ISLAND
5-dagers tur 7. – 11. september 2022

ISLAND
Island er enkelt og nært - og enda så spennende! Her kommer vi virkelig
tilbake til våre nordiske røtter både historisk og språk-messig. Det bobler
varmt eller kaldt vann opp fra grunnen mange steder og hvem glemmer et
bad i en herlig, naturlig varm kilde omgitt av naturen selv? Her på Island får
du uforglemmelige, interessante utflukter gjennom variert og vekslende
landskap.
Beliggende midt i Nord-Atlanteren nyter Island godt av golf-strømmen, og
landet har relativt milde vintre og svale somre. Vulkansk og geotermisk
aktivitet har formet landet og setter sitt preg på naturen. Jordvarme brukes
blant annet til oppvarming av hus og hjem. Island er et eldorado for
naturelskere.
I løpet av vår runde på sørvestsiden av øya opplever vi store variasjoner i
landskapet; isbreer, sandørken, vulkaner, lavabelter, grønn skog, boblende
leire, mektige fossefall, majestetiske fjell, daler og juv, you name it!
Onsdag 7. september: Norge - Reykjavik – Hella (L,M)
Avreise med SAS kl. 08:00 fra Værnes til Gardermoen og videre kl. 10:10 med
ankomst Island kl. 11:00. Tidsforskjellen er 2 timer i forhold til norsk tid. På
Keflavik flyplass møter vi vår skandinavisktalende guide som også kjører
bussen! Vi får med oss en ferdigsmurt baguette etter vi setter oss på bussen.
Først på programmet står «Broen mellom 2 kontinenter». Her opplever man
å gå på en bro mellom Amerika og Europa! Vi kjører videre gjennom den lille
byen Grindavik som huser Islands viktigste fiskemottak. Fra Grindavik går
turen videre til Seltun, som er kjent for sin spennende natur og noen av Islands
vakreste varmekilder.
I natt skal vi bo i det lille tettstedet Hella, men vi begynner den kulinariske
delen av vårt islandske eventyr med hummerfest på restauranten Fjørubordid
i Islands eldste tettsted – Stokkseyri. De har bevart litt av det gamle miljøet
som er karakteristisk for de mindre handels- og fiskerbyene langs kysten.
Restauranten er kjent for sin nydelige hummer og gode service.
Vi overnatter på Hotel Stracta i Hella (www.stractahotels.is) hvor vi slapper av
i utmerkede omgivelser. Muligheter for både badstu og ikke minst utendørs
badestamp (heitur pottur).
Torsdag 8. september: Vestmannaeyjar (F,L,M)
Etter frokost reiser vi sørover til fergehavna på sørkysten. Turen over med
fergen «Herjolfur» til Vestmannaeyar tar bare 30 minutter. Også i dag blir det
pikniklunsj underveis. Tiden her ute blir på egen hånd eller i små grupper hvor
vi går og ser det som interesserer oss mest. Aktiviteter må betales på stedet.
Det er mye å bruke dagen til på i Vestmannaeyjar. Det nye, interessante
museet Eldheimar anbefales på det sterkeste. Vil man strekke litt på beina kan
man også gå opp den 200 meter høye vulkanen Eldfjell.
Vi er tilbake på hotellet i rimelig tid om ettermiddagen/kvelden, og spiser en
god middagsbuffet på hotellet.
NB! Hvis dagsturen til Vestmannaeyjar må gå ut pga. dårlige værforhold blir
det lagt opp til en alternativ sightseeing her på sørkysten. Mulige
severdigheter er Reynisfjara (verdens flotteste svarte badestrand), Skogarfoss
eller Seljalandsfoss som en kan gå bak og se ut gjennom fossen m.m.

