Island 2019
28. juni – 6. juli

Turleder: Lene Smith
Turprogrammet er som følger:
28. juni 2019 (Dag 1) Udrejse til Reykjavík, Akureyri og Mývatn










Afrejse Kastrup
Ankomst til Keflavik
Kort ophold i Reykjavík fx med afstikker til havnen for at tjekke om der er noget interessant
Videre med bus fra indenrigslufthavnen i Reykjavik med fly til Akureyri (nordlandets største by (ca.
17.000 indbyggere)
Med biler ca. 100 km mod øst til hotel ved det fantastiske område Mývatn.
Vi bor på et hotel ved Mývatn med gode observationsmuligheder i området. Området er kendt for sine
mange fugle, inkl. nogle af turens targetarter som islom, strømand og islandsk hvinand. Her ses også
nordisk lappedykker, bjergand, spidsand og knarand. Omkring søen yngler også islandsk kobbersneppe,
dobbeltbekkasin og odinshøns. Er vi rigtig heldige, ser vi måske også jagtfalk, dværgfalk og
mosehornugle. Chancen er der.
Ved Mývatn bevæger vi os rundt til fods og i biler
Overnatning på Fosshótel Mývatn

Fosshótel Mývatn ligger lige ned til søen Mývatn, 6,8 km fra de varme kilder. Hotellet har gratis Wi-Fi ligesom
på de øvrige hoteller, hvor vi overnatter. link til website
29. juni 2019 (Dag 2) Hele dagen ved Mývatn
Der er flere muligheder f.eks.:
 Laxá (Strømand, islom, spidsand, småspove, m.v.)
 Mývatn naturbad – Jarðböðin
 Námafjall Hverir, kendt som helvedes køkken. Det syder og bobler og lugter af svovl. Spændende
område med flotte farver, men ikke mange fugle eller planter
 Besøge Bird Museum Sigurgeirs ved Ýtri-Neslönd
 Overnatning samme hotel som dag 1
30. juni 2019 (Dag 3) Tur til Húsavík på hvalsafari
 Hvalsafari er dagens hovedmål. Det er muligt at se flere forskellige hvalarter, men også flere fuglearter.
 Hvalsafarien er ikke inkluderet i turprisen, men skal betales
separat på stedet. Den koster ca. 650 d.kr.
 Stop undervejs, hvis vi ser noget spændende, eller der er
fuglearter, vi endnu ikke har på listen.
 De, som ikke ønsker at deltage i hvalsafarien, kan bruge
dagen på egen hånd med ture i Mývatn- eller Húsavíkområdet. Der vil være tid til fordybelse, nærstudier af flora
og fauna.
 Overnatning på samme hotel som dag 1 og 2.

1. juli 2019 (Dag 4) Turen går nu videre til Vestfjordene
 Det er en halvlang tur i bil/minibus, ca. 300 km, men med
stop undervejs til både fugle- og andre naturoplevelser
 Vi gør stop ved søen Heraðsvatn nær Sauðárkrókur
 Målet er Hólmavík, der ligger i den østlige del af
Vestfjordene
 Vi overnatter på Hótel Laugarbakki i Midfjordur, der ligger
midtvejs mellem Reykjavik og Akureyri. Her bor vi tæt på en
af Islands bedste laksevande og de naturlige varme kilder,
der opvarmer hele samfundet. Link til website

