
  

19-24 augusti 2023 

Pris fr. 15.950 kr 



 

 

 

 

  

22 aug: Vi landar på Keflaviks flygplats, några mil utanför Reykjavik, vi 18-tiden. Vi åker till vårt hotell 

i Hveragerði, perfekt beläget för att de närmsta dagarna besöka olika platser längs den Gyllene cirkeln.  

23 aug: Idag ska vi få skåda den mäktiga gejsern Strokkur kasta upp vatten i höga pelare. Den större 

gejsern Geysir sprutar en ännu större pelare men endast en-två gånger per år. Strokkur däremot sprutar 

med 5-10 minuters mellanrum. Vi får även se Islands kanske mäktigaste vattenfall - Gullfoss. 32 meter 

högt i sitt dubbla fall och räknas som Europas största vattenfall sett till volym vatten som passerar 

fallet. Vi åker vidare till Friðheimar, här produceras 20% av Islands tomater (ja, de odlar mycket tomater 

på Island!). Här äter vi deras tomatsoppa med hembakt bröd till lunch och ser deras Islandshästar i en 

trevlig show innan vi i avslutar dagen med avkopplande bad i de heta källorna vid Secret Lagoon. 

24 aug: Idag gör vi en trevlig vandring i Reykjadalur till de heta källorna där de anlagt ett trevligt trädäck 

så man kan bada i den varma bäcken. Vi stannar till här för att njuta och koppla av lite och äter medhavd 

picknick innan vi vandrar tillbaka vår buss och återresa till hotellet 



 

 

  

25 aug: Idag skådar vi ytterligare magnifika vattenfall när vi stannar till vid Seljalandsfoss 

och Skógafoss. Vi skådar den mäktiga klippformationen ute i havet Dýrhólaey och går på den svarta 

stranden Reynisfjara, Vík och besöker på Skogar museum. Eventuellt kan du välja till en 

glaciarvandring pa Sólheimajökull i full utrustning. Mer info om det senare i så fall. 

26 aug: Idag besöker vi först världsarvet Þingvellir (Tingvalla). På denna plats, där nordamerikanska 

och Eurasiska kontinentalklipporna möts hölls Islands första Allting år 930. Vi hänförs av klyftan 

mellan klipporna som utvidgar sig med 2-5 cm per år. Därefter åker vi vidare till Reykjavik och 

guidas runt i världens nordligaste huvudstad. Reykjavik har mycket spännande at erbjuda och vi 

försöker hinna med så mycket som möjligt innan vi beger oss tillbaka till vårt hotell. 

27 aug: Transfer till flygplatsen och eventuellt något trevligt stopp längs vägen. Innan vi tar flyget 

tillbaka hem kl 16. 

 



REGLER 
för anmälan, betalning och avbokning 

Man anmäler sig till en resa genom att ringa oss eller fylla i bokningsformuläret på vår hemsida. 
Man slutför sin bokning genom att betala anmälningsavgiften på 1500kr/person.  

Slutlikviden skal erläggas senast 45 dagar innan avresa.  
Fram till 45 dagar innan avresan kan man avboka till en kostnad på 5% av resans pris.  

45 – 35 dagar före avresa kostar en avbokning 25% av resans pris.  
35 – 21 dagar före avresa kostar en avbokning 50% av resans pris. 

21 - 0 dagar före avresa kostar en avbokning 100 % av resans pris.  

I samband med att man bokar sig kan man också betala en avbeställningsförsäkring för 285 kr som gör 
att man får hela resan återbetald vid avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc minus en mindre 

avbokningskostnad. Läkarintyg erfordras.  
 

Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter på resmålet eller på grund av för få deltagare 
så informerar vi resenärerna om detta senast 5 veckor före avresan. I sådant fall återbetalas hela den 

summan respektive resenär har inbetalt för resan.  

 
 
 

 

 

Reseledare: Toni  Duveskog, 

VD för Duveskogs reseservice  
 

Driving guide:  

Martina Guðsteinsson, 

svensktalande guide som bott 

på Island sedan 1990 

RESANS PRIS: fr. 15 950 kr 
Enkelrumstillägg: 3 200 kr  

Ingår: Flyg, flygskatter, transfer mellan flygplats 

och hotell på Island, del i dubbelrum, frukost 

dagligen, en lunch, utflykter inkl. inträden enl 

program, reseledning samt svensktalande 

guidning. 

Tillkommer: dricks till guider, hotell ca 150 kr 

(2000 ISK) 

Övriga måltider och måltidsdrycker.  
 
Hotell: Hotell Örk, Hveragerði (5 nätter) 
 
Flyg:  Direktflyg med Iceland air 
Från Arlanda: 
22 augusti Arlanda-Keflavik 16:45-18:00 
27 augusti Keflavik-Arlanda 16:25-21:35 
 
Från Köpenhamn: 
22 augusti Köpehamn-Keflavik 16:55-18:10 
27 augusti Keflavik-Köpenhamn 16:30-21:40 


