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Fredag d. 17/09 REJSEDAG 

Afrejse fra Kolding – nærmere info omkring tid følger snarest! 

 

 

 

  kørsel til Reykjavik ca. 1 time) Chek in på hotel/godnat 

I skal bo på Hotel Leifur Eriksen i hjertet af Reykjavik.  Hotellet har 

egen lougne/bar, hvor man kan hygge sig om aftenen og måske få en 

lille forfriskning. 

 

 

Lørdag d. 18/9  Byrundtur I Reykjavik /FOOD WALK 

Morgenmad på hotellet  efter eget ønske.  Kl. 11.00 mødes vi for at tage rundt på  Food-walk sightseeing til 

fods i smukke Reykjavik. En anderledes byrundtur, hvor der samtidig  smages  på Island. Lokale guider vil 

fortælle om byens historie, vise os byens „perler & serværdigheder“. Guiderne taler engelsk på denne tur, men 

har lovet at tale langsomt og tydeligt. Der udover ledsages den ene gruppe af en tolk, til de der har lidt svært 

ved at følge med på engelsk. 

Herefter er eftermiddagen er til egen disposition. Kl.18.15 går vi i samlet flok til KOL KITCHEN Bar hvor vi 

skal nyde en dejlig 3 retters menu.  

 

 

Søndag d. 19/9 Golden Circle Classic tour i bus med lokal guide. 

Der spises tidlig morgenmad på hotellet. Kl. 08.00 starter dagens udflugt. I samles op på hotellet og 

medbringer en madpakke, som I kan nyde undervejs på turen, når sulten melder sig. Der vi også være mulighed 

for at købe lidt at drikke samt snacks  på  nogle af de steder vi gør ophold. (egenbetaling)  

 

Golden Circle Classic er en enestående mulighed for at besøge nogle af Islands mest kendte ”must–see” 

seværdigheder. På rejsen møder I den islandske naturs mange ”ansiger” så som den ikoniske Geysir Hot 

Springs, det mægtige Gullfoss-vandfald. I vil fornemme vikingernes gamle historie, når I følger i deres fodspor 

ned ad en lavakløften i Þingvellir National Park. 

 Þingvellir National Park er på UNESCO-verdensarvsliste og fødestedet til det ældste eksisterende parlament i 

verden. Det er også her de gigantiske tektoniske plader i 

”Amerika og Eurasien” har trukket fra hinanden og fantastisk 

natur er opstået.  

I vil også opleve et Islands mest ikoniske naturlige vidundere: 

Geysir Hot Springs, hjemstedet for den berømte gejser 

Strokkur. Her ryster jorden og dampende varmt vand skydes 

spektakulært op fra de varme kilder alle sanser i brug. Man 

føler, ser, dufter (”lugter” om man vil) - en helt igennem speciel 

oplevelse. 

 

I besøger også det kendte Gullfoss Vandfald, som er et imponerende syn at opleve. Her en kastes en kraftig 

isflod ned i 32 meters fald fordelt på to niveauer. Her viser naturen virkelig sine enorme kræfter og strømmen 

fortsætter ind i en smal kløft med et brøl som kun kan sammenlignes med et tordenvejr.  

Foruden de fantastiske naturfænomener og ophold undervejs, oplever I Island fra mange forskellige sider, på 

den 7,5 timers dagsrejse, I sammen kører afsted på. 

Kort sagt, hvis du kun foretager en tur i Island, burde det være den ene! 

 



I aften spiser vi på restaurant Sjávargrillið - The seafood grill beliggende ca. 500 meter fra Jeres hotel. I 

går i samlet flok til restauranten fra Jeres hotel kl.18.15. Her serveres 3 retter (Fisk – obs: spiser du ikke 

fisk, bedes du give besked herom, så vi kan finde et alternativ til dig) 

 

 

Mandag d. 20/9 FRI I REYKJAVIK: 

Morgenmad på hotellet  i eget tempo. Dagen idag er uden program og du kan selv se dig omkring. Måske lod du 

dig inspirere på byrundturen til noget du gerne vil fordybe dig i – ellers kommer der et par forslag her: 

 

 Ølsmagning min.10 deltagere  

 Besøg The Perl Museum ingen deltager grænse – betaling ved indgangen  

 Udflugt til den Blå Lagune min. 10 deltagere  

 GLACIER HIKE & WATERFALLS min. 10 deltagere  

 Udforsk byen på egen hånd  

 

Vi spiser aftensmad på Resturant La Primavera, som ligger i Marchall house på den gamle havnefront. Man kan 

evt. aflægge besøg i huset inden aftensmaden. Bordet er bestilt  til kl. 18.30. 

