En rejse tilbage til ilden og isens land
Rejse til Island 11. – 15. maj 2020
Guide og rejseleder: Henning Andersen, Vulkanolog

Henning fortæller om Island
“Dyb finanskrise eller et vulkanudbrud slår ikke en islænding af pinden”
En rejse til Ilden og isens land Island er en rejse til vor barndoms skoletimer, hvor vi hørte om Erik den Rødes togter
og vulkanen Hekla. De islandske vulkaner har fået megen opmærksomhed de seneste år på grund af gener for hele
Europas flytrafik, men det skaber også stor interesse for vulkanerne og Island. Vulkaneksperten Henning Andersen er
en dygtig rejseleder og guide, der har rejst mange år til Sagaøen Island og elsker Island og islændingene.

På denne 5 dages tur vil vi opleve det sydlige Island og betragte den skønne natur, bl.a. Þingvellir, den hede springkilde
Geysir og Islands berømte vandfald Gullfoss vulkanen Hekla, Eyjafjallajøkullvulkanen, der formåede at lukke Europas
luftrum i 2010 med sine askeskyer. Vi besøger Vestmannaøerne, også kaldet Nordens Pompeji, fordi mange huse blev
begravet i aske og lava ved det store vulkanudbrud i 1973. En flot sejltur ved Islands sydkyst og med bus rundt på øen.
Vi oplever noget godt og unikt på denne rejse.
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PROGRAM
11.05.: Afrejse – Den Blå Lagune – Reykjavik.
Vi møder op i Kastrup Lufthavn kl. 12:00, hvor vores rejseleder og guide på turen, Henning Andersen, møder jer.
Kl. 14:05 er der afgang fra Kastrup, og på flyet kan der købes forplejning. Vi lander i Keflavik kl. 15:05. I lufthavnen
bliver der mulighed for at handle toldfrit (Island er ikke med i EU).
Når selskabet er kommet ud af lufthavnen, møder vi vores chauffør og kører direkte til Den Blå Lagune, hvor vi nyder
et afslappende bad i det mineralholdige varme kildevand fra jordens indre, en lise for sjælen og så bliver man 10 år
yngre. Husk badetøj i håndbagagen med i håndbagagen hjemmefra.

Der bliver serveret en cocktail i lagunen. Efter badet gives mulighed for at købe en let frokost i Den Blå Lagune, før vi
kører til Reykjavik og indkvarteres på vores hotel, Hotel Klettur i Reykavik´s centrum.
Herefter går Henning en tur med os rundt i Reykjavik by. Vi ender nede ved havnen med centrum af det gamle
Reykjavik og vi spiser middag på en nærliggende restaurant.
Vi mødes alle kl. 19.00 på Restaurant Reykjavik, Vesturgata 2 i det centrale Reykjavik, hvor vi får serveret middag.
12.05.: Den Gyldne Cirkel
I dag forlader vi Reykjavik og kører kl. 8.30 først mod højlandet til Þingvallavatn, en times kørsel fra Reykjavik til
Þingvellir Nationalpark med Islands største sø, som er dannet ved pladetektoniske bevægelser, vores næste stop.
Her ses med det blotte øje de dramatiske landskaber, der viser
kontinentalpladedriften i store sprækker og kløfter. Her vil
Henning forklare om pladedriften og dette unikke område.
Henning vil også fortælle om Islands dramatiske møder og om
hvad der skete på Tingvellirsletten.
Herefter går turen til Geysir området, hvor vi indkvarteres på
Hotel Geysir og kan betragte vil se gejseren Strokkur springe til
ca. 30 meters højde hvert 5. minut og det nærliggende
Gullfoss, Islands smukkeste vandfald. En dejlig oplevelsesrig
dag. Herefter videre til vores hotel – éet af Islands bedste
hoteller - Hotel Selfoss i provinsbyen Selfoss. Aftensmad på
hotellet.
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13.05.: Vulkanerne Hekla, Eyjafjallajökull, Katla
I dag kører vi først til vulkanen Hekla, Islands dronningevulkan, som vi ærbødigt betragter nedefra. Hekla er Islands
mest berømte vulkan Heklas historie er flettet så meget ind i Islændingenes historie, at det har påvirket livet
igennem århundreder. Hennings bog: ”Hekla Islands dronning” udkom år 2015 og fortæller om vulkanens historie og
sagnlegender. Fra Hekla kører vi igennem det smukke sydlige Island til vulkanen Eyjafjallajökull, som kom i udbrud
2010 med store forstyrrelser på flytrafikken, som vi alle husker. Vi stopper ved vulkanmuseet og ser en 20 minutters
film om vulkanudbruddet i 2010, der lammede flytrafikken i Europa.

