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Island er et land med et ekstremt natursceneri: Vulkaner, vandfald, gejsere, jøkler… Naturen er gold 
og barsk, men samtidig også fascinerende, levende og nærværende, når man står og skuer ud over 
en lavaslette, der bare fortsætter, så langt øjet rækker… I århundreder har islændingene levet side 
om side med aktive vulkaner, en boblende undergrund og med Atlanterhavets rasen i deres baghave. 

Men Island er også landbrug med små hyggelige bondegårde, der lyser op med deres koboltblå tage, 
gamle fiskehytter af træ og den lille ”store” hovedstad Reykjavik, der med sin metropolske 
stemning har meget at byde på for den interesserede rejsende. Blandt andet er det islandske køkken 
en oplevelse. Her finder man lokale og til tider temmelig særprægede retter, men også det moderne 
islandske køkken gør brug af de gode islandske råvarer i en nyfortolkning.   

Som rejsende er det nemt at tabe sit hjerte til naturens stilhed og til dens storslåethed. Og lige så 
nemt er det at miste sin sjæl til Den Blå Lagunes varme termiske vand ude under åben himmel… 

15. juli: Til Island 

Afgang fra Københavns lufthavn kl. 14.30 
med ankomst lokal tid kl. 15.40 til Islands 
lufthavn - Keflavik. Under køreturen fra 
lufthavnen oplever vi den barske, men også 
smukke natur. Fremme i Reykjavik 
indkvartering på Fosshotel Baron, som ligger 
centralt og er et gedigent turistklassehotel. 

Efter indkvartering vandretur i hotellets 
nærområde. 

   

16. juli: Den Gyldne Cirkel 

 Dagens udflugtsmål er den gyldne cirkel med 
Alting, gejser og vandfald. 

 Første stop er ved Tingvellir-sletten. Fra 
omkring år 930 mødtes Altinget – Islands 
øverste ledelse - hvert år på sletten ved 
Tingvellir. Altinget er den lovgivende og 
dømmende forsamling. Her blev stridigheder 

løst og love givet. Ved Tingvellir ser vi også 
stedet, hvor den europæiske og den 
amerikanske kontinentalplade mødes. 

I 2004 blev Tingvellir optaget på UNESCO’s 
Verdensarvliste. 

 

Næste stop på turen er ved gejseren Stokkur, 
der med få minutters mellemrum sender 
kogende vand og damp op i 30 meters højde. 
Det bobler og koger overalt i dette termiske 
område - et fascinerende syn. 

Videre til Gullfoss, der er et imponerende 
vandfald. I dens vandtåge kan man ofte se en 
regnbue spejle sig. Her vil være god tid til at 
nyde synet.  

Sidst på eftermiddagen er vi tilbage i 
Reykjavik. Her besøg ved Perlan, som  er 
seks store vandtårne, der tidligere rummede 
byens reservoirs for varmt vand. I dag er 



                                                                        

Perlan en udstillingshal med en roterende 
restaurant samt en udsigtsplatform. Herfra 
kan man nyde udsigten til Reykjavik, 
Atlanterhavet og de omkransende bjerge. 

17. juli: Rundt i Reykjavik 

Rundtur til fods i Reykjavik - til en stor del af 
byens seværdigheder.  

Et længere besøg ved  Hallgrims-kirken. Af 
mange regnet for én af verdens 50 smukkeste 
bygninger.  

Koncerthuset i Reykjavik er næste stop. Den 
unikke bygning er tegnet af den danske 
arkitekt Henning Larsen. Besøg ved byens 
rådhus og fiskerihavn. 

Eftermiddagen er fri til  at opleve Reykjavik 
på egen hånd. Den enkelte kan også vælge at 
følge rejselederen til et af byens museer. 
Endvidere mulighed for tilkøb af hvalsafari 
eller besøg på stutteri med islandske heste. 

18. juli: Den Blå Lagune 

Den Blå Lagune består af søer med varmt 
mineralholdigt saltvand fra undergrunden 
omgivet af lavasten og sandstrande. 
Temperaturen i Den Blå Lagune er konstant 
omkring 38 grader. Nyd det varme vand og 
det helsebringende, hvide kiseller, der står i 
små spande rundt om bassinet til fri 
afbenyttelse. Efter et par timer i det termiske 
vand fortsætter vi på en lille rundtur på 
halvøen syd for Reykjavik. Vi følger 
kystvejen tilbage til  Reykjavik. 

 

 

19. juli: Sydkysten 

I dag skal vi opleve sydkysten. Der vil være 
flere stop bl.a. ved to imponerende vandfald 
Skogafoss og Seljalandsfoss. Ved 
Seljalandsfossen kan man gå bagom, således 
at man står mellem klippen og vandfaldet. En 
imponerende og anderledes oplevelse.  

Vi besøger også vulkancentret, hvor vi får 
historien om vulkanen Eyjafjallajokull. 
Mange husker sikkert, da vulkanudbruddet 
herfra stoppede lufttrafikken i 2010. 
Ligeledes kommer vi tæt på en gletscher, hvor 
der vil være mulighed for at gå lidt på den. 
Om aftenen mødes vi til en to retters 
afskedsmiddag. 