 

„The Marshall House is home to 3 "institutions": The Living Art Museum, Gallery Kling & Bang, and Studio 

Ólafur Elíasson“. 

 

 

Tirsdag d. 21/9 Heldagsudflugt: afrejse fra hotellet kl. 08.00 – forventet ankomst i Reykjavik kl. 17.00 

Der spises tidlig morgenmad på hotellet og madpkke medbringes til dagens 

udflugt. 

I dag tilbringes dagen i Snæfellsnes Natioinal Park, som får mange roser med på 

vejen for sin mangfoldige natur. Vi er ledsaget af en dansktalende guide, der vil 

vejlede og vise os Island fra sin smukkeste side. 

Vi kommer forbi Kirkjufell mountain, som stiger fra de grønne bakker omgivet af floder og vandfald. Hellnar 

fiskerlandby, 

Derefter fortsætter vi til landsbyen Arnarstapi, hvor der er en betagende udsigt til Snæfellsjökull-gletsjeren, 

et berømt sted, primært på grund af Juels Vernes roman ”rejsen til jordens centrum”, hvor hovedpersonerne 

finder indgangen til centrum af jorden på Snæfellsjökull. 

Der af navnet ”center of the earth” 

Endeligt besøger vi Djúpalónssandur, en smuk perle af sort ”lava strand”, beskrevet af mange som lava 

wonderland. Varighed: Ca. 9 timer, afhentning fra dit hotel i Reykjavík, kyndig lokal dansktalende guide, adgang 

til seværdighederne. 

 

Vi slutter dagen af i fællesskab på restaurant Fjallkonan i Reykjavik. Restauranten har været åbent i et år og 

har et rigtig flot antal besøgende gæster, så den har for alvor sat sig fast i de islandske hjerter. I får 

serveret 3 retter i aften. Beliggenhed: 1,2 km fra Jeres hotel.  

 

Onsdag d. 22/9 Hvalsafari fra Reykjavik TILKØB 550,- / eller fri leg på egen hånd. 

I spiser morgenmad på Jeres hotel. Herefter går I i samlet flok til den gamle havn i Reykjavik.  

Her venter Jer en Hvalsafari hvor I skal på udkig efter verdens største pattedyr i Atlanterhavet.  



Bugten omkring Reykjavík kan byde på både hvaler, delfiner og et rigt fugleliv. Vågehvalerne findes ofte 

legende og i stort antal sammen med de hurtige og finurlige delfiner, de søde marsvin og de enorme 

pukkelhvaler. 

Du kan forvente at se en fantastisk udsigt over Reykjavik by og kystlinjen, rigt fugleliv og selvfølgelig de vilde 

hvaler.  

 

Varighed: Cirka 3 – 3,5 timer  

HVAD ER INKLUDERET: 

Guidet hvalsafari i Faxaflói-bugten i speciel hvalsafaribåd. 

Gratis wi-fi 

Cafe og toilet ombord 

I får en madpakke med, som I spiser når det passer Jer undervejs. 

Efter endt aktivitet er resten af eftermiddagen til egen position. 

 

Kl. 18.30 er der reserveret brod på Kolabrautin Restaurant. Vi mødes kl. 18.00 i lobbyen og følges ad til 

restauranten. 

 

 

Torsdag d. 23/9 Udflugt til Secret Lagoon  

Vi spiser morgenmad på hotellet. Kl.09.30 samles vi op af en bus, der kører  til Secret Lagoon, hvor der skal 

slappes af i de varme kilder og naturskønne omgivelser. Busssen kører retur  efter  2  timers  ophold  ved 

Secret Lagoon. (turens samlede varighed ca. 5 timer)  

I får en madpakke fra hotellet, som I tager med på turen og nyder, når det passer Jer hver især. 

Der ligger også en lille café, hvor det er muligt at få en forfriskning iform af kolde og varme drikke, sandwich, 

snacks mm. (egenbetaling).  

 

Resten af dagen er der mulighed for at opleve Reykjavik på egen hånd eller slappe af på hotellet. Du vælger 

selv hvad du har lyst til. Det kan være du blev inspireret på Jeres city sightseeing til at gå mere i dybden med?  

