltid, som
er en utsøkt kjøttsuppe laget på lokale råvarer.

Turen over fjellpasset tar ca. 3,5 timer fra start til slutt.

Overnatting: Hotell i Siglufjordur

Dag 5: Godafoss - Hverfjall
- Myvatn
Etter en god frokost på hotellet, reiser dere til den
spektakulære Godafoss, 'Gudenes fossefall'. Ta inn det
utrolige og imponerende synet, før dere reiser videre til
Myvatn naturreservat. Dette vidunderlige og
interessante geologiske området byr på en kontrastfylt
og uforglemmelig natur. Området rammes inn av fjellet
Hverfjall og vulkanen Krafla og med den vakre innsjøen i
forgrunnen, kan man ikke annet enn å la seg bli helt
henfaren. Området rundt Myvatn naturreservat er også
ideelt for trivelige og interessante fotturer.

I hekkesesongen om sommeren er det en god ide å ha
med seg en kikkert, da det mildt sagt er et yrende og

variert fugleliv.

Dere drar på gåtur ved fjellet Leirhnjukur og til de varme
kildene som ligger der. Dette er en del av vulkanområdet
Krafla og her kan dere se hvordan lavaen la seg og senere
slo sprekker i seg, sist den hadde utbrudd.

Besøk Namafjall hvor dere opplever de kokende og
boblene gjørmehullene, og bli fasinert av disse
geotermiske interessenter. Dere avslutter dagen i det
uforglemmelige Myvatn området og det anbefales å ta et
stopp i Myvatn Nature Baths og en dukkert i de varme og
avslappende kildene.

Resten av dagen er på egen hånd.

Mývatn
Beliggende i nærheten av Kraflavulkanen er Mývatn
navnet på et område 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 virkelig er 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 omliggende våtmarkene inngår i
naturreservatet Myvatn-Laxa Nature Conservation
Area.

Overnatting: Hotell i Myvatn området.
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Dag 6: Asbyrgi -
Jokulsargljufur - Dettifoss
Dere reiser mot halvøyen Tjornes, hvor dere skal oppleve
en enorm hestesko-formet kløft. Den ligger i Asbyrgi
National Park og er i følge norrøn mytologi et hovavtrykk
av Odin's 8-beinede hest, Sleipnir. Videre innover parken
finner dere Vesturdalur, Hljodaklettar eller 'Echo Rocks',
som er en samling av steinsøyler i alle vinkler. Søylene i
de mange forskjellige formene og formasjonene skaper
et ekko, noe som har gitt dalen kallenavnet.

Dere bruker resten av dagen på å utforske vegetasjonen
og skogsområdet Jokulsarglijufur i den nordøstlige delen
av Vatnajokull National Park. Jokulsarglijufur betyr
isbre-elv-kløft hvis man oversetter det direkte, noe som
er veldig beskrivende da dette er landets lengste elv i en
kløft (25 km).

Dagen rundes av med et uforglemmelig besøk til et av
Europas mest imponerende fossefall, Dettifoss, hvor
vannet fra isbreene fosser ned langs klippesidene.

Overnatting: Hotell i Myvatn området.

Dag 7: Kjolur - Hveravellir
- Gullfoss - Geysir

I dag krysser dere Kjolur-stien direkte gjennom Islands
ubebodde høyland. Denne unike turstien, gjennom det
pulserende termiske området mellom isbreene
Langjokulls og Hofsjokulls, avslører hvor avsidesliggende
Island er og hvor unik naturen er. Dette området har en
rekke fantastiske turstier som leder dere til bortgjemte
geotermiske skatter og merkverdige oaser av vegetasjon.

Dere stopper ved Hveravellir, en av de vakreste
geotermiske områdene i verden, men en fantastisk varm
kilde som utgjør en utmerket og avslappende pause.

Når dere ankommer den andre siden av høylandsruten
Kjolus, kommer dere til Gullfoss og Geysir området hvor
dere skal introduseres til dronningen av islandske
fossefall - nemlig Gullfoss. Dette majestetiske og
imponerende fossefallet ligger på Hvita elven, som fylles
med vann fra Islands nest største isbre. Kongen av alle
geysirer, Geysir, ligger i umiddelbar nærhet, så vel som
en rekke kokende gjørmehull og varme kilder.

Dere har resten av dagen i området Hella, hvor dere også
skal tilbringe de neste 2 nettene.

Overnatting: I Hella området

Dag 8: Landmannalaugar
Islands ubebodde midtre setter en surrealistisk scene for
dagens opplevelser. De uberørte naturområder ved
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Landmannalauhar og Fjallabak avslører geologiske
elementer i vulkankratere, flerfargede fjell og rykende
lavamarker, så vel som vulkanen Hekla.

Det er mange vakre turstier i området. Nyt det
geotermiske området med en oppfriskende dupp i
Landmannalaugar Hot Springs som en av de mindre
besøkte, men nok mest fantastiske, varme kildene på
Island.

Overnatting: I Hella området

Dag 9: Thorsmork -
Seljalandsfoss - Reykjavik
Thosmork, også kjent som Thor's lekeplass, burde ligge
på enhver naturelskers 'bucket list'. Denne skjulte og
eventyraktige dalen ligger mellom to isbreer og er
beskyttet av fjell og elver. På vei til Thorsmork stopper
dere ved fossefallet Seljalandsfoss, hvor dere får annet
perspektiv ved å hå bak fossen. Når dere kommer til
naturreservatet går dere langs den markerte stien i de
vakre omgivelsene som er kledd av frodig skog, gress og
vakre fjell.

Dere fortsetter og vender nesen mot Reykjavik igjen,
hvor dere skal tilbringe resten av dagen.

Overnatting: Hotell i Reykjavik

Dag 10: Hjemreise til
Norge
En eventyrlig reise på Island er over for denne gangen.
Reiser dere hjemover sent på ettermiddagen, anbefaler
vi å utforske Reykjavik eller ta turen innom den Blå
Lagune.
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Reiseperiode Juni - august  - Pris per person - fra kr.

Delt dobbeltrom
43 848,00 NOK

Enkeltrom
57 498,00 NOK

Reiseperiode September  - Pris per person - fra kr.

Delt dobbeltværelse
42 148,00 NOK

Enkeltværelse
55 148,00 NOK

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
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

Vi garanterer avgang ved minimum 2 gjester, og det er maks. 30 per gruppe

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


Hva er inkludert i prisen?

no

salg@benns.no www.benns.noRing 23 10 23 80

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                

Fly t/r inkl. skatter og avgifter

Transport flyplassen til Reykjavik t/r

2netter inkl. frokost i Reykjavik

7netter inkl. frokost rundt på Island

4middager

4lunsjbokser

Kjøttsuppe i Siglufjordur på dag 3

Hvalsafari på dag 4

Entré til Herring Era Museum på dag 3

Transport i bus

Lokal guide på hele turen i Island (dere møtes med
guiden i Reykjavik)

Reiseforsikring

Valgfrie utflugter

Øvrig forpleining

Stopp og entré i den Blå Lagune

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

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/europa/island/islands-naturskjonne-turstier-85011?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/europa/island/islands-naturskjonne-turstier-85011%3E

