
Inkluderer busstransport t/r, entre til lagunen, håndkle og en valgfri drikke. 
Inngang til lagunen må bookes på forhånd og prisen varierer med ledig 
kapasitet.
Daglige avganger fra Reykjavik hver time fra kl. 07:00 – 19:00
Henting ved hotellene starter 30 minutter før avreise.
Retur fra lagunen til Reykjavik hver time fra kl. 10:15 – 22.15. Besøk i 
lagunen kan også tas ved ankomst og/eller hjemreise.

Den blå lagune

Pris:
Per person fra kr 1.090,- / 85,- (14 år og eldre/2-13 år)

Utflukter med buss - 2018

Island
spesialisten

...med hjerte for Island! www.islandspesialisten.no
E-post: reise@islandspesialisten.no 
Tlf: 69 01 78 80 

Den mest populære dagsturen på Island med besøk til historiske 
Thingvellir, det sprutende Geysir området og fossefallet Gullfoss. På 
returen blir det besøk til veksthus hvor vi lærer mer om utnyttelse av 
jordvarmen og smaker på økologiske tomater. Skandinavisk guide på 
fredager på avgangen kl. 09:00, hele året.

Daglig avgang fra Reykjavik kl. 09:00, henting starter kl. 08:30.
Ekstra avgang kl. 08:00 i perioden juni - september.

Pris:
Per person kr 650,- / 325,- (voksen/barn 12-15 år, under 12 år gratis) 

Den gylne sirkel ~ 8 timer

På turen blir det besøk til de tre store attraksjonene på Sør-Island, 
Thingvellir, Geysir og Gullfoss. Bussen kjører den samme runde som på 
8 timers turen med unntak av stopp ved veksthus. 
Skandinavisk guide på torsdager og søndager, gjelder avreise kl. 12:30.

Avreise kl. 09:00 hele året og kl. 12:00 i perioden mai - oktober.
Henting starter 08:30 og 11:30

Pris:
Per person kr 580,- / 290,- (voksen/barn 12-15 år, under 12 år gratis) 

Den gylne sirkel 
- Ettermiddagstur ~ 6 timer

Eventyrlig tur til menneskelaget is grotte i isbreen Langjökull som er den 
andre største isbreen på Island. Turen starter med buss fra Reykjavik og 
fortsetter i Monster Truck på isbreen for å komme frem til 
grotten. En spennende tur med Truck på isbreen og uforglemmelig opp-
levelse å se en isbre fra innsiden sammen med kunnskapsrik guide. 

Avreise kl. 09:00 hele året og kl. 12:00 i perioden mai - oktober.
Henting starter 08:30 og 11:30

Pris:
Per person kr 2.440,- / 1.220,- (voksen/barn 12-15 år, under 12 år gratis) 
inkludert guidet busstur, tur med Monster Truck, entre til isgrotte og omvisning med guide.

Isgrotte på Langjökull  ~ 9 timer



På denne turen langs sørkysten av Island blir det stopp ved kjente 
fossefall som Seljalandsfoss og Skógafoss. Her er det frodige landbruks-
områder på den ene siden og steile fuglefjell på den andre siden. 
Du kan kjenne på den svarte lavasanden ved Atlanterhavskysten og de 
vakre basaltformasjonene ved Reynisfjara. Det blir også stopp ved isbreen 
Sólheimajökull. 
Daglig avgang fra Reykjavik kl. 09:00, henting starter kl. 08:30.

Sørkysten ~ 10 timer

Pris:
Per person kr 840,- / 420,- (voksen/barn 12-15 år, under 12 år gratis)

Island
spesialisten

...med hjerte for Island!

