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SEK 13.900 / person 
enkelrumtillägg +45% 

11 dagar 

Utforska Islands fantastiska naturen under våra 11-
dagars ö-rundresa längs idylliska issjöar, pittoreska 
glaciärer, natursköna vattenfall, spektakulära lava 
landskap och charmiga byar. En 3-timmars 
valskådning båttur, en ornitologisk utflykt till den 
största lunnefågel koloni och en båttur i issjön 
Jökulsarlon ingår i vårt paket. 
 
1:a dagen. Du stannar din första natt i Reykjavik, 
världens nordligaste huvudstad. Stadens namn 
betyder Rökvik (svenska: rökarnas vik) och var den 
första permanenta bosättningen på Island. Besök 
Islands parlament, ta en promenad genom den 
botaniska trädgården och upplev stadens gamla stan. 
 
2-3:e dagen. Efter överlämningen av hyrbilen besöker 
du nationalparken Thingvellir, klassat som UNESCO 
världsarv. Utöver sin geologisk skönhet har 
nationalparken också ett historiska värde som det 
fanns det första riksmöte (Thing) på Island i 930. 
Tingsplatsen är omgiven av branta väggar av berg, 
lava och Islands största sjö. Upptäck vattenfallen  
Gullfoss, promenera längs de imponerande fontäner 
och besök Kerid, en 3000 år gammal vulkankrater. Du 
stannar 2 nätter i parkens område. 
 
4:e dagen. Längs den södra kusten upplever du karga 
klippor och mäktiga vattenfall innan du anländer till 
den vulkaniska stranden i Vik. Ta en lång promenad 
eller observera sälkolonier. Du stannar 2 nätter söder 
om nationalparken Vatnajökull. 
 
5:e dagen. Nationalparken Vatnjajökull omfattar nu 
14.200 kvm  eller 14% av Islands landyta, vilket gör 
den till Europas största nationalpark. Glaciäret 
Vatnajökull är med 8100 kvm Europas största istäcket 

och täcker ett antal berg, dalar och platåer. En guidad 
lunnefågelskådning och en fantastisk båttur på 
glaciärlagunen i Jökulsárlón väntar på dig. 
 
6:e dagen. Du upptäcker de pittoreska östra fjordar 
och upplever regionens charmiga fiskebyar. Du 
stannar 1 natt på östkusten.  
 
7:e dagen. Via bergspasset Namaskard anländer du på 
vulkankratern Hverfell där du upptäcker det 
spektakulära lavalandskapet. Du stannar 2 nätter i 
regionen av Myvatn, känd för sina berömda sagor och 
trolllegender. Myvatn bildades av ett stort basaltiskt 
lavautbrott för cirka 2200 år sedan.  
 
8:e dagen. Du anländer i Islands nordligaste stad 
Husavik där en unik 3-timmars-valskådningstur väntar 
på dig. På eftermiddagen kan du koppla av i de varma 
källorna och kokande lera pooler av Myvatn. 
 
9:e dagen. Du besöker den autentiska byn Akureyri 
innan du utforskar det magiska vattenfallet i 
Godafoss. Där kan du även boka en trevlig hästutflykt. 
Du stannar en natt på den västra kusten.  
 
10-11:e dagen. Du upplever den pittoreska västra 
fjordar med avkopplande och fasinerande 
promenader innan du anländer igen i Islands 
huvudstad. 
  
I vår resa ingår övernattningar i 3-4 stjärniga hotell 
med en familjär atmosfär och en frukost. En 
ekonomibil med helförsäkring garanterar dig en säker 
resa på Island. Våra erbjudanden kan ändras 
individuellt för att passa dina behov. Denna resa kan 
bokas varje dag året runt.  

             

 I priset ingår 
 
 

 10 nätter på 3-4 stjärniga hotell 
 Frukost  

 
 

 Ekonomibil 
 Helförsäkring 
 Stöldskydd 
 Självriskeliminering 
 Obegränsade kilometer, vägkarta 

 

 3-timmars valskådning båttur 
 Guidad utflykt lunnefågelkoloni 
 Båttur på issjön Jökulsarlon 
 Resebok, utflyktstips, vandringskartor 
 Telefonassistans 24 timmar / 7 dagar 



  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observation des Baleines 

Glacier Vatnajökull Plages volcaniques au sud 

Macareux 
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Hyrbil  
Fordon är en viktig och central del på våra rundturer 
och får därför en särskild uppmärksamhet. En 
ekonomi bil med minst 5 sittplatser och fria mil ingår i 
alla våra resor. För att garantera dig en säker och 
bekymmersfri resa, innehåller vårt hyrbilsavtal en 
helförsäkring, ansvarsförsäkring, stöldskyds och en 
skyddad självrisk. Det betyder att din  självrisk är 
skyddad om din bil blir skadad i en olycka. Skador på 
kaross, fordonsdelar och tillbehör som skett under de 
flesta incidenter är täckta. Fönster och däck ingår inte 
i självrisken. Mot en liten extraavgift kan du 
uppgradera din hyrbil till en kompaktbil. Familjer som 
reser med minst två barn får en gratis uppgradering. 
Vi samarbetar med internationella och välkända 
biluthyrningsföretag för att erbjuda dig högkvalitativa 
fordon. 
 
Biltyper Ekonomi 
Renault Clio Toyota Auris, Yaris 
Ford Fiesta, Focus Volkswagen Polo, Golf 
Opel Corsa Peugeot 207, 307  
 
 
 
 
 
Ingår i vårt paket  
 Helförsäkring  
 Ansvarsförsäkring 
 Stöldskydd 
 Självriskåterbetalning / skyddad självrisken 
 Lokala skatter 
 Fria kilometer 
 Vägkarta 
 En förare 

Logi  
Du reser eftersom du vill ha en paus från vardagen. 
Vad är poängen att åka utomlands om du inte vill 
upptäcka något nytt? Du vill uppleva olika människor, 
olika klimat, olika kulturer. Detsamma gäller för ditt 
boende. Alla enhetliga hotellkedjor är till affärsresor, 
inte semstervistelser. Därför har vi valt endast  lokala 
boenden, ett urval av 3 och 4-stjärniga boenden som 
är typiska för sin region. Är det en villa i Toscana, en 
Bed & Breakfast i Skottland eller en Finka i Spanien, 
kommer du att uppleva ditt destinationsland även när 
du checkar in för natten. Alla våra utvalda bostäder 
inkluderar en lokal frukost, vilken ger dig en 
ytterligare smak av det land du befinner dig i. Vi kollar 
regelmässigt våra boenden för att säkerställa hög 
kvalitet och gästfrihet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Våra boenden i Island (exempel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


