si

ISLAND
03. - 07. november 2021
kr 15 975 per
pers. i dobbeltrom
basert på minimum 12 delt.
Enkeltromstillegg kr 3 495

INKLUDERER
* Fly Oslo til/fra
Reykjavik direkte
* Overnatting på meget
sentralt 4* hotell med
frokost
* By sightseeing
* Gyldne triangel tur med
lunsj
* Velkomstmiddag,
lunsj på rundturen og
Vikingmiddag
* Utflukter som omtalt
i programmet
* Lokal skandinavisk
talende lokal guide
* Transporter som
omtalt i programmet
* Reiseleder fra Travel
and Learn

IKKE INKLUDERT:
* Drikke til måltider
* Flyskatt kr 1 102 per
05.05.21

Dag 1 ONSDAG 03. november

Oslo - Reykjavik

M

Avreise med Islandair fra Oslo kl.13:45 med ankomst Keflavik kl.14:45. Etter ca 45
min. busstur til sentrum sjekker vi inn på hotel Canopy by Hilton **** som ligger
midt i sentrum ved hovedgaten Smiðjustígu, i Reykjaviks sjarmerende hjerte. Her er
du i nærheten av alle byens kulturelle, kommersielle og fritidsaktiviteter. Rundt
hjørnet fra hotellet ligger byens kulturhus og ca. 650m til Alltinget, rådhuset og
domkirken, og ca 500 m til havneområdet.
På kvelden møtes vi til en hyggelig velkomstmiddag på vårt hotell.

PÅMELDING SNAREST MULIG.
Vanlige avbestillingsregler gjelder. Avbestilles turen 60 dager eller mindre før avreisedato,
eller ved manglende fremmøte på avreisedagen, vil 100 % av turprisen kreves inn. Det
samme gjelder dersom man mangler nødvendige papirer for å delta på hele reisen. Be
eventuelt om å få tilsendt våre ”standard reisevilkår og avbestillings regler i sin helhet”
05.02.

sgs 05.05.21

Dag 2 TORSDAG 04. november

By vandring i Reykjavik

F

Dagens byvandring vil gi deg en smakebit av stilfulle Reykjavik. Selv om byen ikke er
så stor, har den absolutt mye å by på. Vi besøker den 74 meter høye Hallgrimskirkja
(ca.600m), den tok nesten 40 år å bygge og tårnet ses fra så godt som hele byen.
Foran kirken står en statue av Leiv Eiriksson, en gave fra USA for å feire Alltingets
1000-årsjubileum. Moderne bygninger som Rådhuset, konserthuset Harpa og Althingi,
som opprinnelig holdt til på Thingvellir, ser vi også. Etter det er det fritid i sentrum.
FRIVILLIG UTFLUKT: HVALSAFARI kr 950 Vi går ombord i den største hvalsafari
båten på Island. Den har store dekk hvor du kan stå ute, eller slå deg ned innendørs
med store vinduer. Under turen i bukten Faxaflói har du mulighet til å se flere hvalarter,
blant annet vågehval, knølhval, spekkhugger og delfiner. Vi håper å se så mange arter
som mulig, men det er selvsagt ingen garanti for hva som dukker opp. Underveis
forteller guiden fascinerende fakta om dyrelivet og disse enorme skapningene som
lever her ute. Etter omtrent tre timer på sjøen avsluttes utflukten i Reykjavíks havn. Om
været skulle være på den kjølige siden, er det utlån av varme kjeledresser ved behov.
Utflukten må bestilles på forhånd.

Dag 3 FREDAG 05. november Gullfossen – Geysir

F, L

På Island står naturens underverker i kø. Etter frokost blir du hentet med buss for å
reise til det som kalles «Den gylne triangel». Dette er en klassisk heldagsutflukt til
mange av naturens underverk som Island er så kjent for. Det blir besøk i
nasjonalparken Thingvellir der det islandske Tinget ble grunnlagt i 930. Der kan du
også vandre i «ingenmannsland» som vokser hvert år når kontinentplatene langsomt
glir fra hverandre. Etter Thingvellir reiser vi videre til det mektige, buldrende fossefallet,
Gullfoss. Neste stopp i naturens tegn er det geotermiske geysirområdet. Vi får oppleve
den aktive og spreke geysiren Strokkur, som hvert 2.-6. minutt spruter en kokende
varm vannkaskade i en høyde på opptil 20 meter. Buffet lunsj serveres på Hotel
Geysir. Kvelden er fri til egne aktiviteter.

Dag 4 LØRDAG 06. november FRIDAG FOR EGNE AKTIVITETER F, M
Dagen er fri til å gjøre ting på egen hånd. Det er flotte shoppingmuligheter, eller hva
med et besøk i et av byens mange hyggelige utendørs svømmebassenger? En
svømmetur eller ett opphold i de varme bassengene er en livsstil for mange islendinger
og derfor en fin måte å treffe lokalbefolkningen på. Du kan også reise på en
spennende utflukt med superjeep eller hvorfor ikke komme nærmere naturen med en
ridetur på den robuste og herlige islandshesten? Både hotellet og turistkontoret er
behjelpelig med informasjon og bestilling. På kvelden finnes det dessuten en rekke
diskoteker, kafeer og utesteder du kan besøke. Alternativene ligger på rekke og rad
frem til klokken fem om morgenen.
På kvelden blir det avskjedsmiddag - festlig VIKING MIDDAG inkl.1 dram og 1 øl.

DAG 5 SØNDAG 07. november FRIVILLIG TUR: Blå Lagune – Hjem

F

Kl 09.00 FRIVILLIG EKSTRA-UTFLUKT som tar deg til flyplassen i tide for hjemreisen
og innsjekking: Blå Lagune kr 1 350 per person som inkluderer inngang, håndkle,
garderobeskap, Svømming og bading i utendørs bassenger er uten tvil en nasjonalsport på Island. Her får man også et innblikk i den islandske badekulturen. Å bade
utendørs er en sosial opplevelse og på dette besøket på Reykjavíks beste utendørsbad får man en sosial opplevelse ved å tjuvlytte på den lokale befolkningen når de
diskuterer verdenspolitikk i ”heitir pottar”. Mulighet for å kjøpe lunsj i Blå Lagune
For de som ikke deltar er det fritid på formiddagen helt til vi reiser til flyplassen kl 13.30
kl.16:25 avreise Keflavik flyplass med Islandair og ankomst Oslo kl.21:10

Påmelding Travel & Learn på mail til: post@travelandlearn.no
eller Tel: 47 89 60 60
Vi er medlem av VIRKE og Reisegarantifondet

