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Reis til sagaøya Island på en spennende og fantastisk reise som
tar dere med til noen av øyas mest utrolige høydepunkter.
Opplev alt fra fossene Gullfoss og Godafoss, verdens største
isbre i nasjonalparken Vatnajokull og den verdensberømte Blå
Lagune. Kom tett på historien, sagn og myter når dere besøker
Reykjavik, Akureyri og Egilsstadir. Dere har stor frihet når dere
kjører på egen hånd, så her er det bare å glede seg til en
fantastisk flott og innholdsrik kjøretur.

Den Gylne Sirkel med Gullfoss, Thingvillir og
Strokkur

Imponerende Godafoss

En dukkert i Den Blå Lagune

Islands kulturelle og sjarmerende hovedstad,
Reykjavik

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


Dagsprogram
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Dag 1: Norge - Island |
Keflavik - Hveragerdi (100
km)
I dag starter dette spennende islandske eventyret. Dere
reiser fra Norge og lander på flyplassen Keflavik, hvor
dere henter leiebilen og starter turen på fantastiske
Island.

Den første strekningen er fra flyplassen til Hveragerdi og
er på ca. 100 km. Det anbefales å kjøre sørkysten og
langs Reykjanes halvøyen, hele veien til reisens første
destinasjon.

Avhengig av når dere ankommer Island, kan turen til
Hveragerdi inkludere et stopp i den verdensberømte Blå
Lagune. Det vil også være mulighet til å oppleve dette
geotermiske vidunderet når dere kommer tilbake hit på
slutten av reisen.

Den Blå Lagune
Den varme, melkeaktige og knallblå lagunen er for mange
ensbetydende med Island. Den har siden slutten av
1980-tallet vært et yndet mål med sitt geotermiske og
mineralrike vann med helsebringende effekter.

Det komfortable vannet ligger med en
gjennomsnittemperatur på 37-39C. Landskapet rundt er
goldt og vulkansk, noe som gjør kontrasten med det
melkeaktige, asurblåe vannet ekstra spesielt og
trollbindende.

Hveragerdi
Byen er en av de få som ligger direkte oppå 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'.

Nyt kvelden i Hveragerdi, og slå dere til ro i de flotte
omgivelsene.



Fra Hveragerdi området
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Overnatting: Hotell i Hveragerdi

Dag 2: Hveragerdi - Fludir
(165 km)
Etter en god frokost på hotellet er dere klare til deres
første hele dag på Island, og turen bærer videre mot
Fludir. Den litt lengre kjøreturen tar dere med i
spektakulære omgivelser og byr på en rekke
naturskjønne opplevelser.

Fontana dampbad
Laugarvatn Fontana dampbad er en lokal favoritt. Den
naturlige dampen sies å hjelpe mot smerter og ubehag i
kroppen, og dere har mulighet til å ta en avslappende
dukkert i en serie av varme kilder. De flotte fasilitetene
til Fontanas dampbad er nylig pusset opp og inkluderer
bl.a. dampbad og geotermiske basseng.

Den Gylne Sirkel
Ikke langt fra Fludir finner dere den Gylne Sirkel, som
består av det majestetiske fossefallet Gullfoss, den
spektakulære nasjonalparken Thingvellir og de berømte
geysirene Stokkur og Geysir. Stå tidlig opp og få mest
mulig ut av dagen. Vi anbefaler å ta badetøyet med for å
ta et bad i en av de mange varme kildene, som Island er så
kjent for.

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
kontinentalplaten møtes, og dette er det eneste stedet
over havoverflaten 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. Thingavellir, som bokstavelig talt
betyr parlamentsmarken, er stedet for det første
alltinget fra vikingtiden, som startet allerede i 930.

Geysir Geothermal Area
Beliggende i Haukadalur dalen, et område med en
dampende vulkansk aktivitet, finnes 2 kjente og
imponerende geysirer. Den største og mest berømte av
dem er Geysir, som ga navnet til alle tilsvarende
geotermiske fenomen. Geysir går ikke så ofte i luften på
grunn av plateforskyvningene og menneskelig
forstyrrelse, men dens nabo Stokkur har utbrudd ca.
hvert 5-10 minutt og sender vannet imponerende 20-40
meter opp i luften.

