
FLYREJSE BILLUND  - 5 DAGE

Afrejse   Hjemkomst                           Pris      
Mandag 04.09.17     Fredag 08.09.17      

Hotel Cabin  8.499,-
Centerhotel Plaza  9.499,-

Evt. tillæg
Hvalsafari    750,-
Udflugt ”Den Gyldne Cirkel”  665,-
Enkeltværelse på Hotel Cabin 1.600,-
Enkeltværelse på Centerhotel Plaza 4.500,-
(Udflugter skal bestilles sammen med rejsen)

PanterPrisen inkluderer 
• Fly Billund – Keflavik t/r
• Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
• Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
• Dygtig og rutineret chauffør
• Erfaren dansk rejseleder
• 4 overnatninger med morgenmad 
• 4 x middag / buffet
• Byrundtur i Reykjavik med bus -  inkl. lokalguide
• Entré til Den Blå Lagune 
• Alle nævnte udflugter ekskl. yderligere entreer
• Skat, moms og bidrag til Rejsegarantifonden

Hotel
Centerhotel Plaza Reykjavik 4* er et godt hotel, med en 
rigtig god beliggenhed midt i hjertet af Reykjavik. Hotellet 
har restaurant, bar og elevator. Her findes gode værelser med 
TV, telefon, gratis WI-FI, føntørrer, bad og toilet samt minibar. 
Hotellet har et godt køkken, og serverer en fremragende 
morgenmad. 

Hotel Cabin 3* er et enkelt men godt hotel beliggende ca. 2 
km. fra centrum af Reykjavik. Hotellet har gode værelser med tv, 
bad og toilet, samt gratis WI-FI. Det er muligt at leje føntørrer 
samt te/kaffe maskine på værelset. Der er både restaurant og 
bar på hotellet.

NATURREJSE
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Intet andet sted på jorden findes naturkræfter så overvældende som på Island.
Springkilder sender kaskader af hedt vand 30 meter op i luften. Lava-landskaber 
fremstår i eventyrlige scenarier. 

Fuglefjelde, gletsjere og boblende svovl tryllebinder turister fra hele verden. Intet 
under, at Island har en vidunderlig skat af forunderlige sagn og sagafortællinger om 
fortidens stolte heltegerninger, som vi den dag i dag stadig fascineres af.

Island
– varme kilder, gejser og dramatisk natur

NYHED 



Fortsat fra forrige side

DIVERSE

På Island benyttes Islandske Kroner. 

Island – Dagsprogram

1. dag: Udrejse og Den Blå Lagune
Vi mødes med rejselederen i Billund Lufthavn og 
flyer fra Billund til Keflavik. Efter ankomst til Keflavik 
tager vi direkte fra lufthavnen og ud til en af Islands 
mest kendte attraktioner – Den Blå Lagune. Her 
får vi mulighed for at nyde den udendørs og 
geotermisk opvarmede sø med havvand. Efter den 
afslappende oplevelse kører vi til Reykjavik, hvor vi 
indkvarteres på vores hoteller.

2.dag: Byrundtur i Reykjavik 
Efter morgenmaden skal vi opleve Islands 
hovedstad Reykjavik på en spændende guidet 
byrundtur. Vi ser blandt meget andet Domkirken, 
Altinget, Rådhuset, Nationalmuseet, Perlan, 
Hallgrimskirken, Höfdi og Nordens Hus af 
arkitekten Alvar Aalto. Ved havnefronten ser 
vi også det nyeste islandske vartegn ”Harpa - 
Reykjavik Conference and Concert Center”, en 
imponerende bygning i glas og stål, som den 
islandske internationalt berømte kunstner Olafur 
Eliasson og den danske arkitekt Henning Larsen i 
fællesskab har projekteret. Resten af dagen er på 
egen hånd. Vores rejseleder er behjælpelig med 
gode råd.

3. dag: ”Den Gyldne Cirkel” / Dag på egen hånd
I dag står programmet på Islands mest populære 
rute ”Den Gyldne Cirkel” hvor vi oplever nogle af 
landets største seværdigheder eller bruger dagen 
på egen hånd. Vi besøger Geysir, som er kendt for 
sine varme kilder og ”boblende” mudderhuller. 
Vi oplever den imponerende Stokkur-gejser, 
som hyppigt sender udbrud af næsten kogende 
vand og damp højt op i luften. Et fantastisk 
naturfænomen. Videre til Gullfoss vandfaldet, som 
er kendt for at være Islands smukkeste. Vi slutter af 
med at køre til nationalparken Thingvellir, som er 
Altingets historiske mødested. Stedet byder også 
på interessant geologi, da man her tydeligt kan se 
brudlinjen mellem den amerikanske og europæiske 
kontinentalplade. Stedet har siden 2014 været på 
UNESCOS liste for verdens kulturarv.

4. dag: Dag på egen hånd / Hvalsafari
Dagen tilbringes på egen hånd, eller med 
mulighed for tilkøb af hvalsafari. (Skal bestilles 
sammen med rejsen).
Vi tager på en sejltur ud i bugten på hvalsafari, 
hvor der vil være stor mulighed for at se de mest 
almindelige hvaler i området, som vågehvaler, 
delfiner og marsvin. Du kan vælge at nyde turen 
ude på dækket, eller inde fra bådens café med 
store panoramavinduer. En erfaren guide ombord 
vil fortælle undervejs, om den vilde natur og 
hvalerne.

5. dag: Hjemrejse
Tidlig afgang fra hotellet og fly retur til Billund 
efter nogle dejlige dage med fascinerende 
naturoplevelser.
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