2. juli 2019 (Dag 5) Vi bevæger os længere ud i Vestfjordene
 Vi kører langs fjordene ud til byen Patreksfjörður nær Látrabjarg, Islands vestligste punkt, hvor vi skal
tilbringe de næste to dage.
 Vi passerer fjeldheden Steingrímsfjarðarheiði, inden vi kommer til alle fjordene.
 Undervejs gør vi stop ved store og smukke udsigter, mens der kikkes efter fugle.
 Evt. stop i varmt bassin.
 Turen går langs fjordene og her er der mulighed for havørn.
 Vi overnatter på Fosshótel Westfjords denne og næste nat. Hotellet er beliggende ved kysten i
Patreksfjörður, som er en fiskerlandsby ved Vestfjordene. Link til website
3. juli 2019 (Dag 6) Látrabjarg
 Látrabjarg er blandt Islands største og mest kendte fuglefjelde. Herfra er der bare 300 km til Grønland.
Fjeldet er 12 -14 km langt og op til 400 meter højt. Der er fugle overalt. Dvs. de klassiske arter som
lunde, lomvie, polarlomvie, ride og mallemuk, få skarver og måske topskarv. Endda kan jagtfalk ses. Mod
syd anes Snæfellsnes.
 Hele dagen ved Látrabjarg, hvor vi bevæger os til fods 7 - 8 km
i roligt tempo.
 Vi overnatter på samme hotel i Patreksfjörður som på dag 5.
4. juli 2019 (Dag 7) Turen går nu mod syd til halvøen Snæfellsnæs
via Vatnsfjörður
 Denne dag starter tidligt med en længere køretur til
Vatnsfjöður, hvor en lille færge skal bringe os og bilerne over
fjorden Breiðafjörður. Vi kører til havnen og går ombord med
kurs mod Flatey ved middagstid.
 Vi går fra borde på øen Flatey og tilbringer nogle timer på øen.
Sidst vi besøgte øen, så vi yngelende odinshøns, fjordterne,
hjejle, snespurve, m.m.
 Først på aftenen går vi ombord på færgen igen, der bringer os til
Stykkishólmur.
 Vi overnatter på Fosshótel Stykkishólmur, der ligger på nordsiden af halvøen Snæfellsnæs
Hotellet er beliggende ved havet i fiskerbyen Stykkishólmur. Sundlaug, Stykkisholms mineralske kilder, ligger
lige ved siden af hotellet. Fra hotellets flotte restaurant er der udsigt over havet. Der serveres ofte den
daglige lokale fangst, for eksempel havtaske, torsk eller helleflynder. Link til website
5. juli 2019 (Dag 8) Turen går nu tilbage til Reykjavík
 Vi runder den snedækkede Snæfellsjökull og gør stop undervejs.
 Travetur til vulkanen Eldborg. Turen går langs en elv og gennem et lavt birkekrat med vindrosler og
dobbeltbekkasiner.
 Vi sigter efter at nå Reykjavík sidst på eftermiddagen
 Fælles middag
 Overnatning på Hótel Cabin i Reykjavik
Hotel Cabin ligger ud til den maleriske havnepromenade ved Faxaflói-bugten, 5 minutters gang fra den
store, geotermiske swimmingpool Laugardalslaug. Link til website

6. juli 2019 (Dag 9) Turen lakker mod enden og går nu tilbage til København
 Kørsel fra Reykjavik til Keflavik, hvorfra vi flyver tilbage til København

Egne fotos fra tur til Island sommeren 2017. Billederne er taget med mobiltelefon.
Pris:
Prisen for turen i delt dobbeltværelse er ca. kr. 23.900. Der vil være mulighed for at bestille eneværelse til en
ekstrapris på ca. kr. 7.700. Depositum er kr. 4.800.
Prisen omfatter:
 Flyrejse København – Keflavik, Reykjavík – Akureyri og Keflavik – København med gode flyselskaber på
økonomiklasse. 1 stk. indtjekket bagage à max. 20 kg pr. person er inkluderet.
 Diverse lufthavnsskatter og passagerafgifter
 Transport Keflavik – Reykjavik første dag
 Alle overnatninger inkl. morgenmad og frokostpakke (dog ingen frokostpakke den sidste dag)
 Transport i Island i minibus og personbil
 Færge til Flatey
 For- og eftermøde og turrapport
Prisen omfatter ikke:
 Hvalsafari i Húsavík
 Aftensmad
 Drikkevarer
 Afbuds- og rejseforsikring

