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Da vikingene seilte sine skip til Island på 
800tallet, tok reisen noen uker. I dag er 
Island mye nærmere i tid, kun noen timer 
med fly. Islendingene er stolte av vår felles 
arv, og vi blir godt mottatt på sagaøya. 
Landskapet på Island er kontraster mellom 
ild og is. Det damper og koker i varme 
kilder, og isbreer ser du fra de fleste 
plasser på Island. Magisk lavalandskap og 
lys gir en spesiell følelse, noe som 
forklarer islendingenes tro på huldre, alver 
og troll. På denne turen benyttes SAS via 
Oslo begge veger.

Dag 1: Værnes / Keflavik  Reykholt  
Borgarfjörður
Vi flyr fra Værnes kl. 07.15 via Oslo til 
Island, hvor vi lander på Keflavik kl. 
10.35. Etter at vi har tatt plass i bussen 
kjører vi forbi Reykjavik og frem til 
Borgarfjörður. Borgarfjörður var 
skueplassen for mange av de islandske 
sagaer. Vi besøker Reykholt, hvor den 
legendariske Snorre Sturlason bodde, 
og deretter Hraunfossar. Middag og 
overnatting på Hotel Varmaland.

Dag 2: Borgarfjörður  Akureyri  
Myvatn, Nord Island
Etter frokost kjører vi mot Akureyri, 
hvor landskapet skifter imellom 
fjellområder og frodige daler. Byen 
Akureyri, som er Nord Islands 
hovedsted. I Forrest Lagoon er det 
mulighet for et bad i et utendørs 
basseng, og deretter lunsj. Akureyri 
ligger innerst i en av Islands lengste 
fjorder. Etter en stopp ved Godafoss 
blir det middag og overnatting på Sel
Hotel Myvatn.

Dag 3: Mývatn  Höfn, Østfjordene
Etter frokost kjører vi Sør for Mývatn. 
Vi bruker god tid på området ved sjøen 
Mývatn. Naturperler som Krafla, Viti 
og Dimmuborgir. Fra Mývatn fortsetter 
turen mot Egilsstaðir for lunsj . Vi 
besøker Petras steinsamling på 
ettermiddagen. Middag og overnatting 
i Edda Hotel Høfn.

Dag 4: Höfn  Hella, Sørkysten
Frokost på hotellet. Vi fortsetter langs 
kysten til Jokulsarlon hvor vi tar en 
pause. Der har vi mulighet for en båttur 
blant isfjell i lagunen. Turen fortsetter 
til Skaftafell National Park som ligger i 
et frodig område, like ved Islands 
største isbre, Vatnajøkull. Ved 
Skaftafell er Island høyeste punkt, 
Hvannadalshnjukur, 2110 m.Vi kjører 
over de vulkanske sandsletter til lava 
området Eldhraun, som er verdens 
største lava område fra et enkelt 
utbrudd i historisk tid. Etterpå mot 
Eyjafjellajøkull og stopper ved 
Skogafoss. Ved Skogafoss besøker vi 
Islands største museum utenfor 
Reykjavik. Middag og overnatting på 
Strakta Hotel i Hella.

Dag 5: Höfn  Reykjavik, Þhingvellir, 
Geysir og Gullfoss
Etter frokost kjører vi til Gullfoss som 
er et av landets vakreste og mest 
imponerende vannfall. Etterpå 
fortsetter vi til Geysirområdet. Her 
spruter det varmt vann ut av fjellet. 
Strokkur er den største og spruter 

kokende vann hvert tiende minutt. 
Etterpå kjører vi til nasjonalparken 
Þhingvellir. Her ble Alltinget etablert i 
år 930. Her ble Islands lover og regler 
fastsatt. Overnatting i 3 netter på et 
Centerhotel i Reykjavik.

Dag 6: Reykjavik
Frokost på hotellet. Vi går en rundtur i 
sentrum av Reykjavik på formiddagen, 
for dem som ønsker det. Resten av 
dagen til egen disposisjon.

Dag 7: Reykjavik
Dagen er på egen hånd i Reykjavik. Vi 
order med transfer og bad i den Blå 
Lagune denne dagen for de som ønsker 
det.

Dag 8: Reykjavik  Værnes
Etter en god frokost, kjører vi ut til 
flyplassen. Flyet har avgang kl. 11.15 
til Værnes via Oslo og lander på 
Værnes kl. 17.55.

