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Island är det lilla landet långt ute i Atlanten, med 330 000 
invånare och fler får än människor. Island är också landet med 
den storslagna naturen och underbara sevärdheter som Blå 
Lagunen, vattenfallet Gullfoss, Geysir med mera. Med denna 
påskresa till Island så besöker du dessa platser – och som 
vanligt har vi svensktalande guide på utflykterna. Du bor 
centralt i Reykjavik med närhet till både restauranger och 
shopping.

SVENSKTALANDE GUIDE



REYKJAVIK

ISLAND

GULLFOSS

GEYSIRTHINGVELLIR

BLÅ LAGUNEN

DAG 1
ANKOMST & TRANSFER INKL. BLÅ 
LAGUNEN MED SVENSKTALANDE GUIDE
Välkommen till Island! Från flygplatsen ingår 
transfer med svensktalande guide till den Blå 
Lagunen. Här väntar bad i den varma blå källan 
– perfekt som avkoppling efter flygresan till 
Island. Badet ligger insprängt mitt i ett lavafält 
och är en fantastisk upplevelse för både kropp 
och själ. Efter badet går transfern vidare till 
hotellet i Reykjavik.

DAG 2
GYLLENE CIRKELN MED SVENSK-
TALANDE GUIDE INKL. LUNCH
Denna dag ger vi oss ut på den klassiska  
utflykten Gyllene Cirkeln med svensktalande 
guide. På denna tur besöker vi ”det gyllene 
vattenfallet” Gullfoss, ett av Island mäktigaste 
vattenfall. Vi besöker också de geotermiska 
källorna i Haukadalur med den aktiva gejsern 

Strokkur och den mestadels vilande gejsern 
Geysir, som från början namngett detta  
fascinerande naturfenomen. Strokkur skjuter 
iväg en imponerande vattenkaskad rakt upp i 
skyn med ca 5 minuters mellanrum.

Gyllene Cirkeln inkluderar även den  vackra 
och historiska nationalparken Thingvellir  
där det isländska Alltinget bildades år 930. 
Rakt igenom Thingvellir går också sprickan  
mellan de två kontinentalplattorna som sakta 
glider isär här. Missa inte att promenera längs 
sprickan med en imponerande bergsvägg på 
ena sidan och det vidsträckta landskapet på 
andra sidan.

Lunch ingår på turen och består av klassisk 
isländsk köttsoppa, bröd och kaffe.

DAG 3
STADSRUNDTUR OCH KONSERTHUSET 
HARPA
Reykjavík är en stad med många ansikten. Vi 

besöker dess historiska och moderna delar med 
buss och svensktalande guide. Höjdpunkter  
på turen: Perlan, Hallgrimskyrkan samt  
visning av det imponerande konserthuset 
Harpa. Hela turen tar ca 3 h. Eftermiddagen 
är sedan fri för egna aktiviteter.

DAG 4
LEDIG DAG
Utforska Reykjavik på egen hand eller hör 
med oss om tips på utflykter och aktiviteter. 
Vi erbjuder t.ex. ridturer med islandshäst,  
utflykter med superjeep, valsafari och  
guidade bussturer till bland annat sydkusten 
med vattenfall och lavastränder med mera. 

DAG 5
HEMRESA
Transferbussen hämtar dig på hotellet och kör 
dig i god tid till Keflavik flygplats. Trevlig resa 
och välkommen åter!
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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 t/r inkl.:
•	 Flygskatter
•	 1 incheckad väska + 1 

handbagage
•	 Transfer till hotellet via Blå Lagunen 

vid ankomst med svensktalande 
guide (inkl. entré till badet) 

•	 4 nätter på Centerhotel Plaza inkl. 
frukost

•	 Utflykt: Gyllene Cirkeln med 
svensktalande guide, inkl. lunch

•	 Utflykt: Stadsrundtur med 
svensktalande guide inkl. visning 
av konserthuset Harpa

•	 Transfer från hotellet till 
flygplatsen vid hemresa

•	 Ställd resegaranti till 
Kammarkollegiet

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 ***+
Plaza är ett av de bättre trestjärniga hotellen i Reykjavik. Atmosfären är mycket avslappnad  
och trevlig och servicen är fin och tillgänglig dygnet runt. Hotellet har 180 välutrustade 
rum som ståtar med en ljus, modern inredning med moderna möbler i ek. Alla rum har 
gratis trådlös internetuppkoppling, tv, dusch, hårtork, te & kaffe och mycket mer. 

Centerhotel Plaza har ett av Reykjaviks absolut bästa lägen, 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. 

Notera att nattlivet i Reykjavik kan upplevas som störande på de centrala hotellen 
under helgerna. 


