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Ett måste när du reser till Island är att bada i den härliga Blå 
Lagunen. Detta besök kombinerar vi med att även utforska de 
fascinerande geotermiska omgivningarna på Reykjaneshalvön. 
Vår guide tar dig även med på den klassiska utflykten Gyllene 
Cirkeln där du bland annat får se vattenfallet Gullfoss och den 
aktiva gejsern Strokkur i Geysirområdet. Dessutom upplever vi 
den vackra sydkustens lavastränder och vattenfall, åker på 
stadsrundtur i Reykjavik och spanar efter valar på valsafari. 
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DAG 1: MÅNDAG
ANKOMST TILL ISLAND
På måndagar har vi direktflyg från Stockholm, 
Köpenhamn, Oslo och Göteborg (undantag 
vissa datum). Vid ankomst till flygplatsen 
väntar vår transfer som tar er till hotellet i 
Reykjavik för incheckning.

DAG 2: TISDAG
REYKJAVIK STADSRUNDTUR 
Reykjavík är en stad med många ansikten. Vi 
besöker dess historiska och moderna delar med 
buss och svensktalande guide. Höjdpunkter  
på turen: Perlan, Hallgrimskyrkan, president-
residenset och Hafnarfjördur. Längd: ca 2,5 h.

DAG 3: ONSDAG
SYDKUSTEN
Sydkusten är en perfekt utflykt för dig som är 
naturälskare. Du får möjlighet att stå bakom 
det stora vattenfallet Seljalandsfoss, gå upp 
till vattenfallet Skógafoss och se de mäktiga 

vattenmassorna forsa ner. Resan går längs 
Islands södra kust till den lilla charmiga byn 
Vik i Myrdal. Här har du en vacker utsikt mot 
glaciären, en svart lavastrand och impone-
rande klippformationer.

DAG 4: TORSDAG
LEDIG DAG
Denna dag kan ni shoppa i Reykjavik, besöka 
ett lokalt badhus eller lägga till fler utflykter.  
Kom närmare naturen med en ridtur på 
islandshäst eller åk på en spännande utflykt 
med superjeep. Söker du nåt mer fartfyllt så 
tipsar vi om forsränning på en glaciärflod,  
glaciärvandring med isklättring eller kanske en 
utflykt med flyg över den isländska naturen.  
Kontakta oss så berättar vi mer!

DAG 5: FREDAG
VALSAFARI
Denna dag skall ni också uppleva valsafari i 
Faxaflói utanför Reykjavik. På denna utflykt 

kan ni bland annat se späckhuggare, knöl-
val, puckelval, delfiner och i unika fall även 
blåval. Under högsäsongen (maj-aug) är det 
mycket stora chanser att även få se lunne-
fåglar. Ombord på båten finns kiosk, bar och 
förfriskningar. Chansen att få se val är 92 %, 
(i de unika fall vi inte ser val, erbjuds en gratis 
tur samma dag eller senare i veckan.) Valsafari 
från Reykjavik avgår flera gånger varje dag. 
Längd ca 3 h. 

OBS. Transfer från hotellet ingår ej. Val-
safarin utgår ifrån Reykjaviks hamn och ni 
har gångavstånd från flera av våra hotell. 
Vi föreslår en promenad ner till hamnen, ca 
10-25 min beroende på hotell. Skulle ni mot 
förmodan inte få se någon val så får ni en ny 
tur gratis vid senare tillfälle om så önskas.

DAG 6: LÖRDAG
REYKJANESHALVÖN OCH BLÅ LAGUNEN 
Att besöka Blå Lagunen är ett mycket bra sätt 
att starta sin Islandsresa. Det uppfriskande 



mineralrika vattnet gör underverk för kropp 
och själ. Vi åker från hotellet vid 13:30-tiden 
och börjar utflykten med att uppleva de  
geotermiska områdena som finns på Reykjanes- 
halvön med ett stopp vid Krysjuvik – ett 
kokande, bubblande svaveldoftande område. 
Därefter åker vi till Blå Lagunen där badet tar 
ca 1,5 timme. Ta med badkläder. Total längd 
på utflykten: ca 5 h. Vi är åter på hotellet ca 
kl. 19.

