Aktiviteter på Island - 2019
Isbrevandring - 10 timer
(2 timer på isbreen)
Buss fra Reykjavík til isbreen Sólheimajökull i sør. Du lærer mer om
isbreen og hvordan klimaendringer og vulkanutbrudd har satt sine spor i
området. På turen blir det også stopp ved de kjente fossefallene Skógafoss og Seljalandsfoss. En spennende dagsutflukt som passer alle, lett og
sikker brevandring. Aldersgrense 10 år. Turen starter med opplæring i bruk
av utstyr. Daglig avgang kl. 09:00, henting starter kl. 08:30.
Pris:
Pris: kr. 1.400,- / 810,- (voksen/barn 10-15 år) inkl. transport, guide og utstyr
for isbrevandringen. Ta med varmt tøy, regntøy, godt fottøy og lunsj.

Oppmøte ved Sóheimajökull:
Ønsker du å delta på isbrevandringen, men møte opp ved Sólheimajökull
så blir prisen voksen/barn kr. 1.100,- / 735,Oppmøte kl. 10:00, 12:00 eller 14:00
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Kortere isbrevandring:
Det er mulig å delta på isbrevandring som passer hele familien og tar
totalt 2-2,5 timer, 1 time på isbreen. Flere avganger daglig pris voksen/
barn (min 8 år) kr. 810,- / 550,-

Kajakktur på lagune ved
Sólheimasjökull – 2,5 timer
Spennende kajakktur i enestående omgivelser blant isblokker som kalver
fra isbreen og under trygg ledelse av erfaren instruktør/guide. Du får
tørrdrakt og opplæring før turstart, krever ikke tidligere erfaring.
Periode: Mai – sept. Starter 09:30, 12.30 og 15:30.
Maks 8 personer per gruppe, aldersgrense 12 år.
Vanskelighetsgrad: lett. Varighet 2,5 timer / 1-1,5 timer på vannet.
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Pris:
Pris 960,- / 1.170,- / 500,- (Voksen i dbl. / Voksen i sgl. / Ungdom 12-15 år)

Rideturer
Ridetur A – 4 t / 1,5-2 t på hesteryggen

Passer alle, også deg med liten eller ingen erfaring fra ridning. Turen går
i nærområdet sør-vest for Reykjavik over lavamarker og langs fjellskråninger.
Daglig avgang kl. 10:00 og 14:00, henting ved hotellene starter
kl. 09:00 og 13:00.
Pris:
Per person kr. 990,- / 550,- (voksen/barn 8-15 år). Inkluderer transfer, guidet
ridetur, hjelm, gummistøvler, regntøy eller varm overall om vinteren.

Ridetur B – 6 t / 2,5 -3 t på hesteryggen
Tur i variert natur i områder øst for Reykjavik. Henting 08:00-08:30.
Tilbake i Reykjavik kl. 14:00

Pris:
Per person kr. 1.050,- / 840,- (7- 14 år) Inkluderer transfer, guidet ridetur, hjelm,
gummistøvler, regntøy eller varm overall om vinteren.

Ridetur C – dagstur med ca. 5-6 timer på
hesteryggen

Passer for deg med noe ride-erfaring. Turen går i fjellområdene øst for
Reykjavik med vakker utsikt og mulighet for bad i varm bekk. Husk badetøy.
Daglig avgang fra Reykjavik kl. 08:15-08:45. Tilbake i Reykjavik ca.
17:15. Periode: 20/5 – 15/9.
Pris:
Per person kr. 1.535,- / 1.230,- (voksen/barn 8-14 år). Inkluderer transfer,
guidet ridetur, hjelm, gummistøvler, regntøy eller varm overall om vinteren.

Snorkling ved Thingvellir
Silfra er et kjent dykkested i nasjonalparken Thingvellir. Den klare sikten
og opplevelsen med å snorkle i sprekken der de to kontinentalplatene
møtes er ubeskrivelig!
Det finnes flere daglige avganger hvor du enten møter opp på stedet
eller blir hentet til ditt hotell i Reykjavik. Tidspunkt varierer etter årstid,
ta kontakt for info.
Pris:
Per person fra kr 1.330,- inkludert tørrdrakt, utstyr og guidet snorkling tur.
Ta med varmt undertøy, varme sokker og klesskift. Aldersgrense 12 år
Eventuelt transfer t/r hotellet kommer i tillegg.

