
Ta noen avslappende dager i den lille storbyen Reykjavik med 
avkoblende spa opplevelser, gode restauranter, nærhet til naturen og et 
bredt tilbud av spennende utflukter og aktiviteter. En reise til Reykjavik 
er en annerledes storbyferie hvor du får du mye frisk luft og påfyll av 
energi!

Dag 1 Ankomst 
Det er deilig å starte Islandsoppholdet med besøk til badested i 
Reykjavik hvor du kan ta noen gode svømmetak i bassenget før 
du slapper av og nyter utvalg av sauna, dampbad og Jacuzzi i Spa 
avdelingen. Mulig å bestille massasje eller annen spa behandling hvis 
du ønsker.
Alternativt kan du legge turen innom Den blå lagune ved ankomst. 

Dag 2 Dagsutflukt 
Den varierte og spennende naturen ligger like utenfor byen så her er 
det bare og velge noe som passer dine interesser og lommebok. Det 
finnes mange spennende alternativer for dagsturer eller aktiviteter som 
tar fra 3 timer som tur til lava- eller isgrotte, dagstur med Superjeep, 
ATV-kjøring eller hva med ridetur på Islandshest?
Mulighetene er mange og spør oss gjerne om råd.

Dag 3 Reykjavik 
Det finnes utvalg av museer, gallerier og spennende utstillinger som 
forteller om Islands natur og geologi. Hvis du er glad i shopping finner 

du også bra utvalg av butikker. På ettermiddagen kan du gjøre som 
Islendingene selv og slappe av med svømming, Jacuzzi og sauna.

Dag 4 Hjemreise
Buss til flyplassen for hjemreise. Avreise 3,5 timer før flyavgang.

Se vår hjemmeside for mer informasjon og forslag 
www.islandspesialisten.no

VINTERTILBUD
Gjelder reise oktober 2019 - april 2020
Pris fra kr. 5.150,- (2 netter)
Pris fra kr. 5.620,- (3 netter)

Pakkeprisen gjelder per person og inkluderer:
Flyreise t/r og flyskatter (forbehold om prisendring jfr. ledig kapasitet)
Overnatting på turistklasse hotell i Reykjavik i 2 eller 3 netter, frokost 
inkludert. 
Dagstur med buss og guide Den gylne sirkel med bad og inngang til 
Secret lagoon inkludert
Besøk til Laugar Spa
Overnatting i delt dobbeltrom på turistklasse hotell inkludert frokost. 
Transfer t/r flyplassen

Obs - Du kan velge om du reiser over en helg eller midt i uken

Vintertilbud
 fra kr 5.150,-

Weekend i Reykjavik 

Island
spesialisten ...med hjerte for Island! www.islandspesialisten.no

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


