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Opplev Islands vakre natur på en fantastisk og uforglemmelig
bilferie hvor dere selv kjører mellom noen av de mest fortryllende
attraksjoner som den nydelige sørlige delen av Island har å by
på. Besøk de majestetiske fossefallene og de spektakulære
geysirene som ligger mellom velkjente vulkaner og isbreer.
På kun fem dager vil dere oppleve, i deres eget tempo, alle
hovedattraksjonene i Den Gylne Sirkel. Fra det imponerende
fossefallet Gullfoss og den spektakulære Geysir til det historiske
og fortryllende området Thingvellir National Park.

Besøk Islands sjarmerende hovedstad, Reykjavik

Slapp av i de varme kildene i Den Blå Lagune

Utforsk dalen, Thjorsardalur med den imponerende
vulkanen, Hekla

Opplev Thingvellir National Park

https://www.benns.no/europa/island
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Dag 1: Norge - Hveragerdi
I dag starter en spennende bilferie på Island. Dere reiser
fra Norge og ankommer Keflavik International Airport,
hvor dere henter leiebilen og starter Islandsreisen.

Avhengig av når på dagen dere lander på Island,
anbefaler vi at første stopp er Den Blå Lagune. Her kan
dere nyte de varme kildene, sauna, og andre avslappende
aktiviteter før dere begir dere ut på eventyr.

Fra flyplassen anbefaler vi å kjøre langs sørkysten av
halvøyen Reykjanes for å komme til turens første
overnattingssted, i den koselige byen Hveraferdi.

Hveraferdi
Byen er en av de få som ligger direkte på et geotermisk
område, noe som gjør at de mange drivhusene her er
varmet opp av det varme vannet fra de nærliggende
kildene. De mange drivhusene med sin store produksjon
av blomster, har gjort sitt til at byen har tilnavnet
'blomsterbyen'.

Overnatting: Hveragerdi?

Dag 2: Sørkysten
Etter en god frokost på hotellet kjører dere videre langs
sørkysten mot Vik. På veien ser dere de majestetiske
fossefallene Seljalandsfoss og Skogafoss og isbreene
Myrdalsjøkull og Eyjafjallajøkull. Eyjafjallajøkull ble
verdenskjent i 2010, da et massivt vulkanutbruddet satte
verdens luftfart på bakken. Vi anbefaler et besøk til
LAVA Centre som er et spennede interaktiv
besøkssenter hvor dere får lære mer om det geologiske
Island.

Kjør innom Dyrholaey som er et steinete halvøy som er
kjent for sin fantastiske utsikt over islands natur med
imponerende stein og klippeformasjoner. Hver sommer
vil du oppleve tusenvis av hekkende lundefugler og andre
havfugler*.

*Bemerk: Dyrholaey er stengt i hekkesesongen som



Nyt varme kilder i Hveragerdi
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varer fra midten av mai til slutten av juni.

Overnatting: I området rundt Vik

Dag 3: Den Gylne Sirkel
Etter frokost på hotellet forsetter dere eventyret på
Island. Utforsk Thjorsardalur-dalen og det kontrastfylte
landskapet med bjørketrær, lavafelt med sand, elver og
fossefall. Dere får også se den imponerende vulkanen
Hekla som ruver i bakgrunn.

Kjørs så videre til til den spektakulære fossen Gullfoss og
området ved Geysir. Gullfoss er ansett å være Islands
vakreste foss.

Den Gylne Sirkel
Beliggende sørvest på Island, finner dere 3 fortryllende
og utrolige områder som sammen utgjør Den Gylne
Sirkel:

Thingavellir National Park
Som Islands første nasjonalpark og en del av UNESCOs
verdensarv, byr Thingavellir nasjonalpark på en
dramatisk geologi. Her finner dere den nordatlantiske
midthavsryggen hvor den nordamerikanske og eurasiske
kontinentalplatene møtes, og dette er det eneste stedet
over havoverflaten hvor man kan se dette fenomenet.
Dalen, som dette skaper, er i kontinuerlig utvidelse da
platene beveger seg i motsatte retninger, og dalen

utvides med ca. 2,5 cm. hvert år. Ravinene som åpnes
som en følge av dette fylles med krystallklart vann fra
Langjokull isbreen, og her er det mulig å gjøre noen
fantastiske dykk. Opplev også den vakre fossen Oxarfoss
eller ta turen til Almannagja kløften. Thingvellir er stedet
hvor islendingene holdt sitt første landsting, i år 930.

Geysir Geothermal Area
Beliggende i Haukadalur-dalen, et område med
dampende vulkansk aktivitet, finner dere 2 kjente og
imponerende geysirer. Den største og mest berømte av
dem, og som ga navnet til alle tilsvarende geotermiske
fenomen er nemlig Geysir, som har en rekord utblåsning
på 175 meter opp i luften. Geysir har ikke så ofte utbrudd
som den en gang pleide å ha. Plateforskyvningene og
menneskelig påvirkning har gjort den mindre aktiv, men
geysiren Stokkur som ligger rett ved, har utbrudd ca.
hvert 10 minutt og sender vannet 20-40 meter til værs.

