Följ med oss på studieresa till Island, söndag 10 – torsdag 14 juli 2022
(F=frukost, L=lunch, M=middag)
Island var ett av de länder som var öppna för resor 2021. I somras skrev min amerikanska väninna till mig och
frågade om jag ville följa med för att kolla en resrutt inför ankomsten av hennes grupp som anlände veckan efter.
Så i augusti åkte jag dit och vi bilade längs med sydkusten och en bit in i landet för att se de gyllene besöksmålen
som ju är måsten på en resa på Island. Jag hade varit på Island förut, men inte för att träffa bönder och jag hade
helt missat sydkusten.
Dessa fantastiska möten och upplevelser vill jag nu dela med mig av till dig som alltid gått och funderat på att resa
till Island men aldrig kommit dit – eller som liksom jag som rest den Gyllene triangeln och missat så mycket
annat!
Eva Maria Friberg

Så här kommer vi att resa!

Dag 1, söndag 10 juli 2022
Blå Lagunen-Reykjaneshalvön (ca 110 km)
(-/-/M)
Eftersom flyg från olika delar av landet varierar börjar programmet på Island på eftermiddagen –
Ca kl 15 avresa från flygplatsen med buss och vår svensktalande guide.
Vi börjar med ett härligt dopp i den Blåa lagunen och fortsätter sedan söderut på
Reykjaneshalvön.
Övernattning och middag i på hotell Eldhestar, ett boende som kombinerar god mat,
relaxavdelning och en stor hästverksamhet
https://hoteleldhestar.is/
Dag 2, måndag 11 juli 2022

South Shore (ca 170-240 km*)

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet.

För oss som önskar börjar dagen med en timmes ridning innan resan går vidare
Utcheckning och avresa till vattenfallet Seljalandsfoss där vi drar på oss något regnstänkssäkert
och gör en promenad till och in bakom fallet för att få en upplevelse av vattnets ljusbrytning.

N&N resor Agritours Sweden
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Efter lunch besöker vi Núpar gård med mjölkkor där ägaren också kan berätta om hur Islands
motsvarighet till LRF har arbetat för att sprida kunskap om lantbruk bland islänningarna
Nästa gård Þorvaldseyri ligger vid foten av ”askmolnsvulkanen”, Eyjafjallajökull. Gården odlar
spannmål och har mjölkkor och är med sina 70 ha relativt stora på Island. Efter det stora
utbrottet 2010 öppnade man en utställning som visar händelsen på gården vid utbrottet och
fokuserar på de utmaningar som bönder står inför när vulkaner får utbrott.
Vi besöker på Skógarsafn Museum, en kulturarvssamling med 18 000 regionala
folkhantverksföremål som ställs ut i 3 museer och 6 historiska byggnader fler invuxna i det gröna
landskapet Här finns ännu ett fint vattenfall Skógar att se.
Hotellets ägare var lantbrukare som så många andra har ändrat turismen sin verksamhet till den
mer lönsamma
Resan fortsätter på landets södra väg och vi stannar vid Dyrhólaey klipporna eller Reynisfjara
Beach med sin svarta sand.
Övernattning och middag i Hotel Dyrhólaey
Dag 3, tisdag 12 juli 2022

Skaftafell Jökulsárlón glaciären (ca 400)

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet.
Idag får vi en längre dag i bussen för att få njuta av det unika isländska landskapet. Vi reser
österut i det spännande lavalandlandet och besöker Skaftafell Nationalpark och gör en kort
vandring till Svartifoss vattenfall
Lunch serveras i nationalparken eller i närheten
Kanske blir besöket vid Jökulsárlón glaciären dagens höjdpunkt där isblocken sakta flyter ut i
havet. Vi gör en 30 minuters båttur på glaciärsjön
Vi åker sedan tillbaka till vårt hotell med magisk utsikt över havet, middag på hotellet
Dag 4, onsdag 13 juli 2022
(ca 290 km)
Frukost serveras på hotellet. utcheckning
Idag kommer vi till de klassiska isländska besökmålen i Golden Circle

