
SOMMARPAKETET ISLAND 
/ UPPLEVELSERIK LÅNGWEEKEND PÅ ISLAND

MAJ - SEPT 2018

SVENSKTALANDE GUIDE

Du bor i Reykjavik i fyra nätter och gör tre guidade utflykter till den 
isländska naturen. Vi tar ett uppfriskande dopp i den 37-gradiga Blå 
Lagunen och utforskar det fascinerande lavalandskapet på 
Reykjaneshalvön. Vi upplever även den klassiska turen ”Gyllene 
Cirkeln” med vattenfallet Gullfoss och Geysirområdet. Dessutom får 
du även ge dig ut på valsafari från Reykjavik med chans att få se t.ex. 
knölval och vitnosdelfin, i unika fall även späckhuggare, samt 
lunnefåglar.



DAG 1
ANKOMST TILL ISLAND
Vid flygplatsen väntar vår transferbuss som 
kör dig till valt hotell i Reykjavík. Passa gärna 
på att utforska Reykjaviks shopping, caféer 
och muséer med mera. Du kan också lägga 
in en spännande eftermiddagsutflykt för att 
uppleva mer under vistelsen på Island.

DAG 2
VALSAFARI
Denna dag spanar vi efter valar i Faxaflói 
utanför Reykjavik. De vanligaste sorterna 
här är vikval, vitnosdelfin, tumlare och knöl-
val. I mer sällsynta fall kan du även få syn på 
späckhuggare, sillval, brugd och grindval. 
Under sommaren finns här också en hel del 
lunnefåglar. Ombord på båten finns kiosk, bar 
och förfriskningar. Chansen att få se val är ca 
92 %, (i de unika fall vi inte ser val, erbjuds en 
gratis tur samma dag eller senare i veckan.) 
Turen pågår i ca 3 h.
 OBS. Transfer från hotellet ingår ej på 
denna utflykt. Valsafarin utgår ifrån Reykjaviks 

hamn dit du har gångavstånd från flera av våra 
hotell. Vi föreslår en promenad på ca 10 - 25 
min beroende på hotell.

DAG 3
REYKJANESHALVÖN & BLÅ LAGUNEN
På förmiddagen (ca kl. 8:00) beger vi oss till 
Reykjaneshalvön, Islands sydvästligaste hörn. 
Lavan som präglar omgivningen ger ett barskt 
intryck, men mitt i lavafälten finner man Blå 
Lagunen. Där badar du i det kiselrika vattnet 
vilket är en mycket speciell upplevelse. Ett 
bad i den Blå Lagunen sägs göra underverk för 
både kropp och själ! Lavalandskapet omkring 
lagunen är ett aktivt geotermiskt område 
där det ges goda möjligheter att se hur lavan 
vällt fram över området och stelnat. Turen 
pågår i ca 5 h. Du är åter på hotellet runt kl. 
13. Välkomstdrink och lån av handduk ingår. 

DAG 4
GYLLENE CIRKELN
Gyllene Cirkeln är en utflykt som genom åren 
utvecklats till ett ”måste” när man besöker 

Island. Vår guide tar dig med till nationalpar-
ken Thingvellir där det isländska tinget grun-
dades år 930. Här kan du också promenera i 
sprickan som ständigt växer när de amerikan-
ska och eurasiska kontinentalplattorna sakta 
glider isär.
 Efter Thingvellir körs du vidare till det 
mäktiga vattenfallet Gullfoss och de varma 
källorna i Geysirområdet i Haukadalur. Passa 
på att fotografera den aktiva gejsern Strok-
kur som skjuter en kokande vattenkaskad rakt 
upp i skyn! På hemvägen kommer du också till 
det forna biskopssätet i Skálholt. Hela denna 
utflykt pågår i ca 8 h, med möjlighet att köpa 
lunch under turens gång.

DAG 5
HEMRESA
Avresa till Keflaviks flygplats. Vår transferbuss 
kör dig flygplatsen i god tid för avresa.



ÄT GOTT I REYKJAVIK
Reykjavik – restauranger i toppklass! Vi rekommenderar varmt att göra restaurangbesök i Reykjavik under er resa till Island. 
Den isländska huvudstaden har ett pulserande nöjesliv, rikt kulturliv och många riktigt bra restauranger. Vi tipsar bland annat om:

• Fishcompany (Fiskfélagið) 
- prova den goda avsmakningsmenyn Around Iceland

• Kopar Restaurant 
- fräscha isländska råvaror från både land och hav

• Restaurant Rio
- rätter inspirerade av det sydamerikanska och sydeuropeiska köket

• Restaurant Reykjavik 
- traditionella isländska rätter med en spännande twist

• Tapashuset (Tapashúsið) 
- spännande blandning av spanska och isländska tapas

• Lækjarbrekka 
- allt från isländskt lamm, färsk fisk och skaldjur till vegetariskt

• Grillið Restaurant 
- underbar mat och fantastisk utsikt över Reykjavik



PRISER
Se aktuella priser på vår hemsida 
www.escapetravel.se, eller ring oss på: 

I RESAN INGÅR
• Flyg Stockholm/Göteborg*/

Köpenhamn* – Sevilla t/r inkl.:
• Flygskatter
• 

handbagage
• 

MS La Belle de Cadix inkl.:
• Välkomstdrink ombord
• Helpension ombord 
• Dryck till maten ombord 

(husets vin, öl, mineralvatten, 

• Utvalda drycker i baren ombord  
(dock ej champagne, konjak 
och vissa viner)

• Underhållning ombord
• Hamnavgifter
• Utflykter enligt dagsprogram

• Transfers
• Engelsktalande lokalguider
• 
• Svensktalande färdledare
• Ställd resegaranti till 

Kammarkollegiet

* Flyg från Göteborg/Köpenhamn 
bokas på förfrågan.

