Magiska Island med vulkan- och glaciärspaning,
1 – 6 september (sex dagar) 2022
Följ med oss till magiska Island på denna innehållsrika resa!
Vi hoppas bland annat kunna beskåda vulkanen Fagradalsfjall i den sydvästra delen av
landet. Det är 900 (!) år sedan Fagradalsfjall, som ligger i vulkansystemet Krysuvik, senast
hade ett utbrott. Om vädret (och vulkanen!) tillåter har vi en unik möjlighet att uppleva
denna enorma naturkraft. Vår resa innehåller dessutom stadsrundtur i Reykjavík, Gyllene
Cirkeln (med Thingvellir, Geysir och Gullfoss), vattenfall och glaciärspaning på sydkusten,
bad i Gamla Laugin (den "hemliga" lagunen) och mycket mer... Det finns även gott om tid
för egna upptäckter, kanske ett och annat bad i utomhuspooler som håller minst 26 grader
året om!
Notera: Vi behöver din anmälan senast den 30 april (för att kunna garantera flygpriserna):
lasse.heimlander@karlshamn.se
Program:
Torsdag 1 september: Till Island
Flyg med Icelandair från Köpenhamn sen eftermiddag (kl 17.35). Varje resenär kan checka
in en väska (max 23 kg) samt ta med ett handbagage (max 10 kg) ombord.
Efter ankomst till Keflavík kl 18.50 lokal tid kör vi via Reykjavík till den lilla orten
Hveragerði, ”Islands geotermiska centrum” med mängder av varma källor som ingår i
vulkanen Hengills område, där vi bor i fyra nätter på bekväma Hotel Örk.
Fredag 2 september: Gyllene cirkeln och ”den hemliga lagunen”
Heldagstur som innehåller besök vid Geysir (varma källor), det mäktiga vattenfallet Gullfoss
samt parlamentsplatsen Thingvellir där Alltinget samlades för första gången år 930. Lunch
på egen hand. Vi avrundar med bad i Gamla Laugin, ”den hemliga lagunen”!
Lördag 3 september: Vulkanspaning & Blå Lagunen
Vi styr västerut mot vulkanen Fagradalsfjall. En vandringsled (drygt sex kilometer med
knappt 300 meters stigning) leder till en utsiktsplats där man ser lavaflödet från vulkanen.
Utmärkta skor med rejäl sula är ett måste liksom ”kläder för väder”. Vi tar med oss något
att äta och dricka. Notera att vädret och, framförallt, vulkanen avgör om vi kan genomföra
denna utflykt/vandring.
Den som önskar kan även boka bad i Blå Lagunen som ligger nära platsen för vår
vulkanspaning (mer info i samband med anmälan).

Söndag 4 september: Sydkusten med glaciärspaning
Heldagstur längs sydkusten. Vi beskådar på nära håll en av de mäktiga glaciärerna samt
de sägenomspunna vattenfallen Skógafoss och Seljalandsfoss. Lunch på egen hand.
Måndag 5 september: Reykjavík
Utcheckning och sedan beger vi oss mot huvudstaden Reykjavík som vi upptäcker med
buss och till fots. Eftermiddagen fri för egna upptäckter. Vi bor på gemytliga Hotel Orkin
med promenadavstånd till centrum.
Den som önskar kan även boka t ex valsafari som utgår från hamnen i Reykjavík (mer info i
samband med anmälan).
Tisdag 6 september: Hemresa
Efter frukost rullar vi mot flygplatsen i Keflavík. Vår flight lyfter kl 11.00 med ankomst
kl 16.10 lokal tid.
Pris:
Del i dubbelrum enligt program: 11 995 kr.
Enkelrumstillägg: 1 995 kr.
Detta ingår i resans pris:
• Flyg med Icelandair Köpenhamn – Keflavík t o r.
• Fyra nätter på hotell i Hveragerði på södra Island inklusive frukost.
• En natt på hotell i Reykjavík med frukost.
• Utflykter enligt program inklusive bad i Gamla Laugin.
• Svensktalande reseledning.
• Anmälan till lasse.heimlander@karlshamn.se senast den 30 april!

