ISLANDIA RESOR AB i samarbete med

ISLAND 20-24 april 2022 med ANKI ADVENTURES
Baspaket:
Flyg med Icelandair från Arlanda t/r inklusive skatter
20 april Arlanda-Keflavik 13.50-15.05
24 april Keflavik-Arlanda 16.30-21.25
Övernattning 4 nätter inklusive frukost på Hotel Fron *
Transfer via Blå Lagunen till hotellet med svensktalande förare/guide
Bad i Blå Lagunen inkl handduk & välkomstdrink
Transfer till flygplatsen vid avresa
Pris per person /minimum 15 personer: SEK 7.995. Enkelrumstillägg SEK 2.400,
Barnrabatt upp till 12 år SEK 400
Tillgång till olika utflykter och aktiviteter såsom; Gyllene Cirkeln, Snaefjellsnes, Islandshästar,
Valskådning m m enligt nedanstående tilläggserbjudanden. Kostnad tillkommer enligt specifikation.
Bokning och information: anki@ankiadventures.se Telefon: 070-2147741
eller ivar.ottosson@islandia.se Telefon 08-54521560

Anmälningsavgift på SEK 1.500. Betalas vid bokningstillfället samt ev avbeställningsskydd på SEK 350.
- Vid avbokning fram till 30 dagar före avresa återbetalas 20% av anmälningsavgiften.
- Vid avbokning 29 dagar före avresa eller senare återbetalas ingenting.
- Minst 15 deltagare krävs för att resan ska genomföras
- Fakturering sker genom Islandia AB

Snabb bokning gäller! Hög efterfrågan på resor till Island just nu!
*) Hotel Fron *** www.hotelfron.is
Hotel Frón har ett utmärkt läge vid shoppinggatan Laugavegur i centrala Reykjavik och erbjuder rum och lägenheter med eget
badrum och gratis Wi-Fi. Alla boendealternativ på Frón Hotel har platt-TV, minibar och värdeskåp. Lägenheterna har även ett
eget kök med spis, mikrovågsugn och kylskåp. Bredvid hotellet hittar du restaurangen Scandinavian Restaurant, som serverar
nordiska rätter och erbjuder frukostbuffé varje morgon. På begäran kan du få en enklare frukost serverad från kl. 04.00.
Hotellets reception är öppen 24 timmar om dygnet. Du kan även låna hotellets gästdator utan extra kostnad. I närheten av
hotellet finns ett brett utbud av caféer, restauranger och butiker. Kyrkan Hallgrímskirkja ligger på gångavstånd.

Tilläggserbjudanden till Baspaket Island:
Uppge vilka utflykter/aktiviteter du önskar deltaga i så fort som möjligt efter anmälan. Gå in på
www.islandia.se och läs mer om utflykterna.
Utflykter med privat buss & svensktalande guide (exklusivt för denna gruppresa)
1. Gyllene cirkeln, heldagstur med buss SEK 750 (svensk guidning) ca 8 timmar med lunchstopp
(Lunch ingår inte i priset)
2. Snaefellsnes, heldagstur med buss SEK 850 (svensk guidning) ca 9 timmar med lunchstopp
(Lunch ingår inte i priset)
Minimum 15 deltagare gäller för ovanstående utflykter.
Utflykter/aktivitet med vanlig buss & (ej svensktalande) guide
1. Valsafari från Reykjaviks hamn SEK 900/ 7-15 år SEK 440
0-6 år GRATIS, biljetter kan förbokas
2. Ridtur SEK 1.000 /barn under 14 år SEK 800
Inget minimum antal gäller här. Kan förbokas.
3. ATV Tur (2 delar cykeln) SEK 1500.
4. Gyllene Cirkeln, heldagstur med buss SEK 600 / 12-17 år SEK 300 / 0-11 år Gratis.
5. Snaefellsnes, heldagstur med buss SEK 1400 /12-17år SEK 700 / 0-11 år Gratis.
Har du andra önskemål på utflykter/aktiviteter eller speciella arrangemang under resan – tveka inta
att fråga om förslag och priser. AnkiAdventures och Islandia AB kan ordna det mesta för de flesta till
det bästa…

