
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 1.250,- / 0,- (14 år og eldre/2-13 år)

Utflukter med buss - 2019

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.

Pris:
Per person kr 510,- / 255,- (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. 10.30 og 12:30 hele året. Henting starter kl. 10:00 og 12:00

Pris:
Per person kr 470,- / 235,- (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 opplevelse 
å se en isbre fra innsiden sammen med kunnskapsrik guide. 
Husk varmt tøy og sko!

Avreise kl. 09:00 hele året. Henting starter kl. 08:30

Pris:
Per person kr 2.400,- / 1.170,- (voksen/barn 6-15) 
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 og kort vandring til lagune ved isbreen.
Daglig avgang fra Reykjavik kl. 09:00, henting starter kl. 08:30.

Sørkysten ~ 10 timer

Pris:
Per person kr 720,- / 360,- (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 havne-
området, 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 330,- / 165,- (voksen/barn 12-15 år)

Hovedstaden Reykjavik ~ 3 timer

På denne turen får du besøke en av naturperlene i den delen av Island 
som blir kalt sør-høylandet. Området er kjent for fargerike rhyolitt fjell og 
varme kilder. Turen går via den frodige dalen Þjórsárdalur og det blir stopp 
ved fossen Hjálparfoss og krateret Hnausapollur der turkis innsjø sammen 
med svart og rød lavastein skaper flott landskap. 
I Landmannalaugar kan du være med på 2 timers vandring i det fargerike 
fjellandskapet etterfulgt av bad i varm bekk. Eller du kan nyte tiden på 
egenhånd.

Periode: 17. Juni – 30. September. Mandager, onsdager og lørdager.

Pris:
Per person kr 1.710,- / 855,- (voksen/barn 12-17 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. Noen høydepunkter; Arnarstapi, Hellnar, 
Djúpalónssandur, Kirkjufell.

Avreise fra Reykjavik kl. 08:00, henting starter kl. 07:30.
Juni – september: Daglig • Oktober – mai: torsdag, fredag, søndag og mandag

Pris:
Per person kr 1.200,- / 600,- (voksen/barn 12-17 år, under 12 år gratis)

Snæfellsnes ~ 11 timer 



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.
Husk badetøy og håndkle!
Daglig avgang kl. 09:00, henting starter kl. 08:30.

Pris:
Per person kr 1.030,- / 515,- (voksen/barn 12-15 år, under 12 år gratis)

Den gylne sirkel med Fontana spa  
~ 9 timer 

I tillegg til de kjente attraksjonene som beskrevet under den ordinære buss-
turen så blir det en times snøscooterkjøring på isbreen Langjökull. To personer 
deler scooter. Turen kjøres med vanlig buss og Monstertruck opp til isbreen.
Aldersgrense 6 år.
Daglig kl. 09:00, henting starter 08.30.
Husk å ta på varmt tøy og sko. Klær etter sesong
Mulig å kjøre solo mot tillegg på kr 440,-

Pris:
Per person kr 2.850,- / 1.990,- (voksen/barn 12-17 år)

Gyldne sirkel med snøscooterkjøring 
- 10 timer

Vestmannaeyjar som de heter på islandsk er en relativt ung øygruppe sør for 
Island som har blitt formet de siste 12000 årene. De hadde et dramatisk 
utbrudd i 1973 der hele øyas befolkning måtte evakuere og mange nasjoner 
bl.a. nordmenn kom for å hjelpe. Spennende vulkanlandskap, aktiviteter, 
museer og god mat. 
Transfer t/r med buss (ikke guide) til fergestedet Bakki, ca 1,5 timer fra 
Reykjavik. Ferge til Vestmannaøyene tar ca. 40 minutter. Tillegg for utflukt 
med buss kr. 510,- / 430,- (Voksen / barn 9-14 år) Tillegg for båttur rundt 
hovedøya kr. 590,- / 510,- (Voksen / barn 9-14 år) Tillegg for besøk i Eldhei-
mar museum kr. 180,- (19 år og eldre)
Avreise kl. 07:30, henting starter kl. 07:00.

15. mai – 15. Sept.: Daglig

Pris:
Pris 1.000,- / 500,- (voksen/barn 7-15 år / 0- 6 år gratis)

Vestmannaøyene  ~ 12 timer 

Siden sesong 2 har mange av Islands naturfenomener blitt brukt som 
bakteppe for ulike scener i serien og på denne dagsturen besøker vi 
steder der noen av seriens mest kjente scener ble spilt inn. Her besøker 
du bl.a. «Bloody Gate» ved Þingvellir nasjonalpark og du går i fotsporene 
til Sansa og Arya Stark sammen med en GoT guru guide som også kan 
fortelle historier fra bak scenen.  Turen er ikke egnet for barn.
Daglig kl. 10:00, henting starter kl. 09:30

Pris:
Per person kr 1000,- / 500,- (voksen/barn 12-17 år)

Game of Thrones – 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 300,- / 150,- (voksen/barn 12-15 år, under 12 år gratis)

Flybuss - Plus tur og retur
Pris per person kr 520,- / 260,- (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 1.250,- / 0,- (14 år og eldre/2-13 år)
 


