VULKANER OG VARME KILDER

Lad batteriene med
spennende aktiviteter og
deilig avkobling på Island!

Vulkanutbruddet i Fagradalsfjall på Reykjanes halvøya er en enestående begivenhet.
Du kan nå oppleve vulkanutbrudd på nært hold og se med egne øyne hvordan magma
fra jordas indre kommer til overflaten og skaper nytt landskap.
Jordvarmen gir oss også fantastisk mulighet til å nyte avslappende bad på de mange flotte badestedene
du finner på Island for eksempel den nye Sky Lagoon med flott utsikt mot fjell og hav, like ved hovedstaden.
Du kan kombinere besøk til Reykjavik med bilferie hvor du blir bedre kjent med enkelte områder av Island
og tar deg tid til å oppleve den fantastiske naturen.
Eksempel på tur kan være 7/5 dager hvor av 3-4 netter i nord, sør eller vest.
Vi legger opp forslag til reiserute etter ledig kapasitet og dine ønsker.

Pakketilbud - REYKJAVIK fra kr 5.670,-

Pakketilbud - BILFERIE fra kr 8.490,-

Flyreise med Icelandair t/r, flyskatter og innsjekket bagasje.
Overnatting 3 netter i delt dobbeltrom med frokost på turistklasse
hotell • Dagsutflukt med guide til vulkanutbruddet i Fagradalsfjall
Bad i varm kilde, Sky Lagoon eller Den blå lagune inkl. transfer
Transfer mellom flyplass og hotell ved ankomst og avreise
Pris fra kr 6.870,- i sept. og fra kr 5.670,- i okt.-des.
Prisen gjelder per person når to reiser sammen.
Tilbudet gjelder ved bestilling før 15. juli. Forbehold om ledig
kapasitet.
Mulighet for individuelle justeringer som type utflukt eller
hotellstandard mot eventuelle prisjusteringer.
Se forslag på:
www.islandspesialisten.no/temareiser/weekend-i-reykjavik

Flyreise med Icelandair t/r, flyskatter og innsjekket bagasje.
Leiebil under hele oppholdet, type Toyota Auris eller lignende.
Fem overnattinger inkludert frokost på turistklasse hotell.
Pris fra kr.8.990,- for fly, overnatting og leiebil i 5 dager fram til 1.-15.
sept. Pris fra kr. 8.490,- for fly, overnatting og leiebil i 5 dager fra
16. sept. Prisen gjelder per person når to reiser sammen. Tilbudet
gjelder ved bestilling før 15. juli. Forbehold om ledig kapasitet.
Mulighet for individuelle justeringer, biltype, hotell og program mot
eventuelle prisjusteringer.
Se gjerne forslag til reiserute og aktiviteter på våre nettsider:
www.islandspesialisten.no/temareiser/bilferie-pa-island
www.islandspesialisten.no/temareiser/aktiv-ferie

Vår kunnskap til din fordel. Vi kommer fra Island, kjenner landet godt og
har mange års erfaring med planlegging av ferie for nordmenn til Island.

...med hjerte for Island!

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

