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SVENSKTALANDE GUIDE

Upptäck landet av is och eld på vår seniorresa till Island med 
svensktalande guide. Vi bor bekvämt i fyra nätter på det centralt 
belägna hotellet Centerhotel Arnarhvoll, som ligger mitt emot 
konserthuset Harpa. Vi åker på utflykt till Gyllene Cirkelns 
fascinerande gejsrar och vattenfall samt utforskar huvudstaden 
Reykjavik genom en guidad stadsrundtur som avslutas med en 
rundvisning i det fantastiska konserthuset Harpa.



DAG 1
ANKOMST TILL ISLAND OCH 
VÄLKOMSTMIDDAG
Flygresa till Island. Vid flygplatsen på Island 
väntar vår transferbuss och vår guide som tar 
oss med till Centerhotel Arnarhvoll i centrala 
Reykjavik. Här får vi en stund för oss själva 
innan det är dags för vår gemensamma väl-
komstmiddag i hotellets restaurang Ský på 
översta våningen där vi njuter av god mat och 
fantastisk utsikt.
 
DAG 2
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: Hallgrimskyrka samt 
visning av konserthuset Harpa. Längd: ca3 h.
Lunch i Harpa efter visningen (ingår)
 Eftermiddagen är till fritt förfogande, 
så passa på att utforska staden och allt 
denna lilla storstad har att erbjuda.  I resans 
pris ingår ”Reykjavik City Card”.  Ett kort 
som gäller de närmaste 48 timmarna och 
ger gratis inträde till ett flertal museer, fria 

resor med stadsbussarna och gratis inträde 
till flera simbassänger i Reykjavik.
Middag äts på egen hand.

DAG 3
LEDIG DAG
Denna dag har inget förbokat program. 
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. Reykjavik City Card som 
ingår i resans pris gäller även idag.

Om du är intresserad av att besöka Blå Lagu-
nen så erbjuder vi följande tur mot tillägg:
BAD I DEN HÄRLIGA BLÅ LAGUNEN
På morgonen (kl. 09:00) beger vi oss till 
Reykjaneshalvön, 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. Turen pågår i ca 4 h. Vi är åter 
på hotellet runt kl. 13:00. Middag intas på 
egen hand.

DAG 4
GYLLENE CIRKELN MED SVENSK-
TALANDE GUIDE, INKL. LUNCH OCH 
AVSKEDSMIDDAG
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 amerikan-
ska och eurasiska kontinentalplattorna sakta 
glider isär. Efter Thingvellir åker vi vidare 
till det mäktiga vattenfallet Gullfoss och de 
varma källorna i Geysirområdet i Haukadalur.
 På hemvägen besöker vi Fridheimar som är 
kända för sin tomatodling. Hela utflykten pågår 
ca 8 h, från 09.00-17.00. Lunch och middag 
ingår. Lunchen består av klassisk isländsk mat. 
Avskedsmiddagen äter vi på Restaurant Ísafold 
som ligger centralt inne i Reykjavik.

DAG 5
HEMRESA
Transferbussen hämtar dig på hotellet och kör 
dig i god tid till Keflavik flygplats. 



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. Hotellet har även en spa-avdel-
ning 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.

Vi erbjuder både Standard rum och Deluxe rum på denna resa. Deluxe rummen är 
något större än standard rummen.
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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 el 

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

handbagage
•	 4 nätter på Centerhotel 

Arnarhvoll**** inkl. frukost
•	 Transfer t/r med svensktalande 

guide
•	 2 middagar varav 1 middag på 

Restaurant Ský (dag 1) 1 middag 
på Restaurant Ìsafold (dag 4)

•	 2 luncher (på utflykterna dag 2 
och 4)

•	 Utflykt: Reykjavik stadsrundtur 
med svensktalande guide samt 
guidad tur på Harpa konserthus

•	 Utflykt: Gyllene Cirkeln med 
svensktalande guide

•	 Reykjavik City Card

TILLVALSUTFLYKT
•	 Blå Lagunen

OBS Barn under under 2 år får inte 
bada i Blå Lagunen

Resevillkor och avbeställningsregler 
hittar du på www.escapetravel.se

Beställ din resa på 
www.escapetravel.se

/  PRISER OCH INFORMATION


