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Kom videre og oplev!

Travel Nord



5 stjerner fra kunderne

Travel Nord tilbyder dig og din 
klasse en helt uforglemmelig 
oplevelse i Island.
Island er ikke kun et af de smukkeste lande i verden, med dens 
spektakulære natur, høje bjerge, utallige vandfald, gletsjere og 
varme kilder, men der er ud over det også en masse andet man 
kan se og opleve!

Vi kender Island rigtig godt! 
Travel Nord har planlagt studieture for rigtig mange 
skoleklasser til Island igennem årene, og vi kan med stolthed 
sige at rigtig mange lærere vender tilbage årene efter med en 
ny klasse. Island er nemlig et helt unikt land, med et smukt og 
ekstremt landskab (Land of Ice and Fire) og rig kultur. 
Island er to en halv gange større end Danmark og der bor kun 
ca. 350.000 mennesker i landet, så der er en masse vild natur 
at udforske. Indbyggerne er også kendt for en særlig venlighed 
og imødekommenhed.

Travel Nord har i mange år specialiseret sig indenfor turist-
rejser til Island, og vores medarbejdere kender destinationen 
aldeles godt. Du og din klasse er derfor i trygge hænder 
angående planlægning og alt det praktiske vedr. Island. 

Vi hos Travel Nord har også valgt vores samarbejdspartnere 
med omhu, og vi samarbejder kun med professionelle og sikre 
operatører i Island.

Pris fra kr. 2.590,-

STUDIETUR TIL 
VULKANØEN 
ISLAND

Hvordan ønsker gruppen at 
overnatte?
Island byder på et væld af spændende muligheder. Vi tilbyder 
derfor forskellige startpakker for skolegrupper. Startpakkerne 
indeholder overnatning og fly* 

Vi prøver at gøre det lidt lettere at vælge aktiviteter ved at 
tilbyde forskellige startpakker, fordi der er nemlig rigtig meget 
man kan lave, se og opleve i Island. Vi tilbyder selvfølgelig det 
hele, men interesserne kan være meget forskellige, og derfor 
har vi valgt at lægge det i jeres hænder, (selvfølgelig med vores 
hjælp og rådgivning) at vælge aktiviteter som passer jeres 
behov og budget. Vi fletter det så ind i jeres program i 
samarbejde med jer. Men det sjove ved vores webshop 
www.island-aktiviteter.dk er at hele klassen kan være med til at 
bestemme hvad der skal opleves. 

Vi kan endvidere give gruppen en særlig rabatkode som giver 
5% rabat på vores aktiviteter (gælder alle aktiviteter undtaget 
Den Blå Lagune) på www.island-aktiviteter.dk. Alle i gruppen 
kan så benytte sig af koden og booke det de har lyst til. 
Kontakt os til at få en særlig rabatkode til jeres gruppe.
info@island-aktiviteter.dk

Find den startpakke der passer jeres gruppe bedst:
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Et Gymnastik klubhus + Fly 
•	 3 nætter fra kr. 2.590,- per person
•	 4 nætter fra kr. 2.790,- per person
En stor sovesal på sammenklappelige senge, skillevægge,
max 32 personer. Stor svømmingpool og køkken.

Pakke 1

Hostel i Reykjavik inkl. morgenmad + Fly
•	 3 nætter fra kr. 2.890,- per person
•	 4 nætter fra kr. 3.190,- per person

Hostel i Reykjavik. Morgenmad er inkluderet. 
Mulighed for at lave mad i køkken. 2-6 pers. værelser.

Pakke 2

Hostel i Reykjavik inkl. morgenmad + Fly
•	 3 nætter fra kr. 3.090,- per person
•	 4 nætter fra kr. 3.430,- per person

Hostel i Reykjavik centrum. Morgenmad er inkluderet. 
Mulighed for at lave mad i køkken. 2-10 pers. værelser.

Pakke 3

Hotel i Reykjavik inkl. morgenmad + Fly
•	 3 nætter kr. 3.190,- per person
•	 4 nættet kr. 3.530,- per person
Hotel m/morgenmad. Mulighed at tilkøbe halv/fuldpension. 
Hotellet ligger tæt på centrum. 2-6 pers. værelser.

BESTSELLERPakke 4

Guesthouse/gård inkl. måltider + Fly 
•	 3 nætter fra kr. 3.790,- per person
•	 4 nætter fra kr. 4.390,- per person
Hestegården/guesthouse ligger tæt på Den Gyldne Cirkel 
2-4 pers. værelser. Fuldpension. Jacuzzier.