På turen blir du bedre kjent med hovedstaden og det blir besøk til kjente 
landemerker som Hallgrimskirkja som er den høyeste kirken på Island og hvor 
man også kan nyte god utsikt over hoedstaden. Turen går også innom hav-
neområdet, skulpturen Sólfarið og til halvøya Álftanes og presidentbostedet 
hvor Snorri Sturlason bodde på 1200-tallet. Turen avsluttes ved konserthuset 
Harpa i sentrum. Daglig avgang kl. 13:00, henting starter kl. 12:30. 
Pris:
Per person kr 420,- / 210,- (voksen/barn 12-15 år, under 12 år gratis)

Du kan også være med på “Hop On – Hop Off” tur og velge ditt eget tempo. 
Avgang hver halvtime fra Harpa konserthus 09:30 – 16.30
Pris:
Per person kr 360,- / 180,- (voksen/barn 12-15 år)

Hovedstaden Reykjavik ~ 3 timer

På denne turen besøker vi dalen Þjórsárdalur kjent for frodig og vakkert 
landskap. Herfra kan vi nyte utsikten mot Islands mest kjente vulkan 
Hekla som gjennom århundrer har påvirket livet i dalen. Vi besøker rekon-
struksjon av en tusen år gammel gård før vi setter kursen mot rhyolitt 
fjellene i Landmannalaugar. Her er det mange turmuligheter for å nyte det 
fargerike området og en perfekt avslutning er å ta et forfriskende bad i en 
varm kilde før returen til Reykjavik.

Periode: 1. juli - 30. september på tirsdager, torsdager og søndager
Avgang kl. 08:00, henting starter kl. 07:30

Pris:
Per person kr 1.290,- / 645,- (voksen/barn 12-15 år, under 12 år gratis)

Landmannalaugar  ~ 12 timer 

Halvøya Snæfellsnes er som Island i miniatur med svarte sandstrender, 
vulkankratre, fuglefjell, sjarmerende fiskelandsbyer og ikke minst isbreen 
som troner over området. På turen blir det også besøk i fasinerende 
lavagrotte som er både en spennende og lærerik opplevelse. Grotten er 
lett tilgjengelig og delvis opplyst.

Avreise fra Reykjavik kl. 08:00, henting starter kl. 07:30.
Mai - 30. september: Daglig avgang
Oktober - april: torsdag, søndag og mandag 

Pris:
Per person kr 1.270,- / 635,- (voksen/barn 12-17 år, under 12 år gratis)

Snæfellsnes ~ 11 timer 



Lagunen er kjent for isblokker som kalver fra isbreen Vatnajökull og 
flyter rundt i den 18 km2 store lagunen. Fasinerende syn og spennende 
formasjoner som man også kan oppleve på nært hold hvis du deltar på 
en båttur på lagunen.
På vei til lagunen kjører bussen langs sørkysten av Island, gjennom variert 
natur og fasinerende landskap. Det blir stopp ved kjente attraksjoner som 
Seljalandsfoss, Skógafoss, Vík og Skaftafell.

Daglig avgang i perioden 15. mai - 30. september
Avgang på onsdager og lørdager i perioden 1. okt. - 14. mai
Avreise kl. 07:30, henting starter 07:00

Pris:
Per person kr 1.670,- / 835,- (voksen/barn 12-15 år, under 12 år gratis)
Tillegg for båttur på lagunen kr 400,- / 200,-

Isbrelagunen Jökulsárlón - 14 timer

Skaftafell nasjonalpark er en liten oase i skyggen av isbreen Vatnajökull 
hvor Islands høyeste fjell Hvannadalshnjúkur (2110 m.o.h.) troner. Her får 
du 4 timer til å oppleve dette vakre området, f.eks. vandre på egenhånd 
på merkede stier eller delta på guidet isbrevandring. På turen blir det 
stopp ved kjente attraksjoner langs sørkysten og på strekningen får 
du oppleve variert natur og fasinerende landskap formet av isbreer og 
vulkaner.

Daglig avgang i perioden 15. mai - 30. september
Avreise kl. 07:30, henting starter 07:00

Skaftafell Nasjonalpark - 14 timer

Pris:
Per person kr 1.290,- / 645,- (voksen/barn 12-15 år, under 12 år gratis)

Turen går innom de tre attraksjonene Thingvellir, Gullfoss og Geysir i 
tillegg til besøk til Laugarvatn Fontana, et nytt Spa sted bygget på de 
varme kildene stedet drar sitt navn av. Entre til Spa anlegget inkludert 
og servering av rugbrød bakt ved hjelp av jordvarmen i området.