Avreisedato: 31.august
Prisen inkluderer:
· 7 hotellovernattinger
· 7 frokost
· 5 middag
· Fly Værnes  Keflavik tur/retur
· Bussreise som beskrevet
· Inngang Petras Steinsamling, 

Skogármuseet

8 DAGER kr. 23.960,
Enkeltrom hotell: 5.900,
Naturbadet: Inngang og håndklede, 

honnør ca. 400 NOK, 
voksen ca. 510, NOK

Båttur i Jøkullon, ca. 450, NOK
Blå Lagune, buss, inngang, handklede og 

en drink ca.kr. 1.200, 
(må forhåndsbestilles)
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Praktiske opplysninger
Fly, utreise, onsdag 31.august:

SK341 Værnes TRD 07.15  08.10 OSL Gardermoen
SK4787 Gardermoen OSL 09.45  10.35 KEF Reykjavik

Flybilletter utleveres på Værnes.

Fly, hjemreise 7.september:
SK4788 Reykjavik KEF 11.15  15.55 OSL Gardermoen
SK364 Gardermoen OSL 17.00  17.55 TRD Værnes

Bagasje på fly:
På flyreisene er det inkludert en koffert på inntil 23 kg og 8 kg i håndbagasje. 
Ved retur til Norge med mellom landing på Gardermoen, vil bagasjen tollklareres 
og sendes videre til destinasjon i Norge.

Valuta:
På Island benyttes Islandske kroner som veksles på Island. Ulike kredittkort kan 
benyttes spesielt ved større innkjøp og for uttak av kontanter.

Pass / IDkort: Husk sjekk utløpsdato
Pass eller nasjonalt IDkort er eneste gyldige identifikasjonsdokument for 
nordmenn og må medbringes selv for reiser innenfor Schengenlandene. Passet 
må være gyldig minst til hjemkomst dato. Legg ikke pass/idkort i koffert eller 
lignende, men ha det i eventuell håndbagasje så det er lett tilgjengelig.

Tollregler:
Ved returen til Norge gjelder følgende tollregler, og for alkohol er 3 alt. 
kombinasjoner:
A1)  1 liter brennevin + 1,5 liter vin + 2 liter øl/rusbrus
A2)  3 liter vin + 2 liter øl/rusbrus
A3)  5 liter øl
Tobakk: 200 sigaretter eller 250 g tobakk.
Mat: 10 kg kjøtt og melkeprodukter (kun tillatt fra EU/EØS land)

NB! Flasker kjøpt utenfor flyplassen før hjemreise pakkes ned i koffert i sendt 
bagasje. De er ikke tillatt medbragt gjennom sikkerhetskontrollen.
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Barnerabatter:
For samtlige turer er det prisreduksjon på 
40% for barn under 12 år forutsatt at 
innkvartering skjer i ekstra seng i 
dobbeltrom. For ungdom mellom 12 og 
15 år kan det også være 25% reduksjon.

Hotellene:
Turens pris er basert på overnatting i 
dobbeltrom. Enkeltrom kan i de fleste 
tilfeller skaffes. Dette betinger da et 
pristillegg, selv om enkeltrom kan være 
noe mindre og ha en enklere standard. 
Personer som reiser alene, men ønsker å 
dele rom med andre reisende, må betale 
enkeltromstillegg dersom det på den 
enkelte tur ikke finnes andre å dele med. 
Dersom det er mangler ved 
hotellrommet, skal dette umiddelbart 
meddeles reiseleder som vil forsøke å 
rette på forholdet. Klager på hotellrom 
som kommer etter at turen er avsluttet, 
vil kun bli behandlet dersom forholdet 
også er tatt opp underveis.

Programendring:
Arrangøren har om nødvendig, rett til å 
innstille en tur. Eventuell avlysning skal 
meddeles senest 14 dager før avreise. 
Ved uforutsette hendelser kan arrangøren 
foreta programendring f.eks. omlegging 
av reiserute, bytte av transportmiddel og 
overnattingssteder.

Avbestilling på grunn av sykdom:
Det anbefales å tegne en 
avbestillingsforsikring. Denne dekker fri 
avbestilling om deltaker, ektefell, barn, 
søsken eller foreldre rammes av akutt 
sykdom, ulykke eller død. Dette må 
bekreftes av legeerklæring. Legeattest 
forelegges Deres forsikringsselskap før 
avreise for å få innbetalt beløp 

refundert. 