Pakke 5

Sommerhuse inkl. morgenmad + Fly 
•	 3 nætter fra kr. 3.990,- per person
•	 4 nætter fra kr. 4.690,- per person
Sommerhusene m/morgenmad ligger tæt på Den Gyldne 
Cirkel 4-10 pers. per hus/hytte.  Fælleshus og jacuzzier.

Pakke 6

TILBUD TIL ISLAND

*Startpakken indeholder det valgte overnatningssted og fly inkl. skat og afgifter (fra pris). Gruppen skal være på 20 personer eller 
flere til at opnå fra prisen. Gælder fra 15. september til 15.maj. Der tages forbehold for udsolgte datoer. Vi anbefaler planlægning i 
god tid.
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Den Gyldne Cirkel
Den Gyldne Cirkel tur er en heldagstur fra Reykjavik, hvor I får 
mulighed for at opleve nogle af Islands største seværdigheder. 
Den Gyldne cirkel indebærer National parken Thingvellir, som 
ligger på UNESCO verdensarvsliste, det prægtige vandfald 
Gullfoss og Geysir geotermiske område, med sprudlende 
gejsere og boblende kilder.
Thingvellir nationalpark. Her mødes den islandske historie og 
imponerende geologiske vidundere, hvilket gør stedet til en af 
Islands mest interessante seværdigheder. Thingvellir var 
nemlig lokationen for en af de ældste parlamenter i Verden, 
Alþingi, men det er også et godt sted at se hvor de tektoniske 
plader for Amerika og Europa mødes.
Det Gyldne Vandfald Gullfoss. Gullfoss er et af de mest 
berømte vandfald i Island. Vandfaldet er en del af gletsjerfloden 
Hvítá og falder ned i en 62-meter dyb bjergkløft. Gullfoss er en 
af de største naturperler i verden.
Geysir. Ved Geysir området i Haukadal, vil I have muligheden 
for at gå iblandt de sprudlende varme kilder, der omgiver den 
berømte kilde Geysir. Den gamle Geysir har nu sovet stille i 
mange år, …men naboen Strokkur må I absolut ikke gå glip af, 
fordi den springer op i luften i optil 40 meters højde hvert 5-10 
minut. Den Gyldne Cirkel tur: 
Se mere på www.island-aktiviteter.dk

Eventyr på sydkysten i Island
En spændende tur på Islands sydkyst, hvor I kommer bl.a. til at 
se imponerende flotte vandfald, hyggelige landsbyer, gletsjere 
og sorte sandstrande. På dagsturen bliver bl.a gjort stop ved 

Seljanlandsfoss, en af Europas mest berømte vandfald, hvor 
man kan gå bag ved vandfaldet (medbring gerne regnjakke). 
Seljalandfoss er en del af floden Seljalandsá, der strømmer fra 
området under gletsjeren Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull er 
muligvis den mest kendte gletsjer i hele verden, efter det 
enorme udbrud i 2010. 
Skógarfoss er et billedeskønt vandfald og er kendt fra bl.a 
filmen ”Thor”, ”Walter Mitty” og ”James Bond” og serien ”Game 
of Thrones”.  
Reynisfjara. På dagsturen besøger I også den sorte sand-
strand Reynisfjara og får set stenformationerne ved 
Reynisdrangar. I sommermånederne kan man se 
søpapegøjer ved stranden.Eventyr på Sydkysten tur: 
Se mere på www.island-aktiviteter.dk

Reykjavik
Hovedstaden Reykjavik er en moderne by med masser af 
charme. Island var det sidste land i Europa, der blev bosat og 
den dag i dag, er det stadig kontinentets tyndest befolkede land. 
I dag er Reykjavík er en attraktiv og moderne handelsby med 
flere gamle bygninger og rig på kultur. Reykjavík har meget at 
byde på for enhver smag. Den storslåede natur, der omkranser 
byen gør Reykjavík enestående og giver den eventyrlystne 
turist en masse aktiviteter at vælge imellem.
Reykjavík kan prale af et flot udvalg af gode restauranter, fine 
hoteller, eksklusive forretninger og designer shops.
Reykjavik har også rigtig mange udendørs svømmehaller med 
masser af varmt vand og de har været populære hos vores 
skolegrupper.

ISLAND GEMMER 
PÅ PRAGTFULDE
NATURPERLER!
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I Island finder man naturlige varme kilder og geotermiske laguner, såsom Den Blå Lagune, Den Hemmelige lagune og Fontana 
Spa. Island har overflod af varmt vand, og nogle steder kan man bade i de helt fantastiske naturlige varme kilder ude i naturen. 
Den geotermiske energi i Island opvarmer også mere end 170 svømmebassiner.

Ønsker I at bade i de varme kilder i Island? 