Gullfoss
Som en av Islands mest spektakulære fossefall er
Gullfoss en 32 meter høy foss som faller ned langs to
sider. Den er på sitt største om sommeren, hvor det
gjennomsnittlig faller 140 kubikkmeter vann i sekundet.
På en solskinnsdag er det mulig å oppleve noen helt
eventyrlige regnbuer ved fossen, noe som kombinert
med de utrolige kreftene fra fossen blir et uforglemmelig
syn.

Overnatting: I området ved Den Gylne Sirkel



Flotte turmuligheter i Hveragerdi
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Dag 4: Thingvellir National
Park
Etter en god frokost på hotellet er dere klare til å
utforske mer. I dag anbefales vi å bruke en deler av dagen
i Thingvellir nasjonalpark. Her finner man en rekke
spennende turstier som tar deg til flere historiske
landemerker, blant annet stedet for Islands første allting.
Her vil dere også se stedet hvor den nordamerikanske og
europeiske kontinentalplatene møtes.

Deretter kjører dere videre via fjorden Hvalfjordur eller
Kaldidalur highland track (her er 4wd nødvendig) og
fortsetter deres reise til den vakre regionen
Borgarfjordur og Reykholt. Hjem til høvdingen, skalden
og forfatter Snorre Sturlason.

Dere kjører til Reykjavik om ettermiddagen, hvor dere
skal tilbringe den siste natten.

Overnatting: Reykjavik

Dag 5: Hjemreise Norge
Start dagen tidlig for å nyte de siste timene på Island.
Avhengig av når flyavgangen er, anbefaler vi en liten
rusletur gjennom Reykjaviks koselige sentrum. Rakk du
ikke Blå Lagune ved ankomst, så sett gjerne av noen
timer her før flyreisen hjem.

I flyet på vei hjem til Norge, kan dere huske tilbake på en
fantastisk reise med mange inntrykk og opplevelser i et
vakkert naturlandskap.

Vær oppmerksom på at leie av bil er basert på 4 x 24
timers leie. Dette betyr at hvis dere ankommer tidlig
første dag og flyr sent tilbake, vil det være et ekstra
leiegebyr med mindre dere velger å levere bilen tidlig i
Reykjavik og benytte dere av flybussen som transport
tilbake til flyplassen.



Priser og avganger
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Reiseperiode Mai  - Pris per person - fra kr.

Hotel (Budget) & Compact bil
7 898,00 NOK

Hotel (Standard) & Intermediate bil
8 848,00 NOK

Hotel (Deluxe) & 4X4 SUV bil
10 098,00 NOK

Reiseperiode Juni  - Pris per person - fra kr.

Hotel (Budget) & Compact bil
8 448,00 NOK

Hotel (Standard) & Intermediate bil
10 198,00 NOK

Hotel (Deluxe) & 4X4 SUV bil
12 198,00 NOK

Reiseperiode Juli-august  - Pris per person - fra kr.

Hotel (Budget) & Compact bil
9 348,00 NOK

Hotel (Standard) & Intermediate bil
11 298,00 NOK

Hotel (Deluxe) & 4X4 SUV bil
13 748,00 NOK

Rejseperiode September  - Pris per person - fra kr.

Hotel (Budget) & Compact bil
8 448,00 NOK

Hotel (Standard) & Intermediate bil
10 198,00 NOK

Hotel (Deluxe) & 4X4 SUV bil
12 198,00 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.

Innvartering
Økonomi hotell: Dere vil overnatte på standardhoteller, farmhouses og guesthouses, som kan være med delte
fasiliteter. Deres siste natt vil være på et 3-stjernes hotell i Reykjavik.

Comfort hotell: Dere vil overnatte på kvalitetshoteller og guesthouses, hvor alle rommene vil ha private fasiliteter.
Deres siste natt vil være på et 4-stjernes hotell i Reykjavik.

Tillegg pr. person for oppgradering av flyreisen:

Business Class: Fra kr. 4.900 per person

https://www.covid.is/
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                

Fly t/r inkl. skatter og avgifter

Billeie med avhenting i Keflavik Airport inkl.
forsikring for 2 sjåfører, ubegrenset km og GPS

4netter på hotell inkl. frokost

Detaljert kart (1:500.000) 45 siders detaljert
kjørebok på engelsk (elektronisk innen avreise, og
som trykk ved avhenting av bilen)

Simkort med 50 min. lokal oppkall og 300 Mb data

24 timers lokal nødtelefon i Island

Reiseforsikring

Valgfrie utflukter

Øvrig forpleining

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

Vaksiner (Ta kontakt med din fastlege)

tel:23102380
https://www.benns.no/europa/island/den-gylne-sirkel-pa-island-85012?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/europa/island/den-gylne-sirkel-pa-island-85012%3E

