
ISLEIK 2010   TURER    UTFLYKTER 

1. Vest fjord halvø 

Dette er en fantastisk tur med Islands storslåede natur, store bjerge og mange historiske steder. 

Tag badetøj, håndklæder og gode sko med på turen. 

1.dag  (6.juli) 

Vi  starter fra Reykjavík og  kører til Borgarfjörð omkring Mýrar og Heydal til Breiðafjörð.  Vi kører til Museet på 

Hnjótur.   Frokost bliver spist på  vejen.   Middag er på Hotel Látrabjarg.  Selve overnatning foregår 3 forskellige 

steder i området.  

2. dag,  (7.juli) 

 Morgenmad på Hotel Látrabjarg, derefter går turen ud på Látrabjarg. Efter at have været der, forsætter turen til 

vandfaldet Dynjandi og derefter til Museum på Hrafnseyri som er fødested Jón Sigurdsson.  Frokost bliver på vejen 

og derefter kører vi til Selárdal hvor vi går rundt på museet om kunstneren Samuel Jonsson.   Overnatning på 

NÚPUR i Dýrafjörd og der spiser vi også aftensmad og morgenmad.   

3.dag,  (8.juli) 

Vi kører til Isafjordur, på vejen kører vi til Flateyri.  Frokost bliver i Isafjordur, så forsættes til Bolungavíkur.  

På vejen dertil kommer vi til museet Ósvör og bagefter ser vi naturmuseet på Bolungarvík.  Hvis transport og 

vejrforhold tillader det, vil vi forsøge at køre op på Bolafjall.  Når vi kommer tilbage til Isafjordur regner vi med en 

kort fritid, men derefter vil vi fortsætte frem til Reykjanes hvor vi overnatter.  På vejen dertil kommer vi til Súðavík.    

Middag og morgenmad vil være på Reykjanes. 

 4. dag,  (9.juli) 

Vi starter vi med at køre til Kaldalón og  Eilífsdal. Vi kører videre over bjerget på vej til Hólmavík hvor 

Tryllemuseet  

vil blive besøgt. Efter frokost forsætter vi til vikingegården på Eiríksstaðir i Haukadal. Videre frem fortsætter vi med 

at køre omkring Brattabrekka og Norðurárdalur,  samt et kort stop ved vandfaldet Glanni, og videre mod Reykjavik 

køres gennem tunnellen Hvalfjörður.  

2. Kjölur Reykjaskóli 

Denne meget interessante tur går ind over Islands højland. Med start på den sydlige del af Island kører vi til den 

nordlige del, med mange pragtfulde steder undervejs.    

Tag badetøj og håndklæder med på turen. 

1. dag (8.juli) 

Vi kører til den utrolige spændende sprøjtende varme geysir ”Strokkur”.  På turen videre stopper vi for at se det 

smukke vandfald Gullfoss, derefter tager vi frokost.  Vi fortsætter ind i højlandet mod Reykjaskóla i Hrútafirdi hvor 

vi overnatter.  Undervejs dertil vil vi stoppe flere interessante steder, blandt andet på Hveravellir som er et 

varmtvands område med naturbad.   På selv Reykjaskóla er der et bassin hvor vi kan slappe af.  

 2. dag (9.juli) 

Efter mogenmad, kører vi til vikingegården Eiriksstaðir i Haukadal og derefter omkring Brattabrekka og 

Norðurárdalur samt et kort stop ved vandfaldet Glanni.  Videre mod Reykjavik,  køres gennem tunnellen 

Hvalfjörður.                                                                                                                     

3. Mývatn 

Denne tur går til et af de mest interessante steder i Island.  Her fokuseres navnlig på kontraster i landskabet.                                         

1. dag (8.juli) 

Vi starter med fly fra Reykjavík til Akureyri, hvorfra vi kører videre med bus til Húsavik.  I Húsavik besøges Islands 

hvalmuseum og derefter spises frokost. Videre til Ásbyrgi og Hljóðakletta.  Herefter køres til Dettifoss, Europas 

mest kraftfulde vandfald, 44m høj og 100 m bred, hvor, op til 1500 tons af vand, mudder og sand, buldrer frem fra 



Islands gletscher. Bussen kører os videre til Námaskarðs med dets månelignende landskab og kogende svovlkilder. 