DAG 7: SÖNDAG
GYLLENE CIRKELN 
En utflykt som genom åren utvecklats till ett 
”måste” när man besöker Island. Vi besöker 
nationalparken Thingvellir där det isländska 
tinget grundades år 930. En historiskt 
mycket viktig plats för Island. Därifrån åker 
vi till det mäktiga vattenfallet Gullfoss och 
de varma källorna i Geysirområdet i Hauka-
dalur. På hemvägen kommer vi till det forna 

biskopssätet i Skálholt. Det finns möjlighet att 
äta lunch på denna tur. Längd: ca 8 h.

DAG 8: MÅNDAG
HEMRESA
Vår transferbuss hämtar och tar er i god tid till 
flygplatsen för hemresa. Passa på och handla 
tax-free i Keflaviks prisvärda taxfreebutiker.



 

Medlem i Svenska 
Resebyråföreningen 
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HOTEL CABIN ***
Ett populärt nyrenoverat budgethotell 
beläget i ett lugnt område men ändå 
bara ca 20 minuters promenad från 
Reykjaviks absoluta centrum (Laugar-
vegur). Från hotellet har du bara 5 min 
promenad till friluftsområdet Laugar-
dalur, där hittar du World Class gym 
samt Reykjaviks bästa badanläggning 
LaugarSpa. 

OBS. Standardrummen på Hotel 
Cabin är små ,  men fräscha och  
trevligt inredda. Alla rum har privat 
bad/dusch och WC, satellit-TV och 
telefon. På hotellet finns även bar 
samt restaurang som erbjuder lunch 
och middag till bra priser.

AVRESOR 2017
Maj: 22 och 29
Juni: 05, 12, 19 och 26
Juli: 03, 10, 17, 24 och 31 
Aug: 07, 14, 21 och 28 
Sept: 4, 11 och 18

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
•	 7 nätter på valt hotell inkl. frukost
•	 Utflykt: Reykjaneshalvön och  

Blå Lagunen (inkl. entré), 
svensktalande guide

•	 Utflykt: Gyllene Cirkeln, 
svensktalande guide

•	 Utflykt: Sydkusten, svensktalande 
guide

•	 Utflykt: Reykjavik stadsrundtur, 
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 7 dygn vilket 
innebär att ni har tillgång till hotell-
rummet hela kvällen på avresedagen.

Resevillkor och avbeställningsregler 
finner du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORMATION

Göteborg
Adress
Telefon

Norra Gubberogatan 30
416 63 Göteborg
031 - 762 85 10

Stockholm
Adress
Telefon

Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm
08 - 450 38 90

Org.nr
E-mail
Webb

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

CENTERHOTEL PLAZA ***+
Centerhotel Plaza är ett av de bättre 
trestjärniga hotellen i Reykjavik med 
ett av Reykjaviks absolut bästa lägen. 
Hotellet ligger vid torget Ingolfstorg 
mitt i hjärtat av de gamla, ursprungliga  
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, samt Restaurant Reykjavik. 
Alla rum har gratis trådlöst internet, 
tv, dusch, hårtork, te och kaffe m.m. 
Notera att nattlivet i Reykjavik kan 
upplevas som störande på de centrala 
hotellen under helgerna. 

CENTERHOTEL ARNARHVOLL ***+
Centerhotel Arnarhvoll är inrett i 
modern, skandinavisk design. Hotellet  
ligger i Reykjaviks centrum, alldeles 
nere vid vattnet. Utsikten ut över 
Reykjaviks vik och bergen som omger 
staden är otroligt vacker. På översta 
våningen finner du frukostserveringen  
och SKY Lounge & bar. Hotellet har 
även en spaavdelning. 

Alla rum är utrustade med ett 
eget badrum, platt-TV, telefon, mini-
bar och gratis trådlöst internet. Tvärs 
över gatan ligger ”Harpa”, ett stort, 
modernt och prisbelönt konsert- och 
konferenscenter.

FOSSHOTEL BARON ***
Fosshótel Baron är ett trestjärnigt 
hotell som ligger mycket centralt i 
Reykjavik, nära huvudgatan Lauga-
vegur. Hotellet är enkelt men trevligt 
och relativt nyrenoverat. På hotellet 
finns bland annat hiss, WiFi och bar.

Hotellets namn och delar av dess 
inredning är inspirerat efter den 
franska baron som tidigare har bott i 
byggnaden. Standardrummen byggdes  
2002, är 18-22 kvadratmeter stora 
och erbjuder privat dusch/wc, trådlös 
internetanslutning, tv, telefon, värde-
förvaring och kaffe-/tekokare.