 

I aften er der reserveret bord på Restaurant Reykjavik, som byder på den dejlig buffet med noget for en hver 

smag. 

 

 

Fredag d.24/9 REJSEDAG morgenmad / check out /transfer til lufthavn. 

Afrejse fra Keflavik fredag d. 24 september – tidspunkt følger snarest! Grundet  ustabile  vejrforhold på  

Island, anbefales min. 3 timer i lufthavnen.  

 

 

 

GENERELT/ praktisk info: 

Morgenmad serveres fra kl. 07.00 – 09.30 i restauranten.  

Kaffe til udflugter:  

Der findes ikke en elkedel på hotelværelserne, men I har mulighed for at få adgang til kogende vand, som I kan 

lave kaffe eller te i Jeres termokander med til udflugterne. Det kan være en fordel at pakke en instant kaffe 

eller tebreve i bagagen. OBS: termokander medbringes hjemmefra. 

 Der er også en ”offentlig” kaffemaskine i lobby området, hvor det er muligt at få kaffe frem til kl.16.00 i et 

af fællesrummene ub.  



Hotellet har et fint lobby/lounge område med bar, som er betjent med professionel bartender fra kl. 16.00 

torsdag-lørdag, hvis man skulle få lyst til en lille forfriskning før eller efter aftensmaden. 

 Madpakker til udflugter bliver leveret til Jeres hotel, når I skal på udflugt.  

 Indhold: 1 sandwich, en muffin, et stk. frugt, frugtjuice, serviet 

 

Island har meget omskifteligt vejr:  

Klæd dig efter vejret. I Island er det altid klogt at klæde sig i varmt, vandtæt tøj. Vejrændringer kan være 

pludselige, så forvent det uventede. Medbring en vandtæt jakke og bukser, hovedbeklædning og handsker. 

Gode ude sko anbefales.  

Det er også en god idé at medbringe en lille rygsæk til udflugterne, hvor du kan have ekstra tøj, en vandflaske 

evt. termokande og din madpakke.  

Pris for denne fantastiske oplevelsestur 

Kr. 11.850,- pr. person (ved min. 44 deltagere) 

Inkluderer 

 Flybillet – Billund/Reykjavik t/r. 

 Bus – Kolding/Billund t/r. 

 Lufthavnstranfer fra Keflavik til Hotel i Reykjavik t/r. 

 7 overnatninger i Reykjavik (Hotel Eiriksson) – i dobbeltværelser. 

 7 x morgenmadsbuffet. 

 Food-walk city sightseeing med guide & oversætter. 

 Heldagsudflugt GOLDEN CIRCLE CLASSIC I bus med dansktalende guide. 

 Heldagsudflugt til Snæfellsnes Nationalpark med dansktalende guide. 

 Udflugt til Secret Lagoon inkl. Transfer & entre. 

 4 x madpakke i forbindelse med udflugter. 

 6 x Restaurantbesøg. 

 Turistskat – bidrag til rejsegaranti, samt udvidet ansvarsforsikring. 

 

Tilmelding og betaling til instruktørerne. 

I kan også tilmelde jer og betale på kontoret  

HUSK at kontoret kun har åbent om torsdagen mellem 08.30 – 13.30 

Depositum betales ved tilmelding – Kr. 2500,- pr. person. 

Husk først til mølle- princippet (Vi har kun 44 pladser)! 

Ønskes tilvalg af udflugter – bestilles disse ved tilmelding & betales ved restbetaling! 

Rejseforsikring:  

Vi gør opmærksom på at det gule sygesikringskort IKKE længere dækker sygdomsbehandling i udlandet. Fremover skal det blå 

kort medbringes. Det blå kort vil sikre dig behandling på offentlige behandlingssteder og hospitaler, på lige fod med det 

pågældende EU/EØS lands lokale befolkning. I enkelte tilfælde kan der stilles krav om en egenbetaling på alt fra 10 € til 30 % af 

behandlingsprisen, alt efter hvilke regler der er gældende i det respektive EU-land. Jelling Rejser er gerne behjælpelig med at 

tegne rejseforsikring eller vejlede i forbindelse med ovenstående. 

Rejser du til andre EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz, skal du have det blå EU-sygesikringskort med på 

rejsen. Vær opmærksom på, at EU-sygesikringskortet ikke dækker alle udgifter eller alle situationer. Du kan med fordel også 

tegne en privat rejseforsikring. (www.um.dk) 

 

http://www.um.dk/

