Forårsturens program
Onsdag

Lidt om turen til Island
Republikken Island er en lille ø i det nordlige Atlanterhav og er placeret
mellem Grønland og Storbritannien, nordvest for Færøerne.
Landet blev selvstændigt og løsrev sig fra det danske kongerige i 1918.
Selvom Island ikke er medlem af EU, har Island stadig tætte politiske og
økonomiske forbindelser til Europa og ikke mindst Danmark.
Hovedstad: Reykjavik
Indbyggertal: Ca. 325.000
Sprog: Islandsk, men mange
islændinge taler dansk.
Areal: 103,000 km2
Tidsforskel: - 1 time
Valuta: Islandsk króna
(ISK)
HUSK PAS

7.00 Afrejse fra Aalborg Lufthavn - via Kastrup - og herfra til Reykjavik
10:30 Privat bustransport til hotellet
11:30 Salatbuffet på Hotel Cabin, Reykjavik ekskl. drikkevarer.
13:00 Byrundtur i Reykjavik med dansktalende guide, varighed 4 t.
Vi skal bl.a.se: Hofdi House og Halllgrimskirkja med sit specielle tårn ( 2 af byens vartegn)
Parlamentsbygningen, Tjormin Pond , Laugavegur som er den primære kommercielle
arterie i centrum af Reykjavík og en af de ældste shoppinggader.
Start hotellet - Slut Reykjavik centrum, hvorfra vi selv finder aftensmad og til sidst
hotellet .

Torsdag

9:00 Udflugt Den Gyldne Cirkel med dansktalende guide, Varighed 8 t.
Madpakke: 1 sandwich, 1 stk. frugt, 1 juice, 1 stk. kage + kaffe/te .
Første stop på turen er den smukke nationalpark Thingvellir. Her samledes det islandske
Alting, verdens ældste rigsdag, allerede i 900-tallet.
Vi besøger det geotermiske Geysir-område med sine varme kilder og Islands mest aktive
gejser, Strokkur. Med regelmæssige udbrud hvert femte minut får I flere chancer for at
opleve, når kilden kaster en imponerende kaskade af vand op mod himlen .
Lige i nærheden af Geysir findes det majestætiske Gullfoss – ”det gyldne vandfald” – som
ofte betegnes som Islands allersmukkeste. På hjemturen skal vi besøge en Islands hestestald og høre lidt om de islandske heste i Island - måske en ridetur ?

Fredag

9:00 Med dansktalende guide på vandretur på Mount Esja - 6 t. inkl. transport
Bjerget Esja (914 m), ofte kaldet Esjan, er et bjerg beliggende i den sydvestlige del
af Island, ca. 10 km nord for Islands hovedstad, Reykjavík. Esja er ikke et enkelt bjerg,
men en vulkansk bjergkæde . Glæd dig til en fantastisk naturoplevelse
Madpakke: 1 sandwich, 1 stk. frugt, 1 juice, 1 stk. kage + kaffe/te

Rejsetider

Flytider: Inkl. 1 stk. bagage pr. person a’ 23 kg.
+ 1 stk. håndbagage

Onsdag 18. maj

kl. 7:00 Afrejse fra Aalborg Lufthavn / mødetid kl. 5.30
Udrejse via København
kl. 9:45 Ankomst til Keflavik Lufthavn, Reykjavik, Island

Lørdag

NYT PROGRAM PÅ VEJ FOR LØRDAG Hvalsafari taget af programmet

19.00 3-retts afskedsmiddag på hotellet (ekskl. drikkevarer)

Søndag 22. maj

kl. 16.15 Hjemrejse fra Reykjavik - via Oslo - Ankomst Aalborg kl. 22.45

Pris for tur til Island 5 dage, 4 nætter

kr. 9.995,-

For ophold i dob.vær. Tillæg: Ophold i enk.vær. i alt 4 nætter : kr. 1.665
Se på bagsiden hvad turen dækker, samt nærmere omkring tilmelding.
Frist for indbetaling af depositum samt sidste frist for restbetaling
Også vigtig besked om EGEN Ferierejseforsikring og Afbudsforsikring