(F/L/M)

Vi besöker först Friðheimar tomatfarm, deras tomater säljs storskaligt till Rejkjavik men de har
byggt in en resturang i ett av växthusen där vi får en presentation om hur de varma källorna
möjliggör verksamheten. Efter en lätt lunch får vi se en fartfylld hästuppvisning med deras hästar.
Under eftermiddagen besöker vi de klassiska besöksmålen med gejsrar, Gullfoss vattenfall och
det mäktiga Þingvellir Nationalpark innan vi åker tillbaka till Reykjavík.

Vi får vi en orienteringstur i huvudstaden innan incheckning på Center hotel Arnarhvoll
Avskedsmiddag äter vi på restaurang Kopar i centrala Reykjavik
Dag 5, torsdag 14 juli 2022

Reykjavik

(F/-/-)

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning.
09.00 Stadsguidning med buss och till fots 1 timma och sedan egen tid i den färgglada staden.
Transfer till flygpltsen
Vi hjälper förstås att boka flyg om du vill och ger praktisk information om resan
Kostnad för ovanstående program
Pris per person i delat dubbelrum
Enkelrumstillägg
Tillägg för ridning dag 2

17 250 kronor
3 000 kronor
750 kronor

Specificerat program enligt ovan
Följande ingår i priset:
Buss och chaufför under hela resan
Svensktalande reseledare under hela resan
4 övernattningar på minst 3-stjärnigt hotell inkl. frukost
3 luncher
4 middagar, buffet på hotellet
Studiebesök enligt programmet, med reservation för förändringar.
Entréer till Blå Lagunen med ”badpaket”, Skoagsafn museum, perlan besökscenter vid
Thingvellir
Amfibåttur glaciärsjö, 30 min.
organisationskostnader
Resefolder med information om resmålet och praktisk reseinformation till samtliga deltagare.
Följande ingår inte i priset:
Flyg
Dryck till måltider
Dricks till busschaufför och guide
Reseförsäkringar
Avbeställningsskydd
Personliga utgifter
Priset är beräknat med dagens valutakurs och kan ändras till och med slutbetalning
N&N resor Agritours Sweden
Malma Gård, SE 533 96 Götene
070-6252705 evamaria@nnresor.se

Bokning görs via mail till evamaria@nnresor.se senast den 20 april därefter i mån av plats
Ange namn, e-post och postadress samt telefonnummer
Efter bekräftad bokning betalas en anmälningsavgift på 1000 kronor på bankgiro 331-3632
Full betalning erlägg mot faktura 31 maj
Vi förbehåller oss att ställa in resan vid färre än 15 deltagare
Avbokning
Efter bekräftad bokning och erlagd anmälningsavgift kan avbokning göras enligt följande:
Fram till 31 maj
1000 kr
1-15 juni
50 % av resans kostnad
16-30 juni
70 % av resans kostnad
Boka avbeställningsförsäkring och reseförsäkring
Det är viktigt att avbeställningsförsäkring meddelas vid bokning och betalas i samband med
anmälningsavgiften. Tänk på att den privata reseförsäkringen sällan gäller om resan betalats via
företaget, då krävs en speciell tjänstereseförsäkring. Vi har samarbetsavtal med ERV som är
branschledande på reseförsäkringar. Passande försäkring beställs enkelt genom vår hemsida
www.nnresor.se, bra att veta. Såväl försäkring för privatresa som affärsresa kan tecknas genom
N&N resor. kostnad för Avbeställningsförsäkring är 6% av resans kostnad.
Om enskild resenär har tecknat reseförsäkring kan återbetalning av avbokad resa ske genom
försäkringsbolaget enligt försäkringens gällande regler.
Resegarantier
N&N resor har fullständiga resegarantier enligt Resegarantilagen genom vårt bolagsnamn
Discover Sweden Tours. Observera att vår resegaranti endast gäller för de tjänster som är bokade
genom oss.