I PRISET INGÅR EJ
Dricks till besättningen ombord på 
fartyget. Rekommenderat belopp är 

Resevillkor och avbeställningsregler 
finner du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se
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Medlem i Svenska 
Resebyråföreningen 
Din trygghet

Göteborg
Adress
Telefon

Norra Gubberogatan 30
416 63 Göteborg
031 - 762 85 10

Stockholm
Adress
Telefon

Hälsingegatan 49, våning 4
113 31 Stockholm
08 - 450 38 90

Org.nr
E-mail
Webb

556739-8382
info@escapetravel.se
www.escapetravel.se

MS LA BELLE DE CADIX

Hytter: Samtliga hytter är utvändiga 
och har badrum med dusch och toalett,  
hårtork, TV, radio, kassafack och luft- 
konditionering.

Faciliteter ombord: Hiss, restaurang, 
lounge med tv, bar med dansgolv,  
panoramabar och terass, franska balkonger,  
souvenirbutik och soldäck med solstolar.
Underhållning ombord.

Byggt år: 
Rederi: Croisi Europé
Standard: 

Antal däck:  
däck och huvuddäck

Antal passagerare: 

AVRESOR 2018
Maj: 24 och 31
Juni: 7, 14, 21 och 28
Juli: 5, 12, 19 och 26
Aug: 2, 9, 16, 23 och 30
Sept: 6 och 13

PRISER
Se aktuella priser på vår hemsida
www.escapetravel.se, eller ring oss på: 
031-762 85 10 eller 08-450 38 90.

I RESAN INGÅR
•	 Flyg	till	Island	från	Stockholm/
	 Köpenhamn/Göteborg*	t/r	inkl:
•	 Flygskatter
•	 1	incheckad	väska	+	1
 handbagage
•	 4	nätter	på	valt	hotell	inkl.	frukost
•	 Utflykt:	Reykjaneshalvön	och
 Blå Lagunen (inkl. entré),
 svensktalande guide
•	 Utflykt:	Gyllene	Cirkeln,
 svensktalande guide
•	 Utflykt:	Valsafari,	engelsktalande
 guide
•		Transfer	t/r
•	 Ställd	resegaranti	till
 Kammarkollegiet

*	Flyg	för	hemresa	till	Göteborg	avgår
på natten mellan söndag och måndag.
D.v.s. transfern till flygplatsen avgår
söndag kväll vid 21:30 och flyget går
efter midnatt kl. 00:30. Notera dock
att hotellet är bokat i 4 dygn vilket
innebär att ni har tillgång till hotell-
rummet hela kvällen på avresedagen.
Incheckningen på hotellen sker van-
ligtvis runt 14:00, bagaget kan man 
lämna på hotellet tills man får sitt 
rum. Frukost ingår EJ på ankomstda-
gen. Åker man hem med nattflyget 
så har man endast 3 frukostar inklu-

derat i priset.

Resevillkor och avbeställningsregler 
hittar du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se
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HOTELLEXEMPEL
HOTEL CABIN ***
Hotel Cabin är ett populärt nyrenoverat turisthotell 
som kombinerar trevlig atmosfär med moderna faci-
liteter och effektiv service. Hotellet ligger bara fem 
minuters promenad från friluftsområdet Laugarda-
lur, där hittar du World Class gym samt Reykjaviks 
bästa badanläggning LaugarSpa. I Laugardalur finns 
också grönområden för promenader. Hotel Cabin 
ligger i ett lugnt område men ändå bara ca 20 minu-
ters promenad från Reykjaviks absoluta centrum.

CENTERHOTEL PLAZA ***+
Centerhotel Plaza har ett av Reykjaviks absolut 
bästa lägen, vid torget Ingolfstorg mitt i hjärtat 
av de gamla kvarteren. Härifrån har du nära till 
restauranger, affärer, sevärdheter och Reykjaviks 
nattliv. Ett stenkast från hotellet ligger till exempel 
de populära restaurangerna Fish Company och Fish 
Market. Notera att nattlivet i Reykjavik kan upp-
levas som störande på de centrala hotellen under 
helgerna.

CENTERHOTEL ARNARHVOLL ****
Centerhotel Arnarhvoll öppnade i augusti 2007 och 
är inrett i modern, skandinavisk design. Hotellet ligger 
i Reykjaviks centrum, alldeles nere vid vattnet. Utsik-
ten ut över Reykjaviks vik och bergen som omger 
staden är otroligt vacker. På översta våningen finner 
du frukostserveringen och SKY Lounge & bar. Center-
hotel Arnarhvoll har även en spa-avdelning.


