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AVRESOR ÅRET RUNT

2019
Upptäck Island på egen hand med hyrbil - ett härligt sätt att 
utforska landets varierade natur och vackra sevärdheter i din 
egen takt. Längs vägen väntar bland annat Gullfoss och 
Geysirområdet, Akureyri och nordlandet, de spektakulära 
östfjordarna och den vackra sydkusten med vattenfall, 
vulkaner och svarta lavastränder. Resan inkluderar förbokade 
hotellrum med frukost, karta samt tips på aktiviteter och
sevärdheter längs vägen.

FÖRBOKADE HOTELL
OCH HYRBIL INGÅR



DAG 1
ANKOMST TILL ISLAND
När du landar på Keflavik flygplats hämtar du hyr-
bilen. Sedan börjar Islandsäventyret! Första målet 
på resan är Reykjavik, men stanna gärna vid den Blå 
Lagunen på vägen. Ett dopp i det varma, mineral-
rika vattnet är en bra start på resan. Väl i Reykjavik 
checkar du in på vårt hotell.

DAG 2
VÄSTRA ISLAND – SAGORNAS DAL 
Denna dag kör du norrut till den magiska Sagor-
nas dal, Borgarfjordur, som förknippas
med Egill Skallagrímssons saga. Utforska vat-
tenfallen Barnafoss och Hraunfossar och dalens 
varma källor och historiska platser. Du övernattar 
på hotell på västra Island.

 
 

DAG 3
NORRA ISLAND – AKUREYRI 
Utforska charmiga Akureyri, som både är 
nordlandets huvudstad och Islands näst största
stad. Kör också till det mäktiga vattenfallet 
Godafoss, gudarnas vattenfall. Övernattning 
på hotell på norra Island.

DAG 4
NORRA ISLAND – MYVATN 
Kör vägen längs havet runt Tjörnes-halvön, 
eller ta vägen inåt land via Myvatn till Europas
mest kraftfulla vattenfall, Dettifoss, som är 44 
meter högt och 100 meter brett – en mäktig 
upplevelse! Besök också sjön Myvatn och ta en 
promenad i dess vackra omgivningar.
Även här finns varma källor att förundras över. 
Fortsätt sedan österut. Övernattning på hotell 
på östra Island. 

DAG 5
ÖSTFJORDARNA
Kör genom det dramatiska fjordlandskapet på 
östkusten. Vackra vyer utlovas så var beredd 
med kameran! Längs vägen passerar du flera 
charmiga fiskebyar innan du kommer fram till 
Vatnajökull, Europas största glaciär. Utforska 
glaciären och gör ett besök vid den vackra 
glaciärlagunen Jökulsarlon och nationalparken 
Skaftafell. Denna dag övernattar du på hotell 
på sydöstra Island. 

DAG 6
SYDKUSTEN
Din resa fortsätter längs sydkusten, där du ser 
ännu fler exempel på Islands förunderliga natur. 
Du passerar till exempel svarta lava-stränder, 
vackra vattenfall och glaciärer. Gör gärna ett 
stopp i Skogar. På muséet där kan



du se mer av hur livet på södra Island kunde te 
sig förr. Från Skogar har du inte långt till det 
imponerande vattenfallet Skogafoss. Över-
nattning sker på hotell på sydvästra Island.
 
Dag 7
GULLFOSS OCH GEYSIR
I dag kör du den klassiska turen Gyllene Cir-
keln – ett måste för alla som reser till Island. 
Gyllene Cirkeln tar dig till sevärdheter som 
vattenfallet Gullfoss, de varma källorna och 
gejsrarna vid Geysir och världsarvslistade 
Thingvellir nationalpark. Efter dagens upp-
levelser kör du till Reykjavik, där du har tid 
för en promenad i stadskärnan och kanske 
lite shopping. Besök gärna någon av stadens 
härliga restauranger för en fin avslutning 
på resan. Övernattning på hotell i Reykja-
vik. 

DAG 8
HEMRESA FRÅN ISLAND
Kör från Reykjavik till Keflavik och lämna hyr-
bilen på flygplatsen. Det är dags att lämna 
Island och flyga hemåt.
 
TIPS!
Om du vill uppleva mer av Island kan du enkelt 
förlänga din resa. Vi har till exempel längre 
hyrbilsresor, där du hinner se ännu fler av 
Islands mer avskilt belägna sevärdheter. Du 
kan också lägga till extra hotellnätter i Rey-
kjavik för att uppleva mer av Islands vackra 
huvudstad. Kontakta oss så hjälper vi dig med 
ett förslag.
 
8 DAGARS HYRBILSRESA
Totalt 1655 km – snitt 207 km per dag
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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 C
Toyota Auris kombi, eller motsvrande

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

HYRBIL P
Dacia Duster, eller motsvarande

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

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 – 
september (övrig tid på året tillkommer 
flygtillägg fr. 1 695,- per person för 
anslutningsflyg från Göteborg.)
 
OBS! Under maj till september erbjuder 
vi förbokade avgångar på måndagar. För 
övriga avresedagar kontakta oss.

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
•	 Flygskatter
•	 1 incheckad väska + 1 handbagage
•	 Hyrbil i vald klass i 7 dygn inkl.:
•	 Flygplatsavgift vid uthämtning av
•	 hyrbil
•	 Fria mil
•	 Super-CDW-försäkring
•	 Hotell i 7 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


