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Vi äter gott och upplever den isländska naturen tillsammans på 
denna sagolika ö mitt ute i Atlanten. I Reykjavik besöker vi det 
fantastiska konserthuset Harpa. Vi gör en stadsrundtur i 

Reykjavik, badar i den härliga 37-gradiga Blå Lagunen och 
utforskar den geotermiska omgivningen. Vi åker också på den 
klassiska turen ”Gyllene Cirkeln” med vattenfall och gejsrar.

SVENSKTALANDE GUIDE
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DAG 1
ANKOMST TILL ISLAND

Flygresa till Island. Vid flygplatsen på Island 
väntar vår transferbuss och vår guide som tar 
oss med till hotellet i Reykjavik. Här får vi en 
stund för oss själva innan det är dags för vår 
gemensamma välkomstmiddag i konserthuset  
Harpa. Efter middagen får vi njuta av en konsert  
med Islands symfoniorkester som denna afton 
gästas av dirigenten Vladimir Ashkenazy och 
violinisten Boris Belkin.

DAG 2
REYKJANESHALVÖN OCH BLÅ LAGUNEN 
- SVENSKTALANDE GUIDE, INKL. LUNCH
På morgonen beger vi oss till Reykjanes-
halvön, Islands sydvästligaste hörn. Lavan som 

präglar omgivningen ger ett barskt intryck, 
men mitt i lavafälten finner man Blå Lagunen. 
Där badar vi 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 
6 h. Vi är åter på hotellet runt kl. 15. Lunch 
ingår. Middag denna dag äts på egen hand.

DAG 3
STADSRUNDTUR INKL. VISNING AV 
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 konserthuset Harpa. Längd: ca 3 h. 

Eftermiddagen spenderas fritt. Lunch och 
middag äts på egen hand denna dag.

DAG 4
GYLLENE CIRKELN - SVENSKTALANDE 
GUIDE, INKL. LUNCH
Gyllene Cirkeln är en utflykt som genom åren 
utvecklats till ett ”måste” när man besöker 
Island. Vår guide tar oss med till national-
parken Thingvellir där det isländska tinget 
grundades år 930. Här kan du promenera i 
sprickan som ständigt växer när de amerikanska  
och eurasiska kontinentalplattorna sakta 
glider isär. Efter Thingvellir åker vi vidare 
till det mäktiga vattenfallet Gullfoss och de 
varma källorna i Geysirområdet i Haukadalur. 
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Passa på att fotografera den aktiva gejsern 
Strokkur som skjuter en kokande vatten- 
kaskad rakt upp i skyn! På hemvägen besöker  
vi Fridheimar som är kända för sin tomatodling. 
Hela denna utflykt pågår i ca 11 h. Lunch 
och middag ingår. Lunchen består av klassisk 
isländsk mat. 

Middagen äter vi på Restaurant Fjörubordid  
i det lilla samhället Stokkseyri. Restaurant 
Fjörubordid specialiserar sig på havskräftor, 
så här väntar en härlig måltid med havskräft-
soppa, havskräftor med olika tillbehör, efter-
rätt samt 2 glas vin. Därefter återresa till 
Reykjavik.

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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AVRESA
22 april 2018

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 flygplats - hotell t/r med 

svensktalande guide
•	 4 nätter i deluxerum på Centerhotel

Arnarhvoll, inkl. frukost
•	 2 middagar (dag 1 och 4)
•	 2 luncher (dag 2 och 4)
 •	 Utflykt: Reykjaneshalvön och 

Blå Lagunen med svensktalande 
guide, inkl. entré och lunch

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

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

•	 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

Hälsingegatan 49, våning 4
113 31 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. 

CENTERHOTEL ARNARHVOLL****
Centerhotel Arnarhvoll öppnade i augusti 2007 och 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. Centerhotel Arnarhvoll har även 
en spa-avdelning som öppnade år 2008.

Alla rum är utrustade med ett eget badrum, platt-TV, telefon, minibar och gratis 
trådlöst internet. Tvärs över gatan ligger ”Harpa”, ett stort, modernt och prisbelönt 
konsert- och konferenscenter som blev färdigt 2011. Här finns stora mötes- och 
konferensrum i mycket fina och moderna lokaler.


