En rejse tilbage til ilden og isens land
Grupperejse til Island 5.- 10. juni 2017
Guide og rejseleder: Henning Andersen, Vulkanekspert

En rejse til Ilden og isens land - Island - er en grupperejse sammen med vulkaneksperten,
Henning Andersen, der har rejst mange år til sagaøen og ved alt om landets mange
vulkaner.
På denne kvalitetsrejse vil vi køre rundt i det sydlige Island og betragte den skønne natur,
bl.a. Þingvellir, den hede springkilde Geysir, Islands berømte vandfald Gullfoss, samt
Vestmannaøerne, også kaldet Nordens Pompeji.

PROGRAM
05. juni: Afrejse – Den Blå Lagune – Hveragerdi
06. juni: Den Gyldne Cirkel og vulkanen Hekla
07. juni: Sydkysten med vulkanerne Eyjafjallajokull og Katla til Vik
08. juni: Vestmannaøerne – Nordens Pompeji
09. juni: Skalholt – Reykjavik
10. juni: Hjemrejse
For yderligere information om turen bedes du kontakte os direkte

B&P Travel ApS – sales@bptravel.dk – Tlf. 7199 6622 – www.bptravel.dk – www.facebook.com/bptravel

PRIS – 13.675,- pr. person
Tillæg enkeltværelse: 2.895,-

Prisen inkluderer:
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Fly Kastrup-Keflavik t/r inkl. 20kg. check-in bagage,
håndbagage, lufthavnsskatter og afgifter
Al transport i Island med Henning Andersen som guide
og rejseleder
Adgang til den Blå Lagune – Comfort pakke inkl.
håndklæde, badekåbe, en drink i lagunen og
ansigtsmaske
5 overnatninger i delt dobbeltværelse inkl. morgenmad
ifølge rejseplan
4 x middag på Hotel Selfoss
Besøg til kraftværket Jord udstilling i Svartsengi
Dampkraftværk med guidet rundvisning og foredrag om
geotermisk energi
Adgang til Geysir centret
Adgang til Hekla centret
Adgang til Eyjafjallajökull centret
Adgang til Saga centret
Færgebilletter til Vestmannaøerne samt guidet
rundvisning i Nordens Pompeji og besøg ved den nye
vulkan
Adgang til Eldheimar – Vulkan museum
Adgang til Hallgrimskirken
Afskedsmiddag på Restaurant Reykjavik

Ikke Inkluderet:
• Udflugter udover dem som er inkluderet i program
• Frokost på turen, men der gives mulighed alle dage for
at stoppe og købe frokost eventuelt sandwichs på de
steder vi holder undervejs på udflugterne

God rejse!
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