ISLAND ÄLVORNAS, SAGORNAS OCH VULKANERNAS Ö
18-22.9 2019

Onsd. 18.9

kl. 09.45
kl. 15.05
Ca 17.00

Flyg avgår från Vasa. Byte i Stockholm och vidare till Keflavik
Ankomst till Island
Busstransport från flygplatsen till Reykjavik med lokal guide.
Inkvartering i dubbelrum på modernt hotell i utkanten av Reykjavik för 4
nätter.

Torsd. 19.9

Frukost på hotellet
Dagen börjar med en guidad rundtur i Reykjavik 2,5 timmar både i buss och
till fots. Vi ser bl.a Hallgrimskyrkan som är den mest besökta sevärdheten i
staden, dessutom besöker vi Perlan som är byggd ovanpå
varmvattencisterner, restaurangen har en ståtlig utsikt över Reykjavik, vi kör
också via gamla trålarhamnen som har fått nytt liv. Guidningen avslutas vid
konsert- och kongresshuset Harpa, som vunnit många arkitekturtävlingar.
Eftermiddagen tillbringas i centrum där man har möjlighet att ströv runt på
egen hand, shoppa m.m Lunch i centrum.

Fred. 20.9

Frukost på hotellet
Vi gör en halvdagsutflykt och börjar dagen med att köra till Krisuvik
geotermiska område, därefter över lavalandskapet till fiskarbyn Grindavik.
Vid lunchtid gör vi ett besök i Blå Lagunen, det legendariska världsberömda
badet utanför Reykjavik och när vi har fått pröva på varma bad (turkosblått
ca 35 grader) och fått en stund i kafeterian och souveniraffären så återvänder
vi till Reykjavik och vårt hotell. Eftermiddagen är fri för eget program.
Middag på hotellet.

Lörd. 21.9

Frukost på hotellet
Den sista dagen på Island gör vi en heldagstur till Gyllene cirkeln. Det blir
bl.a ett besök vid Gullfoss vattenfallen, den sprutande Gejsern Strokkur och
varma vattenkällor samt Thingvellir, platsen för islänningarnas första
riksmöte, alltinget på 900-talet. Lätt lunch ingår.

Sönd. 22.9
kl. 11.05
kl. 20.45

Frukost på hotellet och avfärd till Keflavik flygplats
Flyg avgår från Keflavik. Byte i Stockholm och vidare till Vasa
Ankomst till Vasa

Pris:

1645,-/pers. i dubbelrum (Singelrumstillägg 270,-)

I priset ingår:

-Flygresa Vasa-Keflavik t/r
-4 nätter i dubbelrum på modernt hotell i utkanten av Reykjavik
-4 x frukostbuffé på hotellet
-Utflykter med svensktalande guide enligt programmet

-Måltider enligt programmet
-Inträdesavgift till Blå Lagunen
-Inträdesavgifter under utflykterna
-Transfer med svensktalande guide till och från flygplatsen
-Bagage 23 kg
-skatter och avgifter
-Reseledares tjänster
Mot tillägg:

-Övriga inträdesavgifter
-Övriga måltider

Resebyrå LINDA TOURS Tel: 06-2243350
www.lindatours.com