Reiseforsikring:
Alle må ha en reiseforsikring når man 
skal ut på reise. En kombinert forsikring 
koster ikke mye og med den er du dekket 
om du skulle komme ut for tyveri, 
sykdom, hjemtransport, skade og ulykke.

Europeisk helsetrygdkort:
Ved midlertidig opphold i annet EØSland 
eller Sveits, gir Europeisk helsetrygdkort 
deg rett til nødvendig helsehjelp på lik 
linje med oppholdlandets egne 
statsborgere.
Kortet kan bestilles på 2 måter:
1) Nettsiden til HELFO www.helfo.no
2) Ringe Helfo 800 43 573
Det tar opptil ti dager fra du bestiller til 
det er i din postkasse.

Pass:
På alle reiser trengs gyldig legitimasjon. 
For reiser innenfor Norden godkjennes 
førerkort eller andre kort med bilde. For 
reiser utenfor Norden er gyldig pass 
eneste godkjente legitimasjon.

Klager:
Såfremt en deltaker mener å ha grunn til 
å klage over gjennomføringen, må det 
fremsettes først til reiseleder som vil 
forsøke å rette på forholdet. Eventuell 
reklamasjon som ellers ønskes behandlet, 
må være innsendt skriftlig senest 14 
dager etter turens slutt. Evt. kommentar 
på utlevert svarskjema blir ikke registrert 
som reklamasjon.

Alminnelige bestemmelser
For våre arrangerte reiser gjelder:
Alminnelige bestemmelser ifølge Lov 
om Pakkereiser av 25.8.95
Forskrifter til loven gitt av Barne og 
Familiedepartementet
Reviderte alminnelige vilkår for 
Pakkereiser med virkning fra 1.1.97

Påmelding og betaling:
Etter påmelding utsendes bekreftelse og 
det blir innkrevd et depositum på 
kr. 1.000, per person. På turer med fly er 
depositum kr. 2.500, og på cruise kr. 
4.000, per person. Turer med kostnad 
under kr. 3.000, faktureres uten 
depositum. Når påmelding har skjedd, er 
bestillingen bindende for kunden ifølge 
disse "alminnelige bestemmelser". Det 
utsendes nærmere reiseopplysninger med 
sluttfaktura som forfaller ca. 4 uker eller 
812 uker (fly og cruise) før avreise. 
Mange benytter ulike kredittkort ved 
betaling pga. at reiseforsikringer er 
inkludert. Belastningen på kortet må ha 
skjedd før turen starter. Vi må ha 
nødvendige opplysninger ved 
betalingsfrist og minimum 10 dager før 
avreise. Betaling med kort medfører 
gebyr på 2,5% av fakturabeløp.
Påmelding kan skje direkte til oss eller 
til de reisebyrå/busselskap hvor De har 
hentet eller mottatt katalogen fra.

Priser:
Reisens pris inkluderer de ytelser som er 
nevnt i programmet for hver enkelt tur. 
Utflukt, entreer m.m. som inngår i prisen 
er spesifisert. Arrangør forbeholder seg 
rett til å endre reisens pris dersom 
skatter, avgifter eller valutakurser 
(devaluering) endres. Hvis prisstigningen 
utgjør mer enn 10% av den avtale prisen, 
kan den reisende annullere hele reisen. 
Fra 1.mars 2004 er det innført 
merverdiavgift på personreiser i Norge. 
Alle oppgitte priser er inkl. mva.

Avbestilling, uteblivelse:
Fristene for avbestilling og gebyr for dette varierer etter type tur:

Administrasjons gebyr kr. 200, Depositum beholdes 50% av turens pris 100% av turens pris
Bussturer m/hotell og ferje innen 60 dager innen 30 dager 1029 dager mindre enn 10 dager
Turer med flyreiser innen 120 dager innen 90 dager 3089 dager mindre enn 30 dager
Turer med båtcruise innen 150 dager innen 120 dager 60119 dager mindre enn 60 dager

Alle fristene er i henhold til avreisedato for den enkelte tur, og gjelder per person. 
Dersom det er andre regler er dette anført under den enkelte tur.

Arrangøren har stilt nødvendige 
garantier i henhold til reisegaranti

fondets bestemmelser. 