Den Blå Lagune 
Den mest berømte varme kilde er helt sikkert Den Blå Lagune, som er verdensberømt. Den Blå 
Lagune består af damme med varmt vand fra undergrunden. Vandet har et højt indhold af hvidt 
kisel-ler og svovl, hvilket er godt for forskellige hudsygdomme heriblandt psoriasis. 
Omgivelserne omkring Den Blå Lagune består af smukke sorte sandstrande, og i det hele taget 
en betagende smuk natur, som er helt unik! I får derfor en helt enestående oplevelse ved at 
besøge Islands nok mest besøgte turistattraktion – både i og oven vandet. Vi anbefaler at man 
besøger Den Blå Lagune i forbindelse med lufthavnskørsel, enten til eller fra lufthavnen, da den 
ligger meget tæt på lufthavnen. Den Blå lagune: Se mere på www.island-aktiviteter.dk

Den Hemmelige Lagune 
Den hemmelige lagunes naturlige varme udspring er lokaliseret i den Gyldne Cirkel. Islændinge 
har holdt det naturligt og unikt for deres gæster, sådan de kan få den rigtige Islandske følelse. 
Poolens naturlige omgivelser og dampen der stiger til luften, giver den hemmelige Lagune en 
magisk atmosfære. Det varme vand ligger altid på 38-40 grader celsius hele året rundt. I hele 
området er der geotermiske varme kilder og en gejser der går i udbrud hvert 5 minut. Om 
vinteren giver nordlyset ofte et godt lysshow over lagunen. Vi anbefaler at man besøger Den 
Hemmelige lagune i forbindelse med turen til Den Gyldne Cirkel. Den Hemmelige Lagune:
Se mere på www.island-aktiviteter.dk

Fontana Spa 
Ved Fontana Spa finder man forskellige hot pools, dampbade og finsk sauna i forlængelse af 
hinanden. Det varme vand og damp kommer fra den nærliggende underjordiske varme kilde, der 
varierer i temperatur alt efter vejret, typisk omkring 40 C. Besøg i Fontana Spa er en helt 
igennem unik og helsebringende oplevelse for krop og sjæl. Slut eventuelt af med et forfriskende 
bad i den kolde Laugavatn sø. Fontana Spa, der har været et yndet sted for de lokale siden 
1929, er i dag et moderne wellness-center, hvor natur og tradition mødes. Vi anbefaler at man 
besøger Fontana Spa under udflugten til Den Gyldne Cirkel, ellers kan man kombinere den med 
en anden udflugt i området e.tv. riverrafting eller ridetur. Fontana Spa:  
Se mere på www.island-aktiviteter.dk
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ISLAND ER SKABT 
TIL EKSTREME 
OPLEVELSER! 

Se vores mest populære aktiviteter for skolegrupper i Island her:
Vi tilbyder utrolige mange både sjove og lærenemme aktiviteter i Island for skolegrupper.
Se alle vores ture og priser ind på vores online-shop www.island-aktiviteter.dk
Obs. Gruppepris er altid billigere end vist pris på hjemmesiden.

Ridetur på Den Islandske hest.
Ridetur på Den Islandske Hest 
I får oplevet naturperler og kommer i nærkontakt med den robuste og behagelige Islandske 
hest. Den islandske hest er efterkommer af de heste som vikingerne havde med sig, da de 
bosatte sig på Island i det niende og tiende århundrede. Den er stærk og en behagelig 
ridehest, utrolig sikker på benene og har et godt temperament. Vi tilbyder båd en- og to
times rideture ved Reykjavik eller Den Gyldne Cirkel området.

Hvalsafari 
Et fantastisk hvalsafarieventyr fra Reykjaviks gamle havn, kun få minutter væk fra byens 
centrum. Der findes 23 hvalarter i havet omkring Island og det er en rigtig stor chance for at 
se hvaler. De venlige guider, samt kaptajnen og mandskabet, påpeger hvor du kan spotte 
hvalerne og fortæller jer om de forskellige hvaler og havfugle I kan forvente at spotte på turen.
Hvalsafarituren kan kombineres sammen med Hvalmuseum i Reykjavik.

Grottevandring 
Meget af Island er dækket af store lavafelter som en konsekvens af de utallige vulkanaske 
udbrud gennem årene. Lavatunellerne som I kommer til at besøge på vores grotteture er skabt 
ved at store mængder af flydende lava har strømmet under den hårde overflade. Når 
udbruddet var overstået og lavaen kølet ned, var resultatet disse fantastiske lavatuneller, som i 
dag er fantastiske og populære at udforske.