Fredag 9. september: Fra sør mot vest (F,L,M)
Etter frokost sjekker vi ut og vender nesen vestover. Første stopp blir den
såkalte «Secret Lagoon» som er en perle få turister kjenner til. Vannet i denne
naturlige kilden holder 38-40 grader hele året. I området ellers er det flere
såkalte geometriske flekker, og en liten geysir som bryter ut hvert 5. minutt.
Dagens lunsj inntas på Gullfoss Cafe. Her blir det servert ekte islandsk
kjøttsuppe med tilbehør.
På veien vestover kjører vi også forbi og innom flere kjente steder. I tillegg til
stoppet ved Gullfoss ser vi også Strokkur som er verdens mest aktive geysir,
Thingvellir nasjonalpark, det islandske Allting – verdens første folketing - og
lavafossene Hraunfossar. Turen går via Hvalfjordur.
I kveldingen kommer vi fram til Reykholt hvor vi skal bo på Hraunsnef
Landhotel (www.hraunsnef.is). Hotellet ligger ikke langt fra breelven Nordua i
Borgarfjordur og er en ombygd bondegård hvor det gamle fjøset har blitt
ombygd til restaurant og hotell. 3-retters middag i hotellets restaurant.
Lørdag 10. september: Reykholt – Reykjavik (F,L)
Etter frokost besøker vi Reykholt som er verdenskjent for Snorre Sturlasons
kongesagaer. Vi får se Snorrastofa som er et forskningsinstitutt for
middelalderlitteratur og Borgarfjördur lokalhistorie. Snorrastofa ble bygget i
1988 til minne om Snorre og er plassert der Snorre bodde fra 1206 - 1241.
Turen sørover mot Reykjavik tar ca. 1,5 time, og vi ankommer byen litt før
lunsj. Det blir en liten sighteseeingrunde i sentrum før vi spiser lunsj. Etterpå
blir det fri tid for egne aktiviteter i hovedstaden. Kanskje noen vil shoppe litt,
mens andre ser seg rundt på egen hånd. I sentrum finner man blant annet
Perlan museum, Harpa konserthus, Hallgrimskirkja og de store badeanleggene
Laugardalslaug og Sundhollin. 3-retters middag på hotellet. Hotellet:
Centerhotel Midgardur (www.centerhotels.com)
Søndag 11. september: Reykjavik – Norge (F)
Etter en god frokost har vi enda formiddagen til egen disposisjon før vi sjekker
ut fra hotellet. Vi får tid til et stopp på et islandsk Kolaportid, som er et
tradisjonelt marked. På vei til flyplassen besøker vi også presidentboligen
Bessastadir som ligger på Alftanes. Innsjekk ca. kl. 14:00. Lunsj kan kjøpes på
flyplassen før flyavgang.
Flyet letter kl. 16:15 og vi lander på Gardermoen kl. 20:55. Etter et par timer
går turen videre til Trondheim kl. 22:55 med ankomst Værnes kl. 23:50.

Island 7. – 11. september 2022
Pris fra Trondheim kr 20.900,- pr. person
i dobbeltrom.
Pris fra andre byer: på forespørsel.
Tillegg for enkeltrom: kr 3.000,-.
Prisen er beregnet ved minimum
20 betalende deltakere.
Depositum kr 3.000,- betales ved påmelding
(faktura sendes ut fra reisebyrået). Restbeløpet blir
fakturert med forfall ca. 6 uker før avreise.
Inkludert i prisen:
• Flyreisene som beskrevet i programmet, inkl. kjente
skatter og avgifter pr. 01. august 2021.
▪ Overnatting i dobbeltrom på gode turistklassehoteller.
• Transfer flyplass-hotell t/r samt all transport iht
programmet.
▪ Måltider i henhold til programmet.
▪ Sightseeing som beskrevet i programmet.
▪ Inngangsbilletter i henhold til programmet.
▪ Praktisk reiseinformasjon.
▪ Skandinavisktalende lokal driver/guide og norsk
reiseleder følger med på hele turen.

Reiseleder:
Jens Axel Weisser.
Jens Axel var med å starte
SmartReiser i 2001. Han er
arbeidende styreformann og
har vært reiseleder på flere
av reisene rundt om i
verden, noe han stortrives
med.

Ikke inkludert i prisen:
• Avbestillingsforsikring
• Kombinert reiseforsikring
• Enkeltromstillegg
• Evt. tips til sjåfører, guider og hoteller
Avbestillingsregler:
• Frem til 04.03.22 refunderes depositum minus
kr.1.500,-.
• 05.03.22 – 20.04.22 refunderes ikke depositum.
• 22.04. – 03.04.22 refunderes 50% av turprisen.
• Fra 04.04.22 - frem til avreise, ingen refusjon.
Sjekk at din avbestillingsforsikring er i orden, FØR du
begynner å betale inn på turen,
ellers vil den ikke dekke dine innbetalinger.
Bestillingen er ikke bindende for reisebyrået før
depositum er innbetalt.

Reiseleder fra SmartReiser:
Jens Axel Weisser
Husk gyldig pass!
SmartReiser er medlem av Reisegarantifondet.
Vi tar forbehold om uforutsette pris- og programendringer.
Forøvrig henvises til våre gjeldende bestemmelser for
gruppeturer.
Kredittkortbelastning + 2% av turens pris. Smartreiser er
medlem av Reisegarantifondet.

www.smartreiser.no/island/

SmartReiser
Heimdalsveien 2 C
7080 Heimdal
Tlf: 72 59 62 10
post@smartreiser.no

Generelle betingelser for deltagelse på SmartReiser's pakketurer.
Samtlige av våre reiser blir arrangert i flg Lov om pakkereiser av 25.8.1995,
§ 2-1. Vilkårene er utformet iht lov om pakkereiser ("Pakkereiseloven") og
Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven , ("Forskriftene") og
supplerer bestemmelsen i loven og forskriftene. Kunder som bruker
pakkereiser helt eller i det vesentlige i forbindelse med forretningsdrift,
forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke pårope seg de
rettigheter han eller hun måtte ha etter Lov om pakkereiser.

