
  

  

 

 

 
Programmets inbördes ordning kan ändras 
beroende på väder och vind eller andra 
omständigheter. 
 
Dag 1 
OBS! Preliminära flygtider/dock bokade!   
Avresa från Arlanda kl. 14.20.  (smörgås etc. 

säljs ombord) vi landar på Island ca 15.30 
(två timmars tidsskillnad). Vi åker till 
Reykjaviks centrum för en kort 
orienteringstur innan vi kommer till vårt 
hotell Natura. Middag på hotellet 
 

Dag 2 
08.30-ca 16.00 stadsrundtur och besök i 
det nya operahuset, Harpa. Lunchpaus - egen 
bekostnad – en av Reykjaviks mest 
spektakulära byggnader Glaskupolen Pärlan, 
vi fortsätter till Haldór Laxness museum. 
På hemvägen stannar vi vid Álafoss 

ullspinneris fabriksbutik. Álafoss är  ett 

litet lokalt konsthantverkscentrum.  
Finns tillfälle att handla både tröjor, garn och 
glasföremål. 
16.30 vidare till Reykjaviks största 
Badanläggning, med bl.a. Islands 
världsberömda Heitur pottir (varma 

badgrytor, (fyra st. med temperaturer på  
38-44 grader.) Här kan vi njuta 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 med lunchpaus - 
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 kända lavavattenfallet 
Hraunfossa samt till  Islands största 
varmvattenkälla, Deildartunguqver innan vi 

kör till Borgafjördur för lunch (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 
Förmiddagen fri för egna aktiviteter och kl. 
13.30 avfärd till flygplatsen, obs att allt, tax-
free butiker, bank, serveringar m.m. är öppet 
på flygplatsen i samband med avresan. 
 
--------------------------------------------- 

VÅRT HOTELL 

Hotel NATURA.****  
Vid Reykjavikbornas rekreationsområde. 
15 min gångväg till Centrum. 
220 rum med wc/dusch, telefon, TV, kylskåp  
Och hårtork. Alla rum har två bäddar, 
oberoende av enkel- eller dubbelrum. 

 
 
 
Pris/person i dubbelrum: 12.985:- SKR                                      
Enkelrumstillägg: 2.600:- 
Detta är en rabatt på 2000: SKR. 

 
Priset beräknat på maxkursen 1.000 ISK= 90 
SKR (31/10 2018), eventuella ändringar 

utanför vårt ansvar. 
                              

---------------------------------------------- 

I priset ingår:   
Flyg och flygskatter Islands Air t/r 
Transfer egen buss t/r Flygplats/Hotellet t/r 
4 nätter på Hotell NATURA 
Frukost buffé, 4 middagar 
UTFLYKTER enligt ovanstående dagsprogram. 
Reseledares medverkan. 

(Eventuella extra utflykter bokas på hotellet.) 
 

 

 

Anmälan till: Elke M Ragnarsson, Elke.ragnarsson@gmail.com, Mobil: 070-661 74 60 

Från onsdag 12 dec. till fredag 21 dec. 2018. (Eventuellt även 8 jan. – 15 jan. 2019.) 

VAR GOD ANGE: FÖR- OCH EFTERNAMN, FÖDELSEDATUM, ADRESS, MOBIL-NR. 

OBS! GILTIGT PASS medtages. 

 

                           ISLAND   
15-19/5 -2019 med SPF Håbo/Bålsta 

och med svensktalande reseledare/guide 

till Vulkanernas och Sagornas Ö 

mailto:Elke.ragnarsson@gmail.com