Den næste vulkan vi ser, er Katla, som ligger under den store gletsjer, Myrdalsjökull.
Katla er en af Islands mest frygtede vulkaner, for historien fortæller, at når den går i udbrud, så strømmer millioner
liter af smeltevand med kæmpestore isbjerge ned fra gletsjeren og oversvømmer hele området. Byen Vik ligger lige
nedenfor vulkanen. Henning fortæller om dens dramatiske historie og fortæller om faren fra vulkanen, som
indbyggerne lever med hver dag.
Endnu en dejlig begivenhedsrig dag. Aftensmad på vores Hotel Selfoss.
14.05.: Vestmannaøerne – Nordens Pompeji
Vi kører om morgenen til sydkysten, hvor vi sejler med færgen i ca. en time til Vestmannaøerne. Øerne blev
verdensberømte i året 1973, da et vulkanudbrud fandt sted på den eneste af de beboede af øerne, Heimaey. Alle
øens indbyggere blev evakueret og byen blev delvis begravet i lava og aske i de næste måneder udbruddet varede.
Da det standsede, var der dannet en ny vulkan, Ildfjeldet, og et nyt lavaområde tilførte øen mere land. Byen blev
renset for aske, og de fleste flyttede tilbage, men mange huse var begravet i lava og kan stadigvæk ses. Henning vil
forklare om vulkanen og befolkningens ukuelige mod og vilje imod vulkanen.
Vi kører rundt i byen, ser den nye havn, som er nu omgivet af den nye lava og kører ind på lavamarkerne op til den
nye vulkan, Eldfell. Her lever befolkningen direkte ovenpå en vulkan.
Her kan besøges Eldheimar vulkan museum, hvor vi som i Pompeji ser de ødelagte huse fra vulkanudbruddet i 1973
og en film om selve katastrofen. Sidst på eftermiddagen kører vi til havnen igen og tager færgen over til fastlandet
for at køre til vores Hotel Selfoss hvor vi spiser aftensmad. En flot dag.
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15.05.: Hjemrejse
Alting får en ende og vi stopper på vejen ved Islands berømteste bispesæde, Skalholt, der i en periode blev betragtet
som Islands hovedstad. Skalholt var oprindelig en stor bondegård og katolsk bispesæde fra 1056 til slutningen af
1500-tallet, hvor reformationen slog igennem. Herefter var den fortsat bispesæde til 1796, hvor bispesædet flyttede
til Reykjavik.
Vi fortsætter forbi vulkanen Hengill, hvor der hentes varme op fra den vulkanske undergrund til hovedstaden
Reykjavik. Videre på Reykjanes halvøen langs Islands sydlige kyst. Det er en flot tur igennem lavamarker og langs en
kæde af vulkaner med spektakulært udsyn over Atlanterhavet langs Islands sydlige kyst. Vi ankommer til Krysuvik, et
geotermisk område med varme kilder og boblende muddergryder.
Herfra videre mod lufthavnen.
Check-in Keflavik Lufthavn kl. 14:00
Afrejse med Icelandair kl. 16:10
Ankomst Købehavn kl. 21:10
(De angivne tider er lokaltider – der er 2 times tidsforskel Island – Danmark i sommerhalvåret)

Pris pr. person i delt dobbelværelse: 10.670,Tillæg enkeltværelse 1.360,Prisen inkluderer:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fly Kastrup-Keflavik t/r med Icelandair
20 kg. check-in bagage og 10 kg håndbagage
Alle lufthavnsskatter og afgifter inkl. bidrag til Rejsegarantifonden
Al bustransport i Island iflg program i moderne turistbus
Rejselederservice – Vulkanolog Henning Andersen som guide og rejseleder
Entré og badning i Den Blå Lagune – Comfort pakken inkl. håndklæde, lagunedrik og ansigstmaske
1 overnatning i delt dobbeltværelse inkl. morgenbuffet på Hotel Klettur i hovedstaden Reykjavik
se nærmere - https://hotelklettur.is/
3 overnatninger i delt dobbeltværelse inkl. morgenbuffet på Hote Selfoss i provinsbyen Selfoss
se nærmere - https://hotelselfoss.is/en/
Færgebilletter til Vestmannaøerne og besøg ved den nye vulkan

Ikke Inkluderet er:
·
·
·

Entreer til diverse museer
Udflugter udover dem som inkluderet i program
Frokoster på turen, men der gives mulighed alle dage for at stoppe og købe frokost eventuel tsandwichs på
de steder vi holder undervejs på udflugterne

Góða ferð - God tur!

Vi tager forbehold for fejl i priser. Yderligere tages forbehold for prisændringer som skyldes ændringer i valuta kurs,
justeringer hos samarbejdspartnere, skatter og afgifter samt andre uforudsigelige ændringer..
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