
Þórsmörk ~ 8-10 timer
Et vakkert område med variert vulkanlandskap som har fått sitt navn 
etter den norrøne guden Thor. Denne oasen er omringet av isbreer hvor 
bl.a. utbruddet i Eyjafjallajökull (2010) har satt sine spor og vitner om 
de krefter som former vår verden. Flere elver skal krysses og deler av 
strekningen krever 4X4 bil så det blir nok av spenning underveis. Vel 
fremme kan vi nyte det kontrastrike landskapet av lavaformasjoner, 
isbreer og bjørkeskog. På returen besøker vi fossefallet Seljalandsfoss 
hvor du kan gå bak fossen. Mulighet for vandring underveis, litt avhen-
gig av sesong.

Den gyldne sirkel ~ 8-10 timer
Tur til noen av de mest kjente severdighetene i sør, nasjonalparken 
Thingvellir som også står på UNESCO´s verdensarvliste, det sprutende 
Geysir området og fossefallet Gullfoss. I tillegg kjører bilene innom 
isbreen Langjökull.
Mulighet å kombinere med aktiviteter som:
Snøscooterkjøring, ridetur, ATV, river jet eller rafting.

Langjökull og spennende områder i 
vest ~ 8-10 timer
Ismasser har vært med å forme naturen og landskapet på Island og 
Langjökull er Islands andre største isbre. På turen kjører bilene opp til 
toppen av breen hvor man kan nyte fantastisk utsikt til alle retninger. 
På turen besøkes også en av de største varmtvannskildene i verden, 
Deildatunguhver, fossene Hraunfossar og Barnafoss samt grotten 
Surtshellir (sommerstid)

Sørkysten av Island med 
Sólheimajökull ~ 10-12 timer
Utflukt til Sørkystens fineste skatter. Vi opplever Eyjafjallajökull, fos-
sefallet Seljalandsfoss hvor man kan gå bak fossefallet og kjenne 
kraften fra vannet som suser over fjellklippene. Derfra til storebror 
Skógafoss og videre til de svarte sandstrendene hvor bølgene fra Nord-
Atlanterhavet slår inn og bilene prøver seg på de svarte sand dynene. 
Isbrevandring på Sólheimajökull, aldersgrense 10 år. 
Mulighet å kombinere med aktiviteter som:
Isbrevandring, snøscooterkjøring, ridetur, ATV.

Landmannalaugar ~ 10-12 timer
En uforglemmelig tur gjennom et av de mest robuste områdene på det 
sørlige høylandet. Landmannalaugar er kjent for fantastisk landskap, 
fargerike fjell og varmtvannskilder. Men selve turen til Landmannal-
augar byr på uforglemmelige eventyr med Superjeep og er en av de 
strekningene som byr på mest variasjon når det gjelder spennende 
vulkan landskap. Vakre fossefall, juv, vulkankratre, fargerike fjell og 
vulkanen Hekla er bare noe av det dere får oppleve.

Vulkanen Fimmvörðuháls 
– Islands nyeste kratere ~ 11 timer
Island er en aktiv vulkanøy og det er en enestående opplevelse å 
besøke vulkanområder og se hvordan naturkreftene former landska-
pet. Denne turen går til området der vulkanautbruddene i 2010 fant 
sted og som satt Eyjafjallajökull på verdenskartet. Vårt mål får dagen 
er Fimmvörðuháls hvor vi, etter å ha kjørt fjellvei opp til 800 meters 
høyde, bestiger fjellet opp til 1100 m og kommer til de nye kratrene 
Magni og Móði. 
Litt avhengig av værforhold så kan vi nyte utsikten til dalen Þórsmörk 
og isbreene som kalver fra Mýrdalsjökull. På returen kjører vi ned til de 
svarte sandstrendene og bølgene som herjer fra Nord Atlanterhavet. Vi 
besøker også fossefallene Skógafoss og Seljalandsfoss før vi returnerer 
til Reykjavik.

Den gyldne sirkel med Superjeep 
og snøscooterkjøring - 9-10 timer
Turen starter fra Reykjavik med Superjeep og sjåførguide og går til de 
spennende attraksjonene Thingvellir nasjonalpark, det sprutende Geysir 
området og mektige Gullfoss. Høydepunktet er en tur opp til isbreen 
Langjökull hvor det blir en times snøscooterkjøring i flott natur og med 
vid utsikt. Husk varmt og vindtett tøy, vanntette sko og førerkort!
Daglig kl. 09:00, henting starter kl. 08:30. OBS! ikke privat-tur

Pris:
Pris 2.850,- /1.990,- (voksen/barn 12-17 år) To deler scooter. Tillegg 
for å kjøre alene kr. 440,-
Inkluderer: Tur med Superjeep og guide, snøscootertur inkl. hjelm og 
overall. 

Utflukter med Superjeep - 2019

Island
spesialisten

...med hjerte for Island!

Privat-turer med Superjeep og sjåfør-guide som sørger for å gi dere en uforglemmelig 
opplevelse, forteller om Island og severdighetene underveis.



Vennligst bemerk følgende:
•	 Prisene	gjelder	arrangerte	Superjeepturer	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	og	referansenummer.	
•	 Turene	er	guidet	på	engelsk.
•	 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	
•	 Navn	på	bosted	i	Reykjavik	(for	henting)
•	 Fult	navn,	adaresse,	mobilnummer	og	e-post	for	faktura	

Island
spesialisten

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

Praktisk informasjon og priser
Husk å kle dere etter årstid, behagelig og varmt turtøy samt gode sko. Mat er ikke inkludert, kan kjøpes underveis 
eller så kan niste medbringes eller vi kan bestille.
Avreise etter avtale, men vi anbefaler senest kl. 08:30

Pris for alle turene med unntak av Landmannalaugar:
Pris per bil for 1-5 deltakere kr 10.180,- 
Pris per bil for 6 -10 deltakere kr 13.890,-

Pris Landmannalaugar:
Pris per bil for 1-5 deltakere kr 11.200,
Pris per bil for 6 -10 deltakere kr 15.280,-

Kjøre selv Superjeep!
På turen bytter deltakerne på å kjøre bilene. Bilene er av typen Arctic Trucks Hilux med 38” dekk. Max 3 personer per bil. Guide 
som gir dere opplæring og veiledning er med på turen. Sjåføren må være 22 år eller eldre og ha gyldig førerkort. Det kan være 
krævende og farlig å kjøre bilene, spesielt hvis det er isete eller bløtt. Guiden kan til enhver tid ta over kjøretøyet eller endre 
veibeskrivelsen p.g.a. vær og føreforhold. Alle sjåfører må undertegne leiekontrakt og egenandel ved skade er 3000 euro.

Priseksempel dagstur, 10 timer kr 9.930,- per bil
Priseksempel for halvdagstur, 4-5 timer kr 7.200,- per bil


