I samarbete med ANKI ADVENTURES

Seniorresa 2019
5 dagar/4 nätter
Pris 11 995:-/person
Datum: 21-25/4 2019
Svensktalande reseledare medföljer under hela resan.

I priset ingår:
 Flygresa från Arlanda och Kastrup till Reykjavik t/r
 Flygplatsskatter
 Övernattning 4 nätter på ett 3 stjärnigt hotell i centrum inkl frukost
 Busstransfer flygplatsen Keflavik t/r (med guide vid ankomst)
 3 heldagsturer i buss enl program nedan inkl svensktalande guide
 Inträde till Blå Lagunen
 2 luncher dag 2 och 3
 2 middagar dag 1 och 4.
 3 museibesök (Reykholt, Halldor Laxness och Landnámssetur)
Flygtider:
Arlanda-Keflavik 14:20-15:30. Kastrup-Keflavik 14:00-15:10
Keflavik-Arlanda 07:35-12:30. Keflavik-Kastrup 07:45-12:45

Anmälan till anki@ankiadventures.se
070-2147741

Islandia Resor
Holländargatan 21 B
S- 111 60 Stockholm, Sweden
Tel. +46 8 545 215 60 - islandia@islandia.se
www.islandia.se - www.facebook.com/Islandiaresor

Program för Seniorresa 2019
Dag 1
ca 14.00. Avresa Stockholm/Köpenhamn, ca 15:30. Ankomst Keflavik.
16.00. Er svensktalande guide möter upp i ankomsthallen med en skylt: Seniorer
Islandia resor. Tillsammans åker ni till hotellet i Reykjavik och under resan.
kommer vår kunniga guide Fridrik brekkan berätta om landet, natur och kultur.
20:00. Gemensam middag på restaurang Sky-bar på 8: våningen på hotellet.

Dag 2
09:00. Heldagstur till Borgarfjördur. Längd: ca 8 timmar
Vi kör från Reykjavik till Borgarnes via den svenskbyggda undervattenstunneln i
Hvalfjördur. I Borgarnes får vi njuta av två fantastiska historiska utställningar var
vi också äter vår lunch. Den första berör vikingarnas bosättning på Island och den
andra handlar om den legendariske vikingen Egill Skallagrimsson. Vi kör till den
historiska gården Reykholt där några av de isländska sagorna utspelas. Vi besöker
Snorrastofa (inträde ingår ej) där den fornnordiske Snorri Sturlusons historia och
verk bevaras bl. a Eddan, som var en handbok i skaldekonst och lärobok i nordisk
mytologi. Vi njuter av västra Islands vackra natur och besöker den varma källan
Deildartunguhver, vattenfallen Hraunfossar och Barnafossar. Vid bra väder ser
man över dalgången ända till glaciärerna Eiriksjökull och Langjökull. Vi stannar
flera gånger under dagen. Kvällen ledig.

Dag 3
09:00 Den Gyllene Cirkeln. Längd: ca 8 timmar
En utflykt till många av naturens underverk som Island är känt för. Vi
startar dagen på Nobelpristagaren Halldor Laxness gamla hem som numera
är ett museum. Där får vi en grundlig genomgång av historiken runt Halldor
och hans livsverk med hjälp av en Ipodguide. Vi åker till nationalparken
Thingvellir där det isländska Altinget grundades år 930. Där får vi också se
den kontinentalspricka som delar den Eurasiska kontinentalsockeln från
den Nordamerikanska. Vi fortsätter till de varma källorna i Geysir-området
och vidare till drottningen av vattenfall, Gullfoss. Där stannar vi för lunch på
Gullfosskaffi. Kvällen ledig.

Dag 4
09.00 Stadsrundtur Reykjavik. Längd: ca 3,5 timmar.
Vi besöker Reykjaviks historiska och moderna delar. Höjdpunkter på turen
blir det nya konserthuset Harpa, Hallgrimskyrkan, presidentresidenset och
Perlan. Eftermiddagen ledig för egna aktiviteter.
18:45 Promenad på egen hand ca 10 min till Restaurang Lækjarbrekka för
en gemensam middag.
19.00 Middag på Restaurant Laekjarbrekka.

Dag 5
04:45. Avresa till flygplatsen i Keflavik. Flyg avgår 07.35.
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