Dykking i Silfra ~ 6-8 timer
Silfra i nasjonalparken Thingvellir er en sprekk som ligger der de to kontinentplatene mellom Amerika og Europa møtes og anses for å være ett av
de mest spennende dykkestedene i verden. Krystallklart vann, svak strøm,
100 + m sikt og dybde mellom 10-30 meter.
Krever PADI-sertifikat eller tilsvarende. Tørrdrakt inkludert, vennligst oppgi
størrelse. Vanskelighetsgrad: 4 av 5, krevende.
Det finnes flere daglige avganger hvor du enten møter opp på stedet
eller blir hentet til ditt hotell i Reykjavik. Tidspunkt varierer etter årstid,
ta kontakt for info.
Pris:
Per person kr 2.960,- inkluderer transfer, tørrdrakt, alt dykkerutstyr og PADI guide/
instruktør. Ta med sertifikat, varmt undertøy, varme sokker og klesskift. Aldersgrense
18 år (min 150 cm og 45 kg).

Hvalsafari fra Reykjavik ~ 3 timer
Du kan delta på hvalsafari fra Reykjavik året rundt!
Daglige avganger fra Ægissíða i Reykjavik kl. 13:00. I tillegg er det
avganger kl. 09:00 i perioden februar – november. I sommersesongen
15. mai – 15. Sept. er det 6 daglige avganger med ekstra avganger
kl. 10:00, 14:00, 17:00 og 20:30* (*15. Juni – 31. juli).
Avreise fra havneområdet midt i sentrum, fin gåtur fra hotellet!
Pris:
Per person kr 800,- / 400,- (voksen/barn 7-15 år, under 7 år gratis).
Tillegg for henting kr 160,- / 80,Husk å ta med godt med tøy da båtene seiler på åpent hav. Kapteinen tar
forbehold om vær. Ingen refusjon av billetter om det ikke dukker opp hval,
men mulighet for ekstra gratis tur.
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Inni vulkankrater ~ 5-6 timer
(herav 6 km til fots t/r )
Enestående mulighet til å oppleve vulkankrater fra innsiden.Ved Þríhnjúkagíg utenfor Reykjavik er det tilrettelagt for å oppleve den spektakulære
innsiden av en vulkan. Strenge sikkerhetsrutiner blir ivaretatt og turen
blir ledet av erfarne guider. Du blir hentet ved hotellet i Reykjavik og etter
30 minutters kjøring er vi framme og vandrer ca. 3 km inn til krateret. Vel
fremme tas folk ned i krateret i åpen heis, 120m høyde fra åpningen.
Stopp i ca 40 minutter.
Krever vanlig god fysisk form. Vandringen er gjennom ujevnt terreng.
Ta med godt fottøy og varmt tøy da været kan være helt annerledes oppe i
fjellene enn i byen.
Pris:
Pris: 3.260,- inkluderer guidet tur, sikkerhetsutstyr, transfer og forfriskninger.
Aldersgrense 12. År.
Avreise: kl. 08:00, 10:00, 12:00 og 14:00 i perioden 10. Mai – 15. Okt..

Grottevandring ~ 3 timer
Det finnes flere spennende grotter i lavaområdene rundt Reykjavik og på
denne turen kan du lære mer om hvordan grottene blir formet og oppdage spennende lavaformasjoner.
Her er det godt tilrettelagt for alle å være med på turen og grotten er
delvis opplyst, noe som gjør opplevelsen en ekstra dimensjon. Hjelm og
lykt er inkludert. Avreise fra Reykjavik daglig kl. 09:00 og 13:00, henting
starter 08:30 og 12:30.
Pris:
Per person 920,- / 460,- (voksen(barn 12-15 år. Aldersgrense 3 år)
Mulig å delta på turen på andre tidspunkt hvis dere har bil - Pris kr 510,- / 255,-

