
RUNT ISLAND MED HYRBIL
/  11 DAGAR

AVRESOR ÅRET RUNT

Detta hyrbilspaket är elva dagar, alltså en längre variant av vårt 
åttadagarspaket. Resan inkluderar till exempel en tur ut på den 
vackra Snaefellsnes-halvön i väst och fler upplevelser i området 
runt Akureyri, nordlandets huvudstad. Du reser runt ön med 
förbokade inkvarteringar på våra hotell runton Island. Hotellen 
håller trestjärnig standard, du har privat badrum och frukost 
ingår alltid. Med på resan får du en bra kartbok samt tips på 
aktiviteter och sevärdheter som är anpassade till rutten.

FÖRBOKADE HOTELL
OCH HYRBIL INGÅR



REYKJAVIK ISLAND

DALVIK

BLÅ LAGUNEN

DETTIFOSS

GODAFOSS

JÖKULSÁRLÓN

SKÓGAFOSS
SELJALANDSFOSS

REYKHOLT

AKUREYRI
HÚSAVÍK

EASTFJORDS

HÖFN

NÚPAR

DAG 1
ANKOMST TILL ISLAND
När du landat på Keflavik flygplats hämtar du 
ut hyrbilen. Kör sedan mot Reykjavik, men 
stanna gärna vid den Blå Lagunen på vägen. 
Ett dopp där sägs göra underverk för både 
kropp och själ. Fortsätt sedan till Reykjavik 
och checka in på ditt hotell.

DAG 2
HVALFJÖRÐUR & SAGORNAS ISLAND
Kör norrut till Sagornas dal, Borgarfjordur, 
som förknippas med Egill Skallagrímssons 
saga. Utforska vattenfallen Barnafoss och 
Hraunfossar, varma källor och historiska 
platser. Besök Europas mest kraftfulla varma 
källa; Deildartunguhver. Checka sedan in på 
ett av våra hotell på västra Island, där du över-
nattar i två nätter.

DAG 3
VÄSTRA ISLAND MED SNÆFELLSNES- 
HALVÖN
Den magnifika Snæfellsnes-halvön sträcker 
sig ut i havet på västra Island. Utforska denna 
halvö med sin snötäckta vulkan, vackra kust-
sträckor, lavafält och fågelkolonier. Besök den 
mysiga byn Stykkíshólmur varifrån du kan åka 
på båttur på fjorden Breiðafjörður.

DAG 4
NORRUT TILL SKAGAFJÖRÐUR – 
HÄSTARNAS DAL
Kör norrut till Skagafjördur, som även kallas 
hästarnas dal, och till gården Glaumbær 
med sina gräsprydda tak. Besök också den 
gamla vulkanen Grábrók som du kan bestiga 
för att få en fantastisk utsikt över området.  
Övernatta sedan på hotell på norra Island.

DAG 5
NORRA ISLAND MED AKUREYRI & 
MÝVATN
Besök charmiga Akureyri, nordlandets huvud-
stad och Islands näst största stad. På som-
maren arrangeras flera festivaler och andra 
festligheter här. Missa inte heller mäktiga 
Godafoss, gudarnas vattenfall. Passa även 
på att utforska den mystiska och vackra sjön 
Myvatn samt de varma källorna i Namaskard. 
Vi rekommenderar också varmt att du gör en 
valsafari från Husavik (juni – augusti). Över-
nattning sker på ett av våra hotell på norra 
Island. 

DAG 6
DETTIFOSS VATTENFALL
Reser du under sommarhalvåret kan du köra 
längs havet runt Tjörnes-halvön denna dag. 
På vinterhalvåret är den vägen oframkomlig, 
då tar du i stället vägen inåt land via Myvatn. 



Målet är Europas mest kraftfulla vattenfall 
Dettifoss. 44 meter högt och 100 meter 
brett – en mäktig upplevelse! Därifrån kör du 
sedan vidare österut. Övernattning på hotell 
på östra Island.
 