Videre kører vi til søen Mývatn hvor vi skal overnatte på en bondegard.  Efter aftensmad kan vi tage til Mývatns 

naturbad hvorfra der er en fantastisk udsigt. 

2. dag (9.juli)  

Efter morgenmad køres til Dimmuborgir hvor man kan se unikke vulkanske formationer og fantasifigurer.                                                                                                                                                                            

Bussen kører videre til Ytri-Neslöndum hvor vi går en tur på Sigurgeirs fuglemuseet.                                                                                                                                                            

På vej retur til Akureyri nydes en frokost og Godafoss.  Godafoss en en af de smukkeste vandfald i landet og er en 

del at den 175 km lange  elv  Skjálfandafljód í Bárdardal.  Ikke alene er Godafoss et smukt vandfald, men det har 

også spillet en vigtig rolle i landets historie, især i forbindelse med indførelsen af kristendommen i Island.  Fra 

Godafoss tager vi vejen til Eyjafjördur hvorfra der er en fantastisk udsigt over Akureyri,  ” hovedstaden i nord”.   

Fra Akureyri flyves tilbage til Reykjavik. 

4. Landmannalaugar 

Dette er en enestående og uforglemmelig tur gennem et meget barsk  terræn i det sydlige højland i Island.  

Tag badetøj og håndklæder med på turen. 

Landmannalaugar er uden tvivl en af de smukkeste og mest populære rejsemål i Island.  Miljø og landskab i 

Landmannalaugar området består, primært af, udtryksfulde høje bjerge og smukke farve, der karakteriserer herioskt 

området. Geotermisk varme, som er næsten overalt i området, giver disse, førnævnte smukke, farver i landskabet.  

Selve naturbadet ligger nedenfor en høj lava”væg”.  Tidligere cirkulerede både varmt og koldt vand i området. Nu 

kombineres en varm og stille bæk til et populært sted for svømning. 

5. Vestmannaøerne  

Vi begynder denne tur  med at køre over bjerget Hellisheidi mod Selfoss, Hella og Hvolsvöllur og forsætter til 

Bakka Havn.  Der sejler vi med færgen Herjólfur til Vestmannaeyjar hvor en bustur, med guide i skandinavisk 

sprog, starter. På denne tur, vil vi gå ind til lavaen fra den unge vulkan Eldfell.  Følelse af varme, i dag er der stadig 

ca. 450 °C i en meters dybde. Vi tager også en bådtur til en Havhule, der er indenfor kort afstand fra Heimaey. Vi vil 

også se ynglingssteder for fuglene suler og lunder. Til sidst sejler vi tilbage til Bakka havn, hvor bussen venter på os 

og kører os tilbage. 

6. Langjökull gletscher 

De smukkeste seværdigheder i vest Island, er oplevelsen på denne populære dagtur.  

Vi kører direkte til Þingvellir National Park, som er kendt for sin usædvanlige skønhed og historiske betydning.  På 

Þingvellir forlader vi hovedvejen og tager Højlands sporet  igennem Kaldidalur til Islands næststørste isfjeld, 

Langjökull gletscher.  På gletscheren har du en times lang guidet Snowmobiltur.  Fra gletscheren kører vi videre 

gennem Húsafell som er et af Islands mange sommerhusområder i Borgarfjörður.  Fra Húsafell kører vi til 

vandfaldet Hraunfossar og Barnafossar.  På vej tilbage besøges Reykholt og Deildartunguhver, og vi kører gennem 

Hvalfjörður tunnelen mod Reykjavik.  