 

20. juli: Hjemrejse 

Det er tid til at forlade Island for denne gang. 
Vi flyver fra Keflavik kl. 08.30 med ankomst 
til København kl. 13.25 lokal tid.  

 

 

 



                                                                        

 

Prisoversigt 

 

Pris per person i dobbeltværelse  9.645 kroner 

Tillæg for enkeltværelse   1.740 kroner       

Afbestillingsforsikring (per person)  6% af prisen       

Rejseforsikring (Gouda superdækning)  294 kroner 

Bemærk specielle regler for personer under 35 år og over 70 år 

Rejsens pris inkluderer: 

• Fly Kastrup – Keflavik på Island - Kastrup 
• Overnatninger på Fosshotel Baron i Reykjavik 
• Udflugter som beskrevet i programmet 
• Entré og håndklæder til Den Blå Lagune 
• Morgenmad dagligt. 
• Afslutningsmiddag eksklusiv drikkevarer. 
• Lufthavnsskatter, afgifter og brændstoftillæg per 16. januar 2012  

 
Rejsens pris inkluderer ikke: 

• Drikkevarer og måltider der ikke er nævnt i rejsebeskrivelsen 
• Personlige forsikringer 

 
 
 
 
 
 
 
Tilmelding direkte til  
OurWorld A/S 
Nørregade 51 
7500 Holstebro 
Tlf. 97 42 50 40 
E-mail: info@ourworld.dk 
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1747 

 

 



                                                                        

Prisændringer 
OurWorld A/S kan under særlige forudsætninger 
hæve eller sænke rejsens pris. Ændringen skal 
bero på væsentligt ændrede valutakurser, skatter, 
afgifter, nye skatter og/eller afgifter, stigninger på 
brændstof og lign. En prisændring vil blive varslet 
hurtigst muligt og senest 20 dage før afrejse. 
OurWorld A/S kan dog aldrig forhøje rejsens pris 
med mere end 10 %. Såfremt dette sker kan  
rejsedeltageren frit afbestille rejsen. 

Forbehold 
Der tages forbehold for trykfejl og fejl i prisen på 
rejsen. 

Rejsedeltagerens ændring 
Navneændring er efter billetudstedelse som oftest 
forbundet med ændringsgebyr, som er afhængig af 
det enkelte luftfartsselskab.  

 
Rejsedeltagerens afbestilling uden 
afbestillingsforsikring 
Indtil 60 dage før afrejse er depositum tabt. 

Indtil 30 dage før afrejse er 7.000,- af rejsens pris 
tabt. 

Senere afbestilling end 30 dage før afrejse vil 
medføre, at hele det indbetalte beløb er tabt. 

Afbestilling skal altid foregå skriftligt. 

Afbestillingsforsikring 
Our World A/S anbefaler at man tegner en 
afbestillingsforsikring. 

Forsikringen skal bestilles samtidig med rejsen. 
Forsikringen dækker, hvis forsikrede ikke kan 
påbegynde rejsen pga. død eller alvorlig akut 
sygdom/tilskadekomst, som kræver 
hospitalsindlæggelse eller lægeordineret sengeleje  

eller det, der kan sidestilles hermed hos forsikrede 
eller nærmeste pårørende eller rejseledsager 

OurWorld A/S etablerer afbestillingsforsikringen 
ved Gouda rejseforsikring.  

Rejsedeltagerens ansvar 
Møder rejsedeltageren ikke rettidigt op/udebliver 
eller ikke kan deltage pga. glemt eller ugyldigt 
pas, kan der ikke forventes nogen godtgørelse. 
Rejsedeltageren skal rette sig efter rejselederens 
anvisninger samt sørge for, at bagage mv. er på 
rette sted. Rejsedeltageren er ansvarlig for enhver 
skade forårsaget pga. tilsidesættelse af 
rejselederens anvisninger. Enhver rejsedeltager er 
selv ansvarlig for at kende gældende toldregler. 

Aflysning/ændring 

Aflysning kan finde sted, hvis der ikke er opnået 
tilstrækkeligt deltagerantal (20 personer). Ved 
aflysning af en rejse godtgøres det fuldt indbetalte 
beløb. OurWorld A/S er forpligtet til senest 60 
dage før afrejse at underrette rejsedeltagerne, 
såfremt der ikke er tale om en pludselig opstået 
situation. Bureauet forbeholder sig ret til at ændre 
en rejse, hvis tvingende forhold gør dette 
nødvendigt, f.eks. omlægning af en rejserute, 
ændring af overnatningssteder samt flytte gæster 
til et andet hotel af samme standard.  

Rygning 
Rygning i busser og fly er ikke tilladt. 
Hotelværelserne er som udgangspunkt ikke ryger 
værelser. Ønskes rygerværelser vil OurWorld A/S 
gerne forespørge om dette. 

Bonusprogrammer 

Evt. manglende point er en sag mellem 
rejsedeltager og flyselskab. 

Reklamationer 
Skal fremsættes til rejselederen vil straks forsøge 
at udbedre skaden. Sker dette ikke i tilstrækkeligt 
omfang, skal reklamation omgående ringes eller 
sendes skriftligt til OurWorld A/S. 

 


