
 
ISLAND -  VILD OG

MAGISK
15. -18.  SEPTEMBER

 
 

NYD EN FORLÆNGET WEEKEND PÅ ISLAND MED
REJSELEDER OG SPÆNDENDE OPLEVELSER

 
TEKNISK ARRANGØR: OUR WORLD A/S

TILMELDING TIL LÆSERKLUBBEN
 

 

Island



Gold natur med ekstreme vidder, hvor de sorte lavasletter forsvinder ud i horisonten.
Enorme vandfald, en boblende undergrund, men også en slående stilhed. Velkommen til
Island - øen, der i den grad beviser, at her hersker naturen over mennesket.
I århundreder har islændinge levet side om side med aktive vulkaner, en termisk undergrund
og Atlanterhavets rasen i baghaven - og det gør noget ved et menneske.
Men Island er også landbrug med små hyggelige bondegårde, der lyser op med deres
koboltblå tage, gamle historiske fiskehytter af træ og den lille store hovedstad Reykjavik, der
med sin metropolske stemning har meget at byde på. Blandt meget andet er også det
islandske køkken en oplevelse. Her finder man lokale og til tider temmelig særprægede
retter, men også et moderne køkken, der gør brug af de gode islandske råvarer i en ny
fortolkning.
Denne rejse er lidt anderledes end den typiske Island-rejse. Vi kører i en 12 personers bus og
din danske rejseleder er også din chauffør. 
Dermed er der tid og mulighed for impulsive stop og at kunne dvæle lidt længere tid ved
nogle af de store oplevelser, som Island byder på.

En kraftfuld ø
Rejsebureauet OurWorld A/S er teknisk arrangør, når vi mødes i Billund Lufthavn fredag 15.
september til afgang kl. 14.30. Ankomst til Keflavik klokken 15.30 lokal tid, hvorefter vi kører
på udflugt med det samme. 
Via Grindavik følger vi den smukke kystvej og gør flere stop undervejs. Blandt andet ser vi et
af Islands termiske områder, hvor alt syder og bobler - og krydser broen mellem den
europæiske og den amerikanske kontinental plade.
Fremme i Reykjavik bor vi meget centralt og når alle er indkvarteret mødes vi igen og tager
på sightseeing i den spændende hovedstad til fods. 
Vi ser bl.a. den særprægede Hallgrimskirke, der er udnævnt som en af verdens 50 smukkeste
bygningsværker. Ligeledes besøger vi fiskerihavnen og musikhuset og meget andet.

Den Gyldne Cirkel
Lørdag efter morgenmaden er vi klar til at tage kaste os over endnu flere oplevelser.
I dag skal vi på rundtur til Den Gyldne Cirkel. 
Første stop er ved Tingvellirslette - stedet, hvor de første islændinge mødtes for at skabe
deres eget parlament. Fra år 930 indtil slutningen af 1700-tallet mødtes Altinget her årligt.
Dette er også stedet, hvor den europæiske og den amerikanske kontinentalplade mødes.

Det koger
Næste stop er ved gejseren Stokkur, som med få minutters mellemrum sender kogende vand
og damp op i 30 meters højde. Det bobler og koger overalt i dette termiske område, hvilket
er temmelig fascinerende at beskue.
Videre går det til Gullfoss, Islands mest spektakulære vandfald, der er delt i to trin: et øvre på
11 meter og et nedre på 20 meter. 
Nedenfor løber elven Hvíta i en tre kilometer lang og 70 meter dyb kløft dannet af erosion.
Cirka 100 kubikmeter vand løber igennem vandfaldet hvert sekund, så der er en konstant
vandtåge nogle steder, og som oftest en stor flot regnbue. 
Her er ubeskrivelig smukt og vi tager os god tid til at nyde synet.
I løbet af dagen skal vi også besøge den hemmelige lagune. Her skal vi bade og nyde det
termiske varme vand. 
Retur på hotellet først på aftenen.

Program:



Fly Billund-Keflavik t/r
Lufthavnsskatter, afgifter og brændstoftillæg pr. feb 2023
Dansk rejseleder hele vejen
Transfer til Hotel Center Plaza  i Reykjavik
Tre nætter på det meget centraltbeliggende Hotel Center Plaza
Daglig morgenmad
Udflugtsprogram som beskrevet
Entré og håndklæde til Den hemmelige Lagune

Pølsen i hotdog’en
Søndag skal vi »erobre« sydkysten. Der vil også i dag være flere stop - blandt andet ved
endnu et par spektakulære vandfald. 
Ved Sejlalandsfoss vandfaldet, kan man, som noget helt særligt, gå bag om faldet, så man
står mellem klippen og selve vandfaldet. En ret imponerende og anderledes oplevelse - at stå
der som en pølse i en spændende hotdog.
Vi ser også vandfaldet Skogafoss. Her er der mulighed for at følge en sti til toppen, så man
kan kigge oppefra og ned. Alle de vandfald, som vi ser undervejs på denne tur, er meget
forskellige og er lette at skelne i hukommelsen efterfølgende.

Gletsjer og vulkaner
Ingen besøg på Island uden et stop ved en gletsjer. Vi ser nærmere på Sólheimajökull, en
mindre en af slagsen.
Turen fortsætter nu til Vík, hvor vi blandt andet kan opleve den sorte strand, der gennem
tiden er blevet farvet af forskellige vulkanudbrud. Retur i Reykjavik først på aftenen.
Mandag forlader vi hotellet fra morgenstunden og gør klar til at flyve fra Keflavik kl. 08.30
med ankomst i Billund kl. 13.30, lokal tid.

Inkluderet i prisen
Prisen for denne forlængede weekendtur er 8775 per person for avisens abonnenter. Ikke-
abonnenter kan deltage tilsvarende for 9075 kroner. 
Eneværelsestillæg på 2390 kroner.
I prisen er inkluderet:

Tilmelding til Læserklubben på mail@laeserklubben.dk eller på 
tlf. 96263757. 

Program:

mail@laeserklubben.dk eller 87228469-96263756/57