7. Thorsmörk 

Vores destination er Þórsmörk, et naturligt paradis, opkaldt efter den mægtige hedenske gud Thor. Vi begynder 

denne ekstraordinære tur med at køre over bjerget Hellisheidi mod Selfoss, Hella og Hvolsvollur hvor vi stopper for 

en kort stund. Vi besøger det smukke vandfald Seljalandsfoss, hvor vi kan gå bag vandfaldet. Vores vigtigste 

attraktion er Thorsmork, et naturreservat beskyttet på tre sider af gletschere, bjerge og iskolde floder. Der er en 

mængde små slugter og dale, beklædt med små birketræer. Det skaber, tilsyneladende, uendelige muligheder for 

naturelsker. Du kan finde mere end 170 planter, mos og lav arter i dette frodige område, som var en fjord for 

omkring 12.000 år siden. På vej tilbage laver vi stop og går ind i den smalle slugt af Stakkholtsgjá. På vej ind til 

Þórsmörk krydser vi mange elve. Nogle dage er der meget vand fordi gletscher smelter eller der er megen regn, og 

strømmen kan ændre sig i løbet af få timer.                                                                                                                                 



8. Thingvellir, Geysir, Gullfoss:   

Vi besøger Thingvellir, hvor det islandske parlament Alþingi blev etableret i 930 og kristendommen blev vedtaget i 

år 1000.  Thingvellir har været nationalpark siden 1920.  Det er geologisk enestående, da det er her de tektoniske 

plader mødes, det er Amerika og Europa, og her i Thingvellir kan man se at disse kontinenter langsomt glider fra 

hinanden.  I august 2004 blev Thingvellir tilføjet UNESCO's World Heritage liste og er nu i familie med knap 800 

andre steder i verden, som er blevet hædret af UNESCO.  Fra Thingvellir kører vi igennem det smukke landskab i 

retning af et aktivt geologisk område. 

Vi stopper for at se det smukke vandfald Gullfoss, og derefter køres til den utrolige spændende sprøjtende geysir ” 

Strokkur”. På vores vej tilbage til hovedstaden, rejser vi over et bjerg, Hellisheidi.  Undervejs ser du en lille, men 

smuk gartneriby, Hveragerdi, hvor du kan se, hvordan geotermisk energi er blevet udnyttet til at skabe unikke 

drivhusdyrkning. I disse store drivhuse dyrkes forskellige typer af grøntsager, eksotiske frugter og farverige, 

blomster.  På denne tur vil du besøge nogle af de allermest berømte historiske steder og naturfænomener på Island.  

9. Ölkelduháls 

Med afgang fra Reykjavík  kører vi til den nye kraftværkstation på Hellisheiði.  På kraftværksstationen vil vi få en 

rundvisning. Herefter går turen videre til Ölkelduháls.  Der tager vi en let, ca. 3 times, gåtur imellem bjergene til 

byen Hveragerði  hvor bussen venter og kører retur til Reykjavík.  

10. Hestetur 

Med afgang fra Reykjavík  kører vi til en hestegård , som ligger lige udenfor byen.  På gården vil vi tage en ridetur 

på de Islanske heste.  Deltagerne køres retur til Rekjavik.  

11. Hvaltur  

Turen går med båd fra Reykjavikhavn hvorfra der sejles ud  i Faxabugten,  hvor der, måske, bliver mulighed for at 

se havets store dyr, hvaler. Retur til Reykjavikhavn.  

 12. Den Blå Lagune 

Vi kører med bus fra Reykjavik til Den Blå Lagune i nærheden af Grindavík. Adgang til badhuset, hvor man kan 

slappe af. Efter besøget her køres tilbage til Reykjavik.  

OBS: Badetøj og håndklæder medtages på turen.  

13. Sightseeing 

Bustur om Reykjavík hvor man, ikke bare ser nogle interessante  steder, men også ser de vigtigste steder, så 

deltagerne har lettere med at orienterer sig i byen. 

14. Transfer 

Grupper kan afhentes i lufthavnen ved ankomst og kan køres retur til lufthavnen efter stævnet d.v.s. 17. eller 18. juli 

2010.  

 