Rafting ~ 7 timer
Etter ca. 1 times kjøretur fra Reykjavik kommer vi til elven Hvítá som har en
fin balanse mellom vakkert landskap med små juv, passe krevende bølger
og strøm. Vi passerer bl.a. juvet Brúarhlöð hvor de som ønsker kan hoppe
i elven fra en klippe. Vi anbefaler at du er svømmedyktig slik at du ikke får
panikk hvis du havner i vannet. Elvens vanskelighetsgrad er 2
av 5.
Avreise fra Reykjavik daglig kl. 12:00-12:30 i perioden 14. Mai – 15.
September.
Pris:
Pris per person 1.330,- / 1.000,- (voksen /barn 11-15 år ) inkludert transport t/r.
Pris 1.040,- / 770,- for rafting hvis man bruker egen transport. Mat IKKE inkludert.
Aldersgrense 11 år

Vestmannaøyene med fly
~ 7,5 - 10 timer
Turen starter med en 20 minutters flyvning til Vestmannaøyene. Ved
ankomst får dere leiebil (type VW Polo eller lignende) og informasjon
om severdigheter og deretter kan dere bruke dagen til å utforske på
egenhånd. Her er det spennende vulkanlandskap, museer og utstillinger
tilknyttet dyreliv og det dramatiske vulkanutbruddet i 1973.
Eventuelt delta på båttur eller Rib-safari. Gode restauranter og mulighet
for svømming.
Avreise kl. 07:15 i ukedagene og kl. 10:30 /kl. 11:15 (vinter)
på søndager.
Turen inkluderer fly t/r og leiebil
Pris:
Pris kr 3.600,- / 1.800,- (voksen / barn 2-11 år)
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Vandring i spennende lavalandskap
~ 7 timer (ca. 4 timer til fots)
For deg som liker å være ute i naturen og oppleve spennende og
varierte naturfenomener. Turen starter med besøk i en lavagrotte hvor vi
lærer mer om hvordan grotten ble formet og ser de vakre formasjonene.
Videre til varme kilder og boblende leirekratre i området rundt vulkanen
Hengill. Turen avsluttes med besøk til dalen Reykjadalur og her blir det
anledning til å bade i en varm bekk.
Periode: juni til september. Avreise mandag, onsdag, fredag og søndag.
Henting ved hotellene starter kl. 11:30. Aldersgrense 8 år.
Pris:
Pris: 1.990,-/1.320,- (Voksen/barn 8-15 år)
Inkluderer: Transport, guide, hjelm og lykt for grottevandringen.
Ta med varme klær, regntøy, gode sko, badetøy og håndkle hvis du vil bade i
bekken. Mulighet for å kjøpe niste underveis.
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ATV – firehjuling /1 times kjøring
Du blir hentet på hotellet og etter 15 minutters kjøretur fra Reykjavik
starter vi ATV- kjøringen. Først får du utdelt passende klær etter vær og
vind etterfulgt av opplæring og gjennomgang av sikkerhetsrutiner. Turen
starter med kjøring til fjellet Hafrafjall med utsikt over Reykjavik og nærliggende område. Med ATV kjøretøy besøker du steder kun tilgjengelige
for de få. Krever gyldig førerkort.
Avreise fra Reykjavik daglig kl. 09:30, 13:30 og 17:30. Henting ved
hotellene starter kl. 09:00, 13:00 og 17:00.
Varighet 2-2,5 timer inkl. Transfer her 1 time med ATV-kjøring. Ta med
varmt tøy, vanntett yttertøy og tursko.
Pris:
Per person kr 1.320,- / 1.060,- (Voksen/barn 6-16 år som passasjer)
To deler kjøretøy. Tillegg for å kjøre alene kr 320,-

ATV – firehjuling /1,5 - 2 timers kjøring
En lengre versjon med 1,5-2 timers ATV kjøring hvor turen starter rundt
innsjøen Hafravatn for deretter og kjøre opp til fjellene Hafrafell og Ulfarsfell.
Fra begge fjelltoppene er det flott utsikt over hovedstaden og nærområde.
Avreise fra Reykjavik daglig kl. 09:30 og 13:30. Henting ved hotellene
starter kl. 09:00 og 13:00. Varighet 3-3,5 timer inkludert transfer, her 1,5-2
timer med ATV-kjøring. Ta med varmt tøy, vanntett yttertøy og tursko.
Pris:
Per person kr 1.770,- / 1.390,- (Voksen/barn 6-16 år som passasjer)
To deler kjøretøy. Tillegg for å kjøre alene kr 480,-
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Buggy bil turer
I stedet for ATV kan man kjøre Buggy biler som har to sitteplasser.
Tilsvarende turer som beskrevet i ATV, tider og klokkeslett det sammen
Pris:
Per person for 1 times kjøring kr 1.490,- / 1.200,- (voksen / barn 6-16 år)
Per person for 1,5-2 timers kjøring kr 2.250,- / 1.750,-