River Rafting på Gletsjerflod 
Rafting på et meget smukt gletsjerflod med en perfekt kombination af fredfyldte kløfter og 
adrenalinskabende bølger og vandfald. Undervejs passerer vi gennem den storslående 
Brúarhlöð kløft, og i disse betagende omgivelser har I mulighed for at hoppe ned i floden fra en 
klippeafsats. Denne tur tilbydes kun fra maj – september, og kan kombineres med turen til Den 
Gyldne Cirkel.

ISLAND
Aktiviteter
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Gletsjer Vandretur 
Sólheimajökull gletsjervandring er en guidet tur på gletsjeren, og det bliver ikke mere islandsk 
end en gletsjervandring. Ved ankomst til gletsjeren, får I gletsjer udstyr og sikkerheds instrukser 
før I går over den sorte vulkan aske mod kanten af gletsjere. Når I ankommer til Sólheimajökull, 
som er en gletsjertunge fra gletsjeren Mýrdalsjökull, tager alle gletsjer udstyret på og sætter fød-
derne på isen. Sólheimajökull er ganske robust og på jeres vej over gletsjeren kan I forvente at 
udforske helt unikke territorium.  

Kajak på egen hånd 
En leje af kajak på ca. 1 til 3 timer. Dette er i særdeleshed en interessant og oplagt mulighed 
for skolegrupper - passer især de som ingen kajak erfaring har, for at udfordre sig selv og sine 
grænser. Deltagere kan udforske de fantastiske labyrint lignende vandveje på egen hånd. 
Bemærk at området er fuldkommen sikkert og et fantastisk sted for nybegyndere.

Snorkeling i Silfra 
På turen går man på opdagelse i undervands sprækken Silfra, mellem de to kontinenter. Silfra 
gør Island til en af de mest usædvanlige snorkling destinationer i verden. Silfra har været 
vurderet som et af verdens bedste dykker/snorkeling områder med op til 100 meters sigtbarhed 
under vandet. Silfra ligger i hjertet af national parken Thingvellir og turen kan kombineres 
sammen med Den Gyldne Cirkel tur. 

Vandretur til de varme kilder ved Hengill vulkanen 
En guidet vandretur til Hengill vulkanen hvor I kan bade i de helt naturlige varme kilder ved Rey-
kjadalur. På denne 7 km lange vandretur vil I opleve det unikke geotermiske område ved Hengill 
vulkanen. Så snart I møder det sted hvor det varme vand fra kilderne møder det kolde vandløb, 
er det tid til at hoppe i og slappe af i det perfekte tempererede vand og nyde de smukke 
omgivelser, inden turen går tilbage gennem dalen til hvor vi startede. Det bliver ikke mere 
naturligt end det her! 

Nordlystur med båd 
Aftensejltur ud fra Reykjaviks gamle havn. At jagte nordlyset fra havets milde bølger, er en 
ufattelig oplevelse. Det at sejle væk fra Reykjaviks kystlinje, og opleve aurora borealis midt ude 
på det nordatlantiske hav, med de absolut smukkeste bjerge og selve Reykjavik i horisonten, vil 
være noget I absolut aldrig vil glemme. Fantastisk vinterudflugt fra Reykjavik.

Perlan museum, Gletsjer-, Isgrotte- og Nordlysudstilling 
Perlan er rigtig flot og lærnem udstilling i Reykjavik. Udstillingen er bygget i en af Perlans seks 
store vandtanke. Den illustrerer gletsjerne i Island, deres historie og deres sørgelige fremtid. 
Udstillingen giver også besøgende en fantastisk mulighed for at bevæge sig gennem en ægte 
menneskeskabt isgrotte. Til at toppe dagen, kan I slappe af og nyde nordlysene i det flotte 
planetarium show. 

Se mange flere aktiviteter på www.island-aktiviteter.dk

TILBUD TIL ISLAND
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BOOKING
Book Studieturen ved at kontakte 

Travel Nord: 

e-mail: info@travelnord.dk
Telefon: 2398 8200

www.travelnord.dk
www.island-aktiviteter.dk

Kom videre og oplev!

Travel Nord

Travel Nord er medlem at rejsegarantifonden nr. 2442
Travel Nord kan arrangere turen fra A-Z  inkl. 

Transport, aktiviteter, mad og logi.

Der tages forbehold for udsolgte datoer. 
Vi anbefaler bestilling i god tid.

Der tages forbehold for trykfejl i alt vores 
marketing-materiale inklusiv vores websider. Der tages 

forbehold for pris-, valuta-, skatte- og 
afgiftsforholdsændringer.

Travel Nord & Island Aktiviteter
Videnpark, Vesterballevej 5 

7000 Fredericia

Vi holder infomøder i hele landet!

Trygt samarbejde med Icelandair

Island byder på et væld af forskellige muligheder for jer, 
der ønsker en sjov og mindeværdig studierejse!