DAG 7
ÖSTFJORDARNA 
Kör längs de natursköna fjordarna på östra 
Island. Njut av den lilla staden Höfn och se 
dess glaciärutställning. Utforska glaciären 
Vatnajökull, med glaciärlagunen Jökulsárlón, 
och Skaftafell National Park. Övernattning 
på hotell på sydöstra Island, i området kring 
Vatnajökull.

DAG 8
VATTENFALL OCH GLACIÄRER
Kör längs den spektakulära sydkusten med sina 
svarta lavastränder, vattenfall och glaciärer.  
Gör ett besök till folkmuséet i Skogar och det 
närliggande och imponerande vattenfallet  
Skógafoss. Övernattning på sydvästra Island.

DAG 9
GULLFOSS VATTENFALL & HETA 
KÄLLOR KRING GEYSIR
Kör längs den klassiska turen ”Gyllene Cirkeln”  
och besök Gullfoss vattenfall, Geysirs heta 
källor och Thingvellir Nationalpark – listad som 
ett av UNESCO:s världskulturarv. Kör sedan 
till Reykjavik där du övernattar i 2 nätter. 

DAG 10
REYKJANESHALVÖN & REYKJAVIK
Utforska mer av södra Island och Reykjanes- 
halvön. Missade du Blå Lagunen vid ankomst 
har du chans att uppleva den nu. Besöka också 
de geotermiska områdena Gunnuhver och 
Krýsuvík samt den fina sjön Kleifarvatn.

DAG 11
HEMRESA FRÅN ISLAND
Fags att lämna Reykjavik och köra mot flyg-
platsen. Du lämnar hyrbilen på flygplatsen 
innan du tar flyget tillbaka till Sverige.

11 DAGARS HYRBILSRESA
Totalt 2329 km – snitt 212 km per dag.



 

Medlem i Svenska 
Resebyråföreningen 
Din trygghet

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

AVRESOR ÅRET OM
Avresor året runt. Från Stockholm och 
Köpenhamn finns det dagliga direktflyg hela 
året. Från Göteborg går direktflyg några 
dagar per vecka i perioden maj – septem-
ber (övrig tid på året tillkommer flygtillägg  
fr. 1 695,- per person för anslutningsflyg 
från Göteborg.)

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

•	 Hyrbil i vald klass i 10 dygn inkl.:
•	 Flygplatsavgift vid uthämtning av 

hyrbil
•	 Fria mil
•	 Super-CDW-försäkring

•	 Hotell i 10 nätter runt om på Island 
inkl. frukost

•	 Tips på sevärdheter och aktiviteter 
längs vägen

•	 Bilkarta från Landmaelingar Islands, 
skala 1:500000

•	 Ställd resegaranti till Kammarkollegiet

TILLVAL
•	 Extra chaufför
•	 Babystol
•	 Barnkudde 
•	 Bagagevagn  (Gäller endast för 

hyrbilstyp J, M och O.)
•	 GPS

Resevillkor och avbeställningsregler finner 
du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  DATUM OCH INFORMATION

HYRBILSKLASSER

Det finns många alternativ för dig som vill hyra bil på Island. Här listar vi de tre hyrbilsklasser vi använder mest. 
Kontakta oss om du är intresserad av att boka någon annan bilmodell, vi hjälper dig gärna.

HYRBIL N 
Hyundai i20, eller motsvarande

Dörrar: 5
Passagerare: 5
Stora väskor: 1
Små väskor: 1
Växellåda: Manuell

HYRBIL P 
Dacia Duster, eller motsvarande

Dörrar: 5
Passagerare: 5
Stora väskor: 1
Små väskor: 2
Växellåda: Manuell

HYRBIL C
Toyota Auris kombi, eller motsvarande

Dörrar: 5
Passagerare: 5
Stora väskor: 1
Små väskor: 2
Växellåda: Automat