Gullfoss
Som et 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
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solskinnsdag er det mulig å oppleve noen helt eventyrlige
regnbuer ved fossen, noe som kombinert med de utrolige
kreftene fra fossen er et uforglemmelig syn.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotell i Fludir

Dag 3: Fludir -
Sørøst-Island (305 km)
Etter en god frokost venter en lang kjøretur hele veien til
sørøst Island. Kjør langs den spektakulære sørkysten og
nyt noen helt fantastiske skuer på veien, som fossene
Seljalandsfoss og Skogafoss, så vel som isbreen
Myrdalsjokull. Hvis dere har klart vær har dere også
muligheten til å få et glimt av Hekla, Islands mest aktive
vulkan.

Vik
Stopp i Vik, Islands sørligste by, som har et spennende
landskap rundt seg og som byr på en rekke fantastiske
opplevelser. Her finnes bl.a. Dyrholaey*, hvor mange
sjøfugler oppholder seg, og den sorte sandstranden
Reynisfjara.

Kirkjubæjarklaustur
På vei til Kirkjubæjarklaustur passerer dere Eldhraun,
som er Islands største lavaområde - et fantastisk syn. Når
dere kommer til den vakre byen, som er det tidligere

hjemstedet til et katolsk kloster fra 1100-tallet,
anbefales det å ta et stopp. Hvis dere er er sultne, kan et
godt fiskemåltid anbefales her. Byen er nemlig kjent for
sin utsøkte ørret.

*Bemerk: Dyreholaey er stengt i hekkesesongen fra midt
mai til 23. juni.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotell Sydøst Island

Dag 4: Sørøst Island -
Egilsstadir (399 km)
Dere starter dagen med en god frokost på hotellet og
kjører mot den sørlige delen av nasjonalparken
Vatnajokull, som har sitt navn fra Europas største isbre.
Dere runder av dagen i Egilsstadir.

Vatnajokull National Park sør
Opplev en spektakulær utsikt over den enorme isbreen
Vatnajokull, mens dere kjører langs nasjonalparken. Det
anbefales å stoppe underveis, bl.a. i det fantastiske
Skaftafjell området. Denne grønne oasen, klemt inn
mellom isbreer, innbyr til noen helt utrolige fotturer.
Dere fortsetter videre til det glitrende isfjellet
Jokulsarlon Glacial Lagoon, hvor det anbefales at dere
tar nok et stopp og nyter det uforglemmelige synet av de
store isfjellene som rolig og tålmodig flyter i det iskalde



Thingavellir National Park

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

vannet. Hvis dere har hellet med dere, har dere mulighet
til å se noen henslengte seler. Diamantstranden,
Diamond Beach, ligger i nærheten. Her finner man små
krystallklare, glasslignende isstykker spredt utover den
svarte sandstranden, et spektakulært syn.

Egilsstadir
Kjør langs de vakre fjordene med ruvende fjell og
sjarmerende fiskelandsbyer, hele veien til det frodige
området rundt Egilsstadir. På veien dit kan dere ta turen
og besøke de spesielle eggskulpturene ved havnen i
Djuoivogur eller Petra's lokale stein- og mineralsamling
ved Stodvardfjordur.

Turen går videre gjennom Fagridalur (the Beautiful
Valley), og dere ankommer Egilsstadir. Når dere er blitt
innlosjert på hotellet, kan dere bruke resten av kvelden
til å komme helt ned i gir i de geotermiske bassengene.

Måltider inludert: Frokost
Overnatting: Hotell i Egilsstadir

Dag 5: Egilsstadir og
omegn
Dere våkner opp i de naturskjønne omgivelsene i
Egilsstadir og med overnatting til, har dere hele dagen til
å utforske byen og det vakre området.

Egilsstadir og omegn
Egilsstadir ble skapt da isbreene trakk seg tilbake etter
istiden, og er en av de eldste regioner på Island. Selv om
mange av Islands fjorder ikke er bebodd har hver og en
sin egen storhet. De naturlige havnene ved fjordene
førte til at mange fiskerlandsbyer ble etablert og er den
dag i dag preget av en sjarme fra en svunnen tid. Hver en
lille fiskerlandsby har virkelig noe særegent og unik
karakter: Faskrudsfjordur har en historisk sammenheng
med Frankrike, Reydarfjordur er kjent for sin 2.
verdenskrigshistorie og Neskaupsstadur har et helt
fantastisk kjøkken, en inspirerende musikkscene og noen
flotte båtturer.