Kunden har rett til å heve kjøpet om uforutsett pristillegg blir på over 10%.
Evt. kansellering av avgang pga. for dårlig inntegning vil skje senest 14
dager før planlagt avgang, kunden vil da få hele sitt innbetalte beløp
refundert.

Bestilling og betaling
Ved bestilling betaler kunden et i programmet angitt depositum. Dette
depositum varierer i størrelse etter turens lengde og innhold.
Depositum kommer til fradrag ved betaling av restbeløpet. Den oppgitte pris
for reisen omfatter alle kjente avgifter, gebyrer og/eller skatter ved
programtrykk. Pris for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller
reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris. Det samme gjelder for
eventuell tilslutningsreise som ikke er en del av pakkereisen.
Prisen som er avtalt kan bli justert opp dersom det i tiden mellom
avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i valutakurser og flyselskapenes
og andre underleverandørers betingelser utenfor SmartReisers kontroll.

Forsinkelser, streiker og andre Force Majeure situasjoner.
SmartRreiser er ikke ansvarlig for følgene av forsinkelser eller annen
manglende oppfyllelse av tjenester og ytelser fra flyselskaper eller andre
underleverandører utover den refusjon som kan oppnås av den ansvarlige.
SmartReiser er således ikke ansvarlig for kanselleringer eller forsinkelser
som følge av dårlig vær, teknisk svikt, streiker, konkurser, terrorhandlinger
etc., men vil i slike tilfeller søke å finne gode alternative løsninger.
SmartReiser vil også så langt det er mulig være den reisende behjelpelig
med å få ordnet videre forbindelse, evt. endret i tilfelle det opprinnelige
fastlagte reiseopplegget må fravikes. Dersom den reisende ikke kan
gjennomføre viderereisen grunnet ovenfornevnte forhold, er ikke
SmartReiser ansvarlig for noen type av økonomisk kompensasjon. Den
reisende kan kun reise krav mot SmartReiser på bakgrunn av feil som har
direkte årsak i grov uaktsomhet utvist av egne ansatte.

Avbestilling
Alle avbestillinger må bekreftes skriftlig. Som avbestillingsdato regnes den
dato SmartReiser mottar skriftlig avbestilling. Avbestillingsreglene for din
aktuelle reise står øverst på påmeldingsskjemaet. Gjem denne delen.

Forsikring / Vaksinasjoner / Visum
Den reisende må selv sørge for de nødvendige forsikringer som
avbestillings-, reisegods-, reisesyke-, ulykkes-, og ansvarsforsikring,
vaksinasjoner og visum der det er nødvendig.

Avbestillingsbeskyttelse
Kunden er selv ansvarlig for avbestillingsbeskyttelse gjennom eget
forsikringsselskap som sikrer kunden mot store kostnader ved akutt,
uforutsett og alvorlig sykdom, død eller ulykkeshendelse for den reisende
eller nærmeste familie (ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre,
svigerforeldre eller søsken).
Har kunden en slik avbestillingsbeskyttelse, refunderes i slike tilfeller det
innbetalte beløp fra forsikringsselskapet, med fradrag av prisen for
avbestillingsbeskyttelsen og evt. egenandel, så snart gyldig legeattest er
fremskaffet av kunden.

Reklamasjoner
Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på arrangementet, må
forholdet påvises underveis for reiseleder, guide eller representanter for
hotell eller transportselskap som vil søke å rette opp eventuelle feil på
stedet.

Kansellering/endring av reisen
Arrangøren kan kansellere eller endre en reise uten erstatningsansvar,
dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av
hindringer som ligger utenfor hans kontroll, og som han med rimelighet ikke
kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken
arrangøren selv eller noen han er ansvarlig for , kunne unngå eller avverge
følgene av. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve
kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige
mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen
vil bli mangelfull. Har kunden ikke påropt seg denne retten innen tre dager
etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve
kjøpet eller kreve prisavslag.

Tvistebehandling
Dersom det mellom arrangør og den reisende oppstår uenighet om
forståelsen av kontakten eller arrangørens reisevilkår for øvrig, og tvisten
ikke kan løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for
Reklamasjonsnemnda for pakkereiser innen 4 uker etter at endelig svar fra
arrangøren foreligger. Lov om Pakkereiser og Overenskomst mellom Den
Norske Reisebransjeforeningen og Forbrukerombudet.
Forbehold om endringer og feil
Vi tar forbehold om endringer av priser samt opplysninger gitt i brosjyren
eller på Internett. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyre
materiell og brev.
SmartReiser AS
Heomdalsvegen 2C
7080 Heimdal
Tlf. 72596210
SmartRreiser er medlem av Reisegarantifondet og stiller til enhver tid den
lovbestemte garanti til Reisegarantifondet.

Påmeldingen sendes:
SmartReiser AS
Heimdalsveien 2 C
7080 Heimdal
Tlf: 72 59 62 10
post@smartreiser.no

