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1. Reykjavík - Sightseeing
Rundvisning i Reykjavik. Der fortælles og ses forskellige steder i byen.
Turen tager ca. 2,5 time
Pris DKK. 100.oo kr.

2. Þingvellir, Geysir, Gullfoss
Kører til Thingvellir nationalpark og nyder udsigten, en kort gåtur gennem området.
Derefter fortsætter vi til de varme kilder i Haukadal hvor vi ser på Geysir og flere
varme kilder og til at se varmt vand komme op fra jorden. Efter dette går turen til
vandfaldet Gullfoss, hvor vi nyder naturen og få Islandske kødsuppe at spise. Turen
vender tilbage til Mosfellsbær.
Pris DKK. 380.oo kr.

3. Reykjanes og Krísuvík
Turen går til Reykjanes. Vi starter med at køre til Kleifarvatn og Krísuvík. Efter et kort stop
forsætter vi til Grindavíkur, der vil vi besøge fiskefabrik og spise frokost.
Herefter skal vi videre til Reykjanes halvøen, hvor Gunnuhver som går ud til havet ved
Reykjanes bliver undersøgt. Vi fortsætter og kommer til Sandvik, hvor de geologiske
formationer mellem Europa- og Amerika- pladerne er. Der vil være mulighed for at gå der i
mellem. Derefter går turen til Vikingemuseet i den nærliggende by Njardvík og turen slutter
ved udgangspunktet i Mosfellsbær.
Pris DKK. 430.oo kr.

4. Langjökull
Vi kører til Thingvellir og fortsætter via Kaldadal på vej til gletcheren
Langjökull. Der venter et gletscherkøretøj, der kører i en gruppe op på bræen.
Efter at have været på gletscheren, kører vi til Húsafell, hvor frokosten venter
os, men så fortsætter vi til Reykholt med et kort stop på vejen og videre til
Mosfellsbæ igennem en tunnel, som er 5770 meter lang og ligger 165 meter
under havets overflade.

Pris DKK. 970.oo kr.

5. Þórsmörk
Turen går til en af vores nationalparker Þórsmörk , og der til skal vi køre over store
floder, der stammer fra gletschere. Når vi kommer til Þórsmörk tager vi en gåtur
hvor vi har udsigt til gletschere, bjerge og floderne. Vi er tæt på Eyjafjallajökull
gletscheren, som er berømt for sin udbrud i 2010. Frokost vil blive spist i
Þórsmörk.
Pris DKK. 530.oo kr.

6. Landmannalaugar
Turen går til højlandet, hvor ødemarken tager imod os med al dens farve herlighed.
Her kan vi gå en tur, hvorefter vi kan nyde badning i de varme strømme, der er i naturen
Mad pakker er inkluderet i turen. Turen vender tilbage til startpunktet.
Pris DKK. 530.oo kr.

7. Vestmannaeyjar fra Landeyjahöfn
Turen går til Landeyjarhavn, som ligger på den sydlige kyst. Derfra sejler vi til
Vestmannaøerne (Pompei i Norden) ca. 20 minutters sejltur. På øen, er det en guidet
bustur. men også sejltur omkring øerne. Frokost vil være på øen, men så vil vi
fortsætte med cruise omkring øerne. Endelig sejler vi tilbage til Landeyjarhavn og
tager bus til Mosfellsbær.
Pris DKK. 1030.oo kr.

8. Hellisheiði / Hveragerði
Turen går til et kraftværk, som ligger í Hellisheidi. Her får vi at vide noget om Islands geologi
og hvordan kraftværket er i drift. Vi kan også høre om hvordan de oplevede jordskælvene, der
har fundet sted i Island i de seneste år. Efter dette, går bussen til Sveifluháls, et geologisk
jordvarme område og derfra går vi til fod til Hveragerdi. I byen ser vi flere interessante ting,
men derefter går turen til Mosfellsbær. Madpakker er inkluderet i turen.

Pris DKK. 350.oo kr.

9. Hestetur
Vi går til en hestegård, hvor vi låner hjelme. Derefter rider vi en tur, der
ledes af guider.
Pris DKK. 550.oo kr.

10. Keflavík-Mosfellsbær
Mulighed for ture fra og til lufthavnen ved
ankomst og afrejse. Prisen er ikke kendt, men der
vil være special pris for deltagere i Barnlek.

Stævnepris med
landsforeningsafgift
Inkluderer overnatning i
skoler og mad i fire dager,
T-shirt og stævnemærke.
(Overnatning fra 9/7 til 13/7 og fra
middag 9/7 til breakfast 13/7)

Pris DKK. 1.800.oo kr.