Noen 'must-sees' i området:

Opplev lokal kunst og fantastiske turstier i
området ved Borgarfjordur Eystri.
Utforsk den interessante landsbyen Seydisfjordur,
hvor de flerfargede husene ligger rammet inn av
vakre, snøkledde fjell og styrtende fosser. Dette
lille samfunnet har fått internasjonal anerkjennelse
for dets fokus på kunst og kunstutdannelse.
Besøk Islands største skog, Hallormsstadur, som er
plassert ved Lagarfljotsjøen. Denne sagnomsuste
innsjøen huser, i følge legender, et moster så her er
det bare å holde øynene åpne.

Wilderness Center
Besøk det prisvinnende Wilderness Center, som ligger
plassert på kanten av det fantastiske landskapet i øst.
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Her kan dere bli med på en oppdagelsereise i Islands
pionerhistorie og natur med interaktive redskaper. Bli
med på en guidet tur på hesteryggen til en forlatt gård
eller nyt et avslappende besøk i Wilderness Spa. Blir dere
sultne, er det mulig å nyte et måltid med ferske, lokale
råvarer.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotell i Egilsstadir

Dag 6: Egilsstadir -
Nordøst Island (280 km)
Etter en god frokost på hotellet, går turen videre til den
nordlige delen av nasjonalparken Vatnajokull.
Nasjonalparken dekker faktisk hele 14% av Islands
landskap og strekker seg til den nordøstlige delen av
landet.

Vatnajokull National Park Nord
I dag kjører dere i den nordlige delen av nasjonalparken,
som har sitt helt særegne og spesielle uttrykk. Her er det
ikke like mange besøkende som i den sørlige delen som
dere nettopp har lagt bak dere, så her får dere lov til å
oppleve Islands uberørte natur på sitt beste.

Ta turen over Modrudalsoraefi? Highlands og direkte inn
i villmarken. Denne ruten tar dere med til den
majestetiske fossen Dettifossen. Nyt de utrolige

omgivelsene og la dere imponere over det mektige og
brusende fossefallet.

Etter denne naturskjønne opplevelsen, kjører dere
videre gjennom parken og det vakre området med dype
kløfter og juv som elven Jokulsar har gravd ut. Her finner
dere også den enorme hesteskoformede Asbyrgi Canyon
som, i følge legenden, er formet av Odins åttebeinte hest,
Sleipnir. Det anbefales å ta et lengre stopp i området og
utforske det til fots. Det er en rekke flotte turstier i
området og utrolig mange flotte utkikksposter. Kommer
dere hit om sommeren er det mulig å oppleve dette
fortryllende området på hesteryggen.

Dere kjører videre fra Tjornes halvøya til Husavik
området, hvor dere skal overnatte. En flott måte å
avslutte dagen på er med en avslappende svømmetur i
det varme vannet i Husaviks GeoSea Baths.

Bemerk: Veien 864, 862 og 85 er normalt stengt om
høsten, vinteren og våren, helt til slutten av mai
(åpningstidene for veien er væravhengig). Inntil disse
veiene er åpne, ta the Scenic Ring Road 1 til vei 87 og den
veien mot Husavik. Det skal også bemerkes at veien 864
og 862 er grusveier og derfor blir dere nødt til å se etter
advarselsskiltene som markerer om veiene er kjørbare.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotell på Nordøst Island
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Dag 7: Nordøst Island -
Akureyri (165 km)
Det anbefales å starte tidlig etter en god frokost på
hotellet, da det venter en rekke spennende og utrolige
opplevelser i Myvatn området.

Besøk Myvatns høydepunkter:

Lava-citadellene ved Dimmuborgir
Pseudo-kratrene ved Skutustadir
De fargerike svovl-skråninger ved Namaskard
Området ved vulkanen Krafla.

Har dere lyst å på noen ekstra spennende opplevelseer,
er det mulig å kjøpe guidede utflukter rundt innsjøen
enten på sykkel eller på hesteryggen. Dere har også
mulighet til å slappe av med et bad i det asurblåe, varme
vannet i sjarmerende Myvatn Nature Baths.

