
 

Eventyr på Sagaøya, 

Island, 2. til 6. juni 2013 
Bli med og opplev sagaøya Island. Her kan vi oppleve vulkaner og varme kilder, nyte et deilig 
bad i Den blå lagune, og se en geysir sprute sin vannstråle titalls meter opp i luften og vi vil få 
oppleve Islands fascinerende natur. Vi skal bo i Reykjavik på Hotel Holt som ligger i sentrum. 
Et førsteklasses hotell som har den største samling av islandsk malerkunst. Her kan man se 
malerier etter alle de mest kjente kunstnerne på Island.  

Dag 1. Oslo – Reykjavik.  

Avreise fra Gardermoen kl. 14:45 med ankomst Keflavik lufthavn kl. 15:25 (lokaltid). Guiden møter oss 
på flyplassen. Vi stopper ved Den blå lagune. Her skal vi bade i ca. 1 ½ time.  Etter deilig bad skal vi 
spise middag . Etter middagen går turen til hotellet hvor vi sjekker inn og har et velkomstmøte.  
 

Dag 2 : Nasjonalparken Þingvellir, Geysir og 
Gullfoss.  
Denne dagen blir det en heldagsutflukt på en av de 
klassiske rundturene «Den gyldne sirkel». Vi drar først 
til nasjonalparken Thingvellir. Her ble Alltinget etablert i 
år 930. Her ble Islands lover og regler fastsatt. I 
nasjonalparken besøkes klippen Løgberg. Deretter går 
vi ned til Gullfoss som er et av Islands vakreste og mest 
imponerende vannfall. Etterpå fortsetter vi til Geysir-
området. Her spruter det varmt vann fra mange 
geysirer, hvorav Strokkur er den største og spruter 
kokende vann hvert tiende minutt. Lunsj i Hotel Geysir. Etterpå besøker vi Fridheimar for 
hesteoppvisning og et besøk i drivhus. Felles middag på hotellet.  

Dag 3.  Reykjavik sightseeing.  

Etter frokost møter vi guiden som tar oss til de mest populære severdighetene i hovedstaden. Turen 
tar 3 timer med stopp underveis.  Lunsj etter 
sightseeing.  

Ettermiddagen er det fri. Felles middag på hotellet.  

Dag 4.  Borgarfjørdur og Snorre Sturlason.  

Denne dagen tar vi en utflukt på vestkysten. Vi kjører 
langs Hvalfjorður og videre frem til Borgarfjörður. Her 
ser vi på Deildartunguhver, Europas største 
varmtvannskilde.  Hraunfossar og Barnafoss. 
Borgarfjörður var skueplassen for mange av de 
islandske sagaer. Vi besøker Reykholt hvor den 
legendariske Snorre Sturlason bodde. Vi spiser lunsj før turen går tilbake mot Reykjavik.  

Felles middag på Perlan.  

 



 

Dag 5. Reykjavik – Oslo. 

Etter frokost  sjekker vi  ut av hotellet.  På vei til flyplassen kjører vi til en liten fiskerlandsby, Grindavik, 
for sightseeing og lunsj. Etter lunsj er det tid for å si farvel med Island for denne gang.   

 
Pris pr. person.   Kr. 11.800,- ved 24-29 personer 
    Kr. 11.600,- ved 30-38 personer 
Tillegg for enkeltrom  Kr.   1.550,- pr. person  
 
Prisen inkluderer: Flyreise Oslo – Reykjavik – Oslo inkl. flyskatter 
   Busstransport i henhold til program 
   Lokal guide på de forskjellige turene 
   4 overnattinger på Hotel Holt  
   4 frokoster og 4 middager 
   4 lunsjer inkl. 1 drikke 
   Inngang til ”Den blå lagune” inkl. bruk av håndklær 

Rundtur ”Den gyldne sirkel” , besøk på Fridheimar m/hesteshow, besøk i 
drivhus m/tomatsnaps (ca. 8 timers tur) 
Reykjavik sightseeing m/inngang til nasjonalmuseum, historiske museum i 
Perlan og Kjarvalsstadir (kunstmuseum) 
Utflukt til Borgarfjørdur og besøk i Reykholt/Snorre Sturlason – inngang til 
museum (ca. 8 timers tur) 

 
Depositum kr. 700,- forfaller til betaling 1.3.2013. Restbeløpet forfaller til betaling 1.5.2013. Giro 
vil bli sendt ut av Landsyn i god tid før forfall. All betaling vil denne gang gå direkte til turoperatør. 

 
Påmelding til reisekomiteen: 
 
Brit Thoresen 957 80 941/63 81 36 53 
Kjellaug Nystrøm 997 35 780/63 81 42 26 
 
 
 
 

 

Turen er arrangert av Landsyn, som  er medlem av reisegarantifondet 

Landsyn, Hagen 39, 2150 Årnes. Telefon: 63918674 – 92445750 
E-mail: post@landsyn.no – www.landsyn.no 
 

Regler og betingelser: 

- Vi tar forbehold om kurs- og avgtifts-endringer, noe som kan innvirke på prisen. 
- Alle skatter og avgifter er inkludert i prisen. 
- Vennligst legg merke til at feil og endringer i prisen kan forekomme. 
- Avbestilling og reiseforsikring er ikke inkludert i prisen. Alle bør ha en slik forsikring. 
 



 

 

Informasjon: 
Her kan dere lese mer om noen av de stedene vi skal besøke.  
 
Hotel Holt http://www.hotelholt.is/index.php?/Hotel/360-Panorama-Isl.html 
Blå Lagune http://www.bluelagoon.com/ 
Gullfoss  http://www.vulkaner.no/n/gullfoss/gullfoss.html 
Geysir http://no.wikipedia.org/wiki/Geysir_(geologi) 
Þingvellir  http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%9Eingvellir 
Friðheimar  http://www.fridheimar.is/ 
Reykholt http://snl.no/Reykholt 
Barnafossar http://nn.wikipedia.org/wiki/Barnafossar 
Deildatunguhver  http://en.wikipedia.org/wiki/Deildartunguhver 
Grindavik http://en.wikipedia.org/wiki/Grindav%C3%ADk 
Restaurant Perlan http://www.perlan.is/index.php?lang=en 

 


