
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preliminärt program (dagarnas inbördes ordning och innehållet i/mellan de olika 

dagarnas program kan ev. ändras beroende på väder eller andra omständigheter): 

 

Dag 1   

Prel. avresa från Arlanda med SAS kl. 11.05 via Oslo och vi landar på Island ca 15.35 

lokal tid (två timmars tidsskillnad). Vi börjar med att köra till Reykjaviks centrum för en 

kort orienteringstur innan vår reseledare tar oss till hotellet, fyrstjärniga hotell Natura. 

Middag på hotellet 

 

Dag 2 

08.30-ca 16.00 gör vi en stadsrundtur där vi bl.a. besöker det nya operahuset, Harpa. 

Dagens lunchpaus - på egen bekostnad – gör vi i en av Reykjaviks mest spektakulära 

byggnader, glaskupolen Pärlan. Därifrån fortsätter vi till Haldór Laxness museum och 

på hemvägen vid Álafoss ullspinneris fabriksbutik. Álafoss fabriksbutik är också ett 

litet lokalt konsthantverkscentrum med verk av såväl glaskonstnärer, keramiker och 

bildkonstnärer. Här kan man även handla tröjor, plädar, garn m.m. till mycket lägre 

priser än inne i Reykjavik (i butiken tar man emot alla vanliga kreditkort).  

16.30 Kör vi till Reykjaviks största badanläggning, med bl.a. Islands världsberömda 

Heitur pottir (varma badgrytor, det finns här fyra st. med temperaturer på 38-44 grader) 

där vi njuter av det varma vattnet. 

Middag på hotellet. 

 

Dag 3  

08.30-ca 16.30 utfärd ”Gyllene Cirkeln” till Islands mest berömda sevärdheter, Geysir, 

Gullfoss, Tingvalla m.m. och med lunchpaus - lunch på egen bekostnad - vid Geysir. 

Middag på hotellet 

 

Dag 4 

08.30-ca 15.30 utfärd till bl.a. Snorri Sturlusons Reykholt med Snorris varma källa som 

är den äldsta kända i Island. Därifrån kör vi till det spektakulära lavavattenfallet 

Hraunfossa samt till Islands största varmvattenkälla, Deildartunguqver innan vi kör 

till Borgafjördur för lunch på egen bekostnad. Härifrån vänder vi hemåt (obs att bussen 

på hemväg från utfärden stannar i Gamla Stan för de som ev. vill shoppa mm).  

Middag på hotellet. 

 

Dag 5 

Avfärd till flygplatsen 09.30, obs att allt, tax-freebutiker, bank, serveringar m.m. är 

öppet på flygplatsen i samband med avresan. 

 
 

 

              

ISLAND  10-14/5 -20 

till Vulkanernas och Sagornas Ö 
och med reseledare 

en – nästan- ”all inclusive” resa 



Resans ord. pris är 14.985:- 
 
På detta pris har ni 2.000:- i SPF rabatt, därför är  
 

SPF priset endast 12.985:-  
 

Enkelrumstillägg 2.600:- 

 

I priset ingår: 

 

 Flyg och flygskatter Island t/r samt transfer med  

     egen buss t/r flygplatsen - hotellet 

 Fyra nätter på fyrstjärniga hotell Natura  

 Frukostbuffé 

 Fyra 2- rätters middagar med kaffe/te på maten  

 Bad i Heitur Pottir  

 Stadsrundtur samt utfärd till Laxness museet och  

     Álafoss 

 Utfärd till Geysir, Gullfoss, Tingvalla mm 

 Utfärd till Snorri Sturlussons Reykholt, Hraunfossa mm 

 Vår reseledares medverkan 

 

Obs, utfärdernas värde är drygt 33.000 ISK = ca 3.000 SEK 

 

Prel. flygtider:  

Utresa: Hemresa: 

Avr. Arlanda 11.05 
Ank. Oslo 12.00 
Avr. Oslo 14.45 

Ank. Island 15.35 

Avr. Island 11.45 
Ank. Oslo 16.25 
Avr. Oslo 17.30 

Ank. Arlanda 18.30 
 

 
Vårt hotell:  
Hotell Natura, ett av tre topphotell i Reykjavik, är ett 4-stjärnigt hotell som (och det hörs 

nästan på namnet) är beläget vid Reykjavikbornas rekreationsområde med ca 15 

minuters promenad till Hallgrimskyrkan (här börjar centrum). Strax intill hotellet ligger 

en av Reykjaviks stora sevärdheter som heter Pärlan. Hotellets 220 rum har wc/dusch, 

telefon, TV, kylskåp och hårtork. Det är det enda hotell i Reykjavik med en inomhus 

swimmingpool.  

Restaurang Satt som finns på hotellet drivs av två privata krögare och räknas sedan 

decennier som en av Reykjaviks bästa och här äter vi våra 2- rätters middagar. 

Priset beräknat prisläget den 1/6 -19 och den dagens valutakurs men garanterat upp till 
max. kursen 1.000 ISK = 90 SEK  

Extrautfärder: 

För den som så vill kan man på hotellet beställa utfärder till bl.a. Blå Lagunen (pris ca 

800 Sek) under såväl dag- som kvällstid, Valsafari (pris ca 800 Sek) och hästgårdar (pris 

från ca 700 Sek) och det gör man då när man är väl kommit till hotellet, utfärderna 

behöver alltså inte förbeställas. Vid samtliga sådana utfärder både hämtas och lämnas 

man vid hotellet, allt är med andra ord mycket bekvämt upplagt. 

Bokning av resan sker till CK:s Resor via hemsidan www.cksresor.se (allra helst 

eftersom jag t.o.m. mars månads utgång är i Thailand som reseledare för de resor som 

annonseras i tidningen Senioren) genom att längst ner på sidan om Islandresan klicka på 

http://www.cksresor.se/


knappen ”Boka” alternativt på e-mail adress christer@cksresor.se och om inte det går 

genom att ringa mig på tel. 044/209090 som då automatiskt kopplar om till min mobil i 

Thailand.  

Efter bokning skickas en bekräftelse i två delar från CK:s Resor på att resan är beställd 

där då den ena är för bokningsavgiften på 20% och den andra för slutinbetalningen som 
ska vara gjord ca 6 veckor före avresa. 

Obs att ett flersidigt avresemeddelande - som på alla våra övriga resor - skickas till alla 

deltagarna ca tre veckor före avresan och i detta finns det då svar på de frågor man 

ställer sig inför resan, ex. vis exakt avresetid, valuta, ringa hem, klädseltips mm m.m. 

Arrangör av resan är CK:s Resor AB som därmed också står för resegarantin till 

Kammarkollegiet. Mer om det kan ni se på deras hemsida www.kammarkollegiet.se 

medan Allmänna resevillkor samt annat som kan vara bra att veta ser ni på 

www.cksresor.se/9.lasso?artikel_id=13  
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