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SVENSKTALANDE GUIDE

Upplev flera av våra mest populära utflykter på Island i sällskap med vår duktiga svensktalande 
guide på resan Mitt Island. Du bor i Reykjavik i sju nätter och gör flera populära utflykter till den 
isländska naturen med duktig guide. Vi utforskar det fascinerande landskapet på 
Snaefellsneshalvön.  Denna 90 km långa halvön består av en värld av mångfald. Vänliga städer 
och byar, spektakulära berg, sandstränder och en mängd fågelarter som ligger på förrädiska 
klipporna. Upplev också den klassiska turen ”Gyllene Cirkeln” där du bland annat besöker 
vattenfallet Gullfoss och Geysirområdet med den aktiva gejsern Strokkur. Under dagen besöker 
vi varma källan Secret Lagoon för bad. Dessutom får du lära känna Reykjaviks spännande 
historia och kultur med en guidad stadsrundtur. Du får följa med ut till havs på valskådning 
med chans att se flera sorters valar  samt lunnefågel.



DAG 1
ANKOMST TILL ISLAND
Vid flygplatsen väntar flygbussen som kör 
dig till valt hotell i Reykjavík. Kvällen är till 
fritt förfogande. Ta gärna del av Reykjaviks 
fina restaurangutbud.

DAG 2
REYKJAVIK STADSRUNDTUR 
- SVENSKTALANDE GUIDE
Reykjavík är en stad med många ansikten. Vi 
besöker dess historiska och moderna delar 
med buss och svensktalande guide. Höjd-
punkter på turen: Hallgrimskyrkan, presiden-
tresidenset och Hafnarfjördur. Längd: ca 2,5 
timmar, avgår 09.00.

DAG 3
VALSAFARI
Denna dag skall ni också uppleva valsafari 
i Faxaflói utanför Reykjavik. De vanligaste 
sorterna i dessa vatten är vikval, vitnosdel-
fin, tumlare och knölval. I mer sällsynta fall 
kan du även få syn på späckhuggare, sillval, 
brugd och grindval. Under högsäsongen (maj-
aug) är det stora chanser att även få se lun-
nefåglar. 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. Turen pågår i ca 3 timmar från kl 
09:00-12:00.

OBS! Transfer från hotellet ingår ej. Valsafarin 
utgår ifrån Reykjaviks hamn och ni har gång-
avstånd från flera av våra hotell. Vi föreslår en 
promenad ner till hamnen, ca 10-25 min bero-
ende 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 4
LEDIG DAG
Denna dag kan ni shoppa i Reykjavik, besöka 
ett lokalt badhus eller lägga till fler utflyk-
ter. 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, gla-
ciärvandring med isklättring eller kanske en 
utflykt med flyg över den isländska naturen. 

DAG 5
SNAEFELLSNESHALVÖN 
- SVENSKTALANDE GUIDE 
Turen tar dig från Reykjavik på en vacker resa 
mot halvön Snaefellsnes, med paus vid Bor-
garfjörður i byn Borgarnes. Vi når Snaefells-
nes och får chans att skåda det lokala djurlivet 
vid stranden som är hem till både sälar och 
sjöfåglar. Näst på tur är ett besök vid den 
idylliska lilla fiskebyn Arnarstapi. Ta en pro-
menad genom det extraordinära landskapet 
längs kusten till den lilla byn Hellnar, där vi 

Lokalguide:  
Jakob S. Jonsson

Jakob S. Jonsson är islänningen med 
rötter i den isländska myllan men delar 
av trädkronan i Sverige; han talar fly-

tande svenska och kan även hosta upp 
en och annan Göteborgsvits om stäm-
ningen tillåter. Jakob är en av Escape 

Travel´s mest erfarna guider. 



tar en längre paus lagom för lunch (ingår ej).
 Vi besöker Djúpalónssandur, en lugn 
svart grusstrand som bjuder på vacker utsikt 
och en fascinerande historia. Turen fortsät-
ter längs Snaefellsnes norra kust till fiskebyn 
Grundarfjörður som omges av vackra berg. 
Här finner vi ett av halvöns mest ikoniska 
och fotograferade landmärken – berget 
Kirkjufell som tornar upp sig från strandlin-
jen. Från Grundarfjörður påbörjar vi resan 
åter mot Reykjavik. Utflyktens sista, men 
inte minsta, sevärdhet för dagen är natur-
arvet Gerðuberg. En märklig plats med 
vackra basaltkolumner i häpnande geome-
triska former skapade av naturen själv. Hela 
denna utflykt pågår i ca 11 timmar, avgår  
kl 08.00. 
 
DAG 6
LEDIG DAG
Denna dag har inget förbokat program utan 

här har du möjlighet att utforska Island uti-
från dina intressen. 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, Blå Lagunen, valsafari och gui-
dade bussturer till bland annat sydkusten 
med vattenfall och lavastränder med mera. 

DAG 7
GYLLENE CIRKELN OCH BAD I SECRET 
LAGOON HELDAGSUTFLYKT - SVENSK-
TALANDE GUIDE
Följ med på turen Secret Lagoon och Gyllene 
Cirkeln som låter dig uppleva charmen med 
ett geotermiskt isländskt utomhusbad och 
besöka den klassiska Gyllene Cirkelns sevärd-
heter. Bada som en sann islänning i det unika 
och naturligt varma badet Secret Lagoon, 
som islänningarna har använt i över 100 
år. Denna geotermiska lagun är den äldsta 

poolen på Island och har numera renoverats 
med en fin anläggning, omklädningsrum, en 
liten bar och café.
Utflykten tar dig vidare till några av Islands 
främsta attraktioner längs den klassiska 
rutten Gyllene Cirkeln. Här får du besöka 
den fascinerande nationalparken Thingvellir, 
det mäktiga vattenfallet Gullfoss och de heta 
källorna i Haukadalur med den aktiva gejsern 
Strokkur.
 Turen pågår i ca 8 timmar från kl 
09:00-17:00.
nationalparken Thingvellir där det isländska 
 
DAG 8
HEMRESA
Vår transferbuss hämtar och tar er i god tid till 
flygplatsen för hemresa. Passa på och handla 
tax-free i Keflaviks prisvärda taxfreebutiker.
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AVRESOR 2019
Maj till September
Se aktuella datum på vår hemsida 
www.escapetravel.se 

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 och 

Köpenhamn t/r inkl:
•	 Flygskatter
•	 1 incheckad väska + 1 

handbagage
•	 7 nätter på valt hotell inkl. frukost
•	 Utflykt: Gyllene Cirkeln och 

Secret Lagoon inkl inträde, 
svensktalande guide

•	 Utflykt: Snaefellsneshalvön, 
svensktalande guide

•	 Utflykt: Reykjavik stadsrundtur, 
svensktalande guide

•	 Utflykt: Valsafari, engelsktalande 
guide

•	 Transfer med flygbussen t/r
•	 Ställd resegaranti via 

Kammarkollegiet

Resevillkor och avbeställningsregler 
hittar du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORMATION

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.