Det anbefales å spise lunsj i Myvatn, da de er kjent for sin
lokale spesialitet som består av utsøkt ørret og
geotermisk bakt rugbrød.

Dere kjører videre fra Myvatn området og videre vestpå
mot det spektakulære fossefallet Godafoss, også kjent
som gudenes fossefall. Dere kjører videre mot dagens
endestasjon som er den fargerike og livlige byen
Akureyri, som ligger ved den dramatiske fjorden
Eyjafjordur.

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
mygg som man finner her 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 av
intressante naturformasjoner. Den rike lakseelven Laxa
og de omkringliggende våtmarkene inngår i
naturreservatet Myvatn-Laxa Nature Conservation
Area.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotell i Akyreyri

Dag 8: Akureyri og
Eyjafjordur
Etter en god frokost på hotellet har dere hele dagen til å
utforske 'Nord-Islands hovedstad', Akureyri og det
nærliggende området.

Selv om denne lille, sjarmerende byen er liten av
størrelse, har den en stor kulturell scene. Det anbefales
derfor å bruke dagen på å gå rundt i de forskjellige
kunstgalleriene, museene, de historiske trehusene og
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virkelig kjenne på den kulturelle stemning byen byr på.

Forslag til aktiviteter i området:

Svøm i det magiske geotermiske bassenget
Dra på en guidet 'food-walk' og byrundtur
Besøk den botaniske hagen på kanten av den
arktiske sirkel

Her er det også gode muligheter til å dra på hvalsafari,
fisketur, oppleve området fra hesteryggen eller prøve
noen av de mange turstiene som er i området.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotell i Akyreyri

Dag 9: Akureyri -
Stykkisholmur (395 km)
Etter frokost bærer eventyret videre. Dere kjører først
til Skagafjordur og for de historieinteresserte anbefales
det å ta et stopp ved gården Glaumbaer som er fra det
18. århundre. Et besøk der kan gi en følelse av hvordan
livet på Island var i gamle dager.

I nærheten av byen Varmahild kan dere besøke
familiegården Lytingsstadur, hvor dere kan møte
islandshesten og lære mer om hvorfor nettopp disse er så

viktige for Islands historie. Det er også mulig å oppleve
arrangerte, guidede utflukter på hesteryggen her. Hvis
dere foretrekker å padle fremfor å ri, kan dere prøve
dere på rafting ned isbreelvene i området. Det finnes
turer til alle nivåer.

Dere fortsetter kjøreturen og det anbefales følgende
stopp på turen:

Hunafloi Bay, et område med rik islandsk historie
Borgarvirki, en naturlig steinformasjon som har
vært brukt som festning siden vikingtiden
Dalir, Erik den Rødes region og hans sønn, den
oppdagelsesreisende Leif Eirikssons, fødested

Når dere ankommer Snaefellsnes halvøya skal dere
overnatte i den økovennlige byen Stykkisholmur, hvor de
mange trebygningene ble bragt til byen fra Norge på
1800-tallet. Nyt en spasertur på kvelden eller ta et stopp
eller to på noen av byens hyggelige cafeer og
restauranter.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotell i Stykkisholmur

Dag 10: Stykkisholmur -
Borgarfjordur (234 km)
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Etter frokosten er det blitt tid til å utforske Snaefellsnes
halvøya og oppleve nasjonalparken Snaegellsjokull
fantastiske natur.

Dere starter med en flott kjøretur rundt på Snaefellsnes
halvøya hvor dere passerer de små fiskelandsbyene
Grundarfjordur og Hellissandur. På turen vil dere se
Islands mest fotograferte fjell: Kirkjufell.

For flere fantastiske naturopplevelser, anbefales det
også å stoppe ved de følgende steder:

Stenstranden Djupalonssandur
De fantastiske stilinformasjoner ved Arnarstapi
Områdets kronjuvel: Vulkanen Snaefellsjokull

Det er gode muligheter for friluftsaktiviteter i området.
Prøv dere på brevandring på Snaefellsjokull, besøk
lavagrotten Vatnshellir, hvalsafari i nærheten av Olafsvik
eller en tur i kajakk i nærheten av Kirkjufell.