Helikopter - Utsiktsflyvning over
Reykjavik ~ 25–30 minutter
Helikopteret flyr over hovedstaden Reykjavik, med utsikt over byen,
strandllinjen og nærliggende fjelltopper.
Pris:
Pris 2.070,- per person

nytt bilde

Helikopter - Reykjavik og fjelltoppen
Esja ~ 40–45 minutter
Helikopteret flyr over deler av hovedstaden Reykjavik på vei mot en av
fjelltoppene I nærheten av byen. Her blir det fotostopp hvor man kan
nyte utsikten.
Pris:
Pris 2.360,- per person

Helikopter – Hengill høytemperaturområde – 50-60 minutter
På denne turen får du 25-50 minutter guidet helikopterflyging til den
gamle vulkanen Hengill og 15 minutters stopp ved fjernt høytemperaturområdet der man kan merke hvordan naturkreftene har formet området
når det bobler i leiregryter på bakken.
Turen er på forespørsel for minimum 2 deltakere
Pris:
Per person kr. 3.690,-
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Snøscooterkjøring
Det er mulig å kjøre snøscooter hele året rundt på isbreene Langjökull
og Mýrdalsjökull.
En times kjøring inkl. Kjeledress, hjelm og hansker. Aldersgrense 12 år.
Du kan enten møte opp på stedet eller så kan turene kombineres med
utflukt med buss eller Superjeep.
Langjökull:
Oppmøte ved Gullfoss hele året kl. 10:00 og 12:00.
Pris kr 1.840,- / 1.290,- (voksen/12-17 år)

Oppmøte ved Husafell i vest kl. 18:40 for kveldstur i Midnattsol.

Pris kr 2.200,- / 1.550,- (voksen/12-17 år) inkl. transfer med Monstertruck
til utgangspunkt for turene.
Prisene gjelder når to deler kjøretøy. Tillegg for å kjøre solo kr 530,

Mýrdalsjökull i sør:

Avgang fra base hele året kl. 10:00, 12:30 og 15:00. Pris kr 1.990,- / 1.440,(voksen/5-11 år). Aldersgrense 5 år.

For dagstur med Buss eller Superjeep inkludert snøscooterkjøring, se
oversikt over „Utflukter med buss“ og „Utflukter med Superjeep“

Reykjavik med Segway – 2 timer
Tur med guide til noen kjente attraksjoner som skulpturen Sun Voyager og
Hallgrimskirkja, ruten kan variere, lengde 10 km.
Annerledes måte å oppleve byen, opplæring før turen starter og alle må ha
på hjelm og undertegne egenerklæring.
Avreise kl. 13:00 i perioden 15. Mai – 30. September.
Oppmøte ved havneområdet i sentrum kl. 12:45. Aldersgrense 15 år.
Pris:
Pris kr 1.100,-

Sykkeltur – Reykjavik ~ 2,5 timer
En behagelig sykkeltur hvor du kan oppleve Reykjavik med kunnskaprik
guide som forteller om byen mens dere besøker noen av de største severdighetene i og rundt sentrum. Turen går gjennom den gamle bydelen, til
havneområdet, langs kysten til universitetsområdet og tjernet. Ruten kan
variere, men er rundt 8 km.
Daglig i perioden: 15. mai– 30. september.
I andre perioder kan turen arrangeres på forespørsel.
Turen starter fra havneområdet i sentrum kl. 10:00.
Privat tur kan arrangeres på forespørsel. Nedre aldersgrense 10 år.
Pris:
Per person kr 560,- / 280,- (voksen/barn 10-15 år) Guidet tur, sykkel og hjelm.
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El-sykkel
Ønsker du å oppleve Reykjavik på egenhånd med El-sykkel
Prisen inkluderer hjelm og lås, begrenset kjørelenge
Pris:
Pris per time kr 360,- / pris per dag kr 530,-

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.
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
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www.islandspesialisten.no
E-post: reise@islandspesialisten.no
Tlf: 69 01 78 80