Daglig avgang kl. 09:00, henting starter kl. 08:30.

Pris:
Per person kr 1.090,- / 545,- (voksen/barn 12-15 år, under 12 år gratis)

Den gylne sirkel med Fontana spa  
~ 9 timer 

Reykjanes halvøya er et fantastisk område med spennende landskap, 
geologiske fenomener, jordvarme og ikke minst den unike blå lagune. Det blir 
besøk i geotermisk kraftverk, høytemperaturområdene Krýsuvík og Gunnuhver, 
og til broen mellom de to tektoniske platene som Island er på. De som ønsker 
kan avslutte turen med bad i Den blå lagune. Inngang til lagunen må reser-
veres på forhånd og kommer i tillegg. Inngang til lagunen tidligst kl. 17:00.

Avgang hele året på mandager, onsdager, fredager og søndager.
Avreise kl. 09:00, henting starter 08:30

Pris:
Per person kr 840,- / 420,- (voksen/barn 12-15 år, under 12 år gratis)

Reykjanes UNESCO Geopark og 
Den blå lagune - 8 timer 



Vennligst bemerk følgende:
•	 Prisene	gjelder	arrangerte	bussturer	for	privat	personer	og	ikke	våre	grupper/spesialreiser.		
•	 Vi	forhåndsreserverer	og	sender	deg	faktura	som	skal	være	betalt	før	du	reiser.
•	 Når	faktura	er	betalt	får	du	tilsendt	reisebekreftelse/Voucher	eller	referansenummer.	
•	 Turene	er	guidet	på	engelsk	i	noen	tilfeller	på	to	språk	(tysk,	fransk	eller	skandinavisk).
•	 Henting	ved	hotellene	starter	30	minutter	før	avreise	som	betyr	at	du	blir	hentet	i	løpet	av	den	halvtimen	før	turen	starter.
 OBS - Pga. Trafikkrestriksjoner i sentrum av Reykjavik må man i noen tilfeller gå et lite stykke til nærmeste buss stopp 
 for henting. Du får informasjon om hvor du skal møte opp.
•	 Turene	inkluderer	ikke	måltider	men	du	kan	kjøpe	lunsj	på	veien	eller	ta	med	matpakke.
•	 Husk	godt	fottøy	og	klær	etter	årstiden.

Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål!

For reservasjon av utflukt, vennligst send oss e-post med følgende informasjon:
•	 Antall	deltakere	fordelt	på	voksne	og	barn
•	 Navn	på	bosted	i	Reykjavik	(for	henting)
•	 Fult	navn	og	faktura	adresse	i	Norge

Island
spesialisten

...med hjerte for Island! www.islandspesialisten.no
E-post: reise@islandspesialisten.no 
Tlf: 69 01 78 80 

Transfer med Flybuss ved ankomst og avreise
Det går buss direkte mellom Reykjavík Bus Terminal og Keflavík flyplass i forbindelse med alle flyvninger. Flybus - Plus henter deg 
på hotellet ved avreise og kjører deg til ditt hotell ved ankomst
Det tar ca. 1-1,5 timer fra du blir hentet ved hotellet og til du er framme i Keflavik.

Flybuss - Plus en vei
Pris per person kr 260,- / 130,- (voksen/barn 12-15 år, under 12 år gratis)

Flybuss - Plus tur og retur
Pris per person kr 480,- / 220,- (voksen/barn 12-15 år, under 12 år gratis)

Transfer med besøk i Den blå lagune ved ankomst eller avreise

Det er mulig å besøke Den blå lagune ved ankomst til Island, på vei inn til Reykjavik. Eller du kan bade før du skal fly hjem på 
ettermiddagen. Lagunen ligger ca 20 minutter fra flyplassen så det passer bra med stopp her i forbindelse med transfer til eller 
fra hotellet. 
VIKTIG – inngangsbillett til lagunen MÅ reserveres på forhånd!
Prisene varierer med etterspørsel så derfor oppgir vi prisen som fra pris.

Per person fra kr 1.090,- / 85,- (14 år og eldre/2-13 år)
 