Dagen rundes av på hotellet i Borgarfjordur, hvor dere
skal lade opp til ennå en storslått kjøretur i morgen når
turen går til hovedstaden Reykjavik.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotell i Borgarfjordur

Dag 11:
Borgarfjordur-Reykjavik
(205 km)
I dag går turen mot deres siste stopp på reisen, Reykjavik,
men på vei dit skal dere oppleve flere skjulte skatter,
isbreer og fossefall.

Borgarfjordur
Som et av Islands best bevarte hemmeligheter, er
Borgarfjordur et yndet mål for de lokale. Denne skjulte
perlen byr på en sjarmerende miks av små skoger, fosser,
grotter og ikke minst en fantastisk utsikt over
Langjokullisbreen.

Ønsker dere noen ekstra opplevelser i dag kan dere:

Besøke de fargerike grottene Vidgelmir
Få en unik 'Into the Glacier Ice Cave' - opplevelse
Ta en gåtur på turstiene ved Husafell, med både
historie og steinmalerier av lokale kunstnere
underveis

Hraunfoss & Barnafoss
Besøk den storslåtte fossen Hraunfoss, hvor vannet
fosser ut av lavaformasjonene og rett ned i den blå elven
under. Den sagnomsuste fossen Barnafoss er også et
vakker syn og det sies at den bærer på flere
hemmeligheter.
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Stopp ved Delidartunghver, som er Europas mest
kraftfulle varme kilde, hvor dere kan kjøpe økologiske
tomater som er modnet med geotermisk varme i
området. Det er også mulighet for å nyte det naturlige
geotermiske spaet, som inneholder en blanding av vann
fra både den varme kilden og den kalde isbreen. Blir dere
sultne, har spaets restaurant spesialisert seg i å lage
retter med råvarer fra gårdene og drivhusene i
nærheten.

Fortsett via Hvalfjordur til Reykjavik, hvor dere skal ha
turens siste overnatting.

Måltider inkludert: Frokost
Overnatting: Hotell i Reykjavik

Dag 12: Rykjavik-Keflavik
(52 km) | Hjemreise
Etter en god frokost, kjører dere tilbake til Keflavik
International Airport. Det anbefales å ta turen innom den
Blå Lagune, hvis dere ikke rakk dette da dere ankom
Island.

Vi anbefaler at dere kjører fra hotellet minst 3 timer før
avgang, da kjøreturen tar ca. en time og innsjekk starter 2
timer før avreise. Bemerk også at leiebilen skal leveres på
flyplassens serviceområde, ca. 2. min. fra selve
flyplassbygningen. Når bilen er levert, vil dere bli kjørt av

en shuttlebuss til avgangshallen.

Dere reiser hjem mot Norge, så nå gjenstår det bare å
fordøye inntrykkene fra dette fantastiske islandske
eventyret.

Måltider inkludert: Frokost
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Reiseperiode Juli-august  - Pris per person - fra kr.

Hotel & guesthouse
26 348,00 NOK

Reiseperiode September  - Pris per person - fra kr.

Hotel & guesthouse
21 998,00 NOK

Reiseperiode Mai  - Pris per person - fra kr.

Hotel & guesthouse
21 448,00 NOK

Reiseperiode Juni  - Pris per person - fra kr.

Hotel & guesthouse
23 698,00 NOK

Innkvartering
Innkvartering er på hotell eller guesthouse

Tillegg i prisen for oppgradering av flybilletten
Business Class: 5.900,- per person
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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

11 dagers billeie inkl. forsikring, ubegrenset
kilometer og GPS (Budget: Compact - fx. Toyota
Auris, Standard: Intermediate - fx. Toyota Aventis,
Deluxe: Medium 4WD - fx. Toyota RAV4)

1natt på hotell i Hveragerdi inkl. frokost

1natt på hotell i Fludir inkl. frokost

1natt på hotell på Sørvest Island inkl. frokost

2netter på hotell i Egilsstadir inkl. frokost

1natt på hotell i Nordøst Island inkl. frokost

2netter på hotel i Akureyri inkl. frokost

1natt på hotell i Stykkisholmur inkl. frokost

1natt på hotell i Borgafjordur inkl. frokost

1natt på hotell i Reykjavik inkl. frokost

Reiseforsikring

Turer og transport som ikke er nevnt i
programmet

Drivstoffforbruk

Evt. veiavgifter og bompenger

Evt. entréer

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/island-rundt-i-bil-85014?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/europa/island/island-rundt-i-bil-85014%3E