Søndag

10:30 Privat bustransport fra hotel – lufthavn, via 2 timers stop Den Blå Lagune
11.30 Blå Lagune inkl. muddermaske og forfriskning (husk badetøj)
16:15 Afgang fra Reykjavik Lufthavn 22:45 Ankomst til Aalborg Lufthavn
Retur til Aalborg foregår med en mellemlanding i Oslo

På vej til Keflavik på hjemrejsen besøger vi
DEN BLÅ LAGUNE
Her har vi 2 timers ophold til at bade i det
varme vand - opleve dampene og få en
muddermaske og en forfriskning.
En særlig perle på Island.

ENTRE + FORFRISKNING er betalt
HUSK BADETØJ /HÅNDKLÆDE

Indbetaling og deltagelse i turen er
kun gyldig, såfremt der samtidig med
betaling sendes en skriftlig tilmelding til
Aalborg SeniorSport med følgende oplysninger: Navn (Identisk med pas)
Adresse (inkl. gadenavn, postnr. og by) Fødselsdato/-år- Mobilnr.- E-mail - Bo med
HUSK en kopi af gyldigt pas (skal være gyldig 6 mdr. efter rejsen er slut)

Forårsturen 2022
går til

Island

TILMELD / BETAL: Depositum kr. 2500 : senest torsdag 13/2-22
RESTBETALING : Senest fredag 1/4 –22 (Inkl. evt. enk.vær.)
Efter sidste rate er turen bindende, beløb refunderes ikke ved afbud
Såfremt tilslutningen ikke er stor nok den 13/2 - kl. 12
aflyses turen og depositum tilbagebetales
I turen er inkluderet :
SAS Flyrejse Aalborg – Reykjavik t/r via København/udrejse og via Oslo på hjemrejse.
1 stk. bagage a’ maks. 23 kg. + håndbagage.
4 overnatninger inkl. morgenmad på Hotel Cabin i dobbeltvær.,Tillæg for enkeltvær.
Privat bustransp. lufthavn - hotel t/r inkl. 2 timers stop v/ Blå Lagune på hjemrejsedagen.
Entre til Den Blå Lagune inkl. muddermaske + 1 forfriskning.
Salatbuffet på hotellet ved ankomst. Byrundtur til fods i Reykjavik med guide 4 timer
(ekskl. evt. entreer)
Hiking Mount Esja med guide inkl. privat bustransport t/r + madpakke
Golden Circle - 8 timer med guide + madpakke og privat bustransport
Hvalsafari ekskl. transport til båd. ERSTATNINGSPROGRAM PÅ VEJ
3 rettes afskedsmenu på sidste aften på hotellet - ekskl. drikkevarer
AFGIFT TIL REJSEGARANTIFONDEN +
OBLIGATORISK EU ANSVARSFORSIKRING.
————————————————————————————————
VIGTIGT- TJEK EGEN FORSIKRING OMKRING Covid–19! EGET ANSVAR

Det påhviler den enkelte at sørge for en Afbestillingsforsikring - som dækker ved akut
opstået sygdom inden afrejse - også Covid 19.
Herudover er en Ferierejseforsikring også vigtig - gælder under selve rejsen (dækker
også pandemi ) Skulle man blive syg på rejsen dækkes lægehjælp, hospitalsindlæggelse,
tilkald AF pårørende + udgift til hjemrejse. DOG dækker forsikringen ikke, hvis man f.eks.
skal i karantæne på stedet, der skal være tale om sygdom. Der kan laves tilkøb til ens
Forsikring.
VORES TEKNISKE ARRANGØR: EURO TURIST ( 98113400) ER BEHJÆLPELIG.

Onsdag den 18. maj
til
Søndag den 22. maj

