
TUR TIL ISLAND HVOR DET ER 
SPEKTAKULÆR NATUR & FASCINERENDE HISTORI

Vi besøker bl.a. Elkem Alloy, Blå Lagune, Nasjonalpark, Vulkaner. 
Overnatting, transport, mat, opplevelser og nye reisevenner.

Island har en fascinerende historie som strekker seg mer enn 1000 år tilbake i tid, og ble først 
bebodd av noen hardbarkede nordmenn på 800 tallet. Etter dette har både vikinger, munker, 
sjømenn, musikere, fiskere, politikere, forfattere og artister gjort sitt for å sette preg på 
historien til denne lille øya. Besøkende forlater Island fulle av energi, som kanskje kan 
godskrives energien fra geysirene som spruter opp, store åpne vidder med flott landskap, 
isbreer, vulkaner osv. Reykjavik er i tillegg til å være verdens nordligste hovedstad, også 
innehaver av verdens eldste parlament – Alltinget ble grunnlagt i år 930. 

Dato:                5 dager i tiden torsdag 19.  til mandag 23. mai 2022   

Avreise:            Kristiansand Kjevik Lufthavn med SAS via Gardemoen til Island.  
                          Turen er utarbeidet etter vårt ønske i samarbeid med en reiseoperatør. 
                          som er teknisk ansvarlig. HUSK REISEFORSIKRING!                
Påmelding:       Send SMS til 905 78 798 (Bjørn) med «ISL ELKEM»  eller 
                          «ISL NITO» og så «navn» og «antall». 

    Det blir tildeling av plasser fortløpende ved påmelding.  Først til mølla!
                         30 plasser er reservert og blir fordelt mellom Elkem og NITO. 
Målgruppe:     Elkem Fiskaa Pensjonistklubb og Pensjonist-medlemmer i NITO Agder.
Påmelding:      Påmeldinsfristen er 10. januar 2021 og etter den tid får dere      
                         tilbakemelding for videre påmelding og kan da endelig bestemme dere.
Pris:                 NOK 10.190,- pr. person. 
                         Ønsker du å ordne flybilletter selv, blir prisen NOK 7.090,- pr. person.
                         Det tas forbehold om at det kan bli utsolgt for de priser som er lagt til grunn 
                         for utregningen av tilbudet frem til vi sender bestillingen. 
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Arrangør: Elkem Fiskaa Pensjonistklubb   
og NITO Pensjonistutvalg Agder Vest 



Prisen NOK 10.190,- inkluderer følgende: 
*  Flytransport fra Kjevik via Gardemoen til Island tur/ retur 

med SAS eller deres samarbeidspartnere 
*  All busstransport på Island
*  Besøk ankomstdagen - Bål Lagune inkl. håndkle. 
*  4 overnattinger i delt dobbeltrom på Senter Hotel Plaza 
*  4 hotell frokoster 
*  3 felles middager inkl. 1 sponset av Elkem og NITO
*  2 lunsjer - fredag og søndag
* Alle utflukter som beskrevet i programmet
* Lokalguide 2 dager som snakker et skandinavisk språk.

 PROGRAM 5 DAGER PÅ ISLANDI TIDEN 19. MAI TIL 23. MAI 2022
Dag 1 Torsdag 19.5. -  Lunsj på egen hånd, men Felles middag er inkl.
Hjem - Island. Vi har fremmøte på Kristiansand Kjevik Lufthavn på egenhånd og sjekker inn på flyet til Oslo, 
avgang kl.08,50. Vi lander på Gardermoen og flyr til Reykjavik. Etter nye 2,5 timer lander dere på Island kl.
11,00 (lokal tid). Her venter buss for å ta dere med til Den Blå Lagune. Her kan man ta seg et godt bad.  
Vannet i denne verdenskjente lagunen holder 37 grader hele året. Etterpå fortsetter vi inn til Reykjavik hvor 
vi sjekker inn på Center Hotel Plaza, midt i sentrum av Reykjavik.   Felles middag på hotellet om kvelden.  

Dag 2 Fredag 20.5. - Felles Lunsj og Felles middag er inkl.
Med lokalguide starter dagen med å besøke Elkem Icelandic Alloy hvor vi har ordnet med bedriftsbesøk. De 
som ikke ønsker å være med på bedriftsbesøk blir kjørt til Akranes som er en liten koselig by 15 minutters 
kjøring fra smelteverket. Her kan dere få en time til å gå rundt på egenhånd. Etterpå drar vi til Tingvellir 
Nasjonalpark som står på UNESCOs verdensarvliste. Tingvellir er også det eneste stedet i verden hvor man 
kan stå på den europeiske kontinentalsokkelen og se over til den amerikanske kontinentalsokkelen. Her er 
verdens eldste parlament som ble grunnlagt i år 930. Etterpå returnerer vi til Reykjavik. Felles lunsj under 
turen. Felles middag om kvelden. 

Dag 3 Lørdag 21.5. - Frokost på hotellet men Lunsj og Middag på egen hånd.
Denne dagen kan dere utforske Reykjavik på egen hånd.  Lunsj og middag på egen hånd. 

Dag 4 Søndag 22.5. - Frokost på hotellet og felles Lunsj og Middag som er inkl.
Med lokalguide som skal ta oss med på en rundreise i fantastisk natur. Vi starter med et besøk på 
Reykjanes vor det store vulkanutbruddet var i 2020. Etter besøket her kjører vi videre til Gullfoss, før vi 
fortsetter til et område med geotermisk aktivitet og Strokkur geysir, som har utbrudd hvert 5. minutt. Etter 
besøket kjører vi via Skalholt Kirke tilbake til Reykjavik. Felles lunsj under turen.  
Felles middag om kvelden. 

Dag 5 Mandag 23.5. - Frokost på hotellet, men lunsj på egen hånd.
Island - Hjem.  Vi pakker i bussen og blir tatt med til flyplassen. Her sjekker vi inn på flyet til Oslo, avgang 
kl 11.15 lokal tid.  Etter 2,5 timer lander vi på Gardermoen og går videre til Kjevikflyet.  
Etter en ny knapp time lander vi tilbake i Kristiansand kl.17:45, og tar farvel for denne gangen.
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Tillegg: 
* Enkeltrom kr. 3.160,-  

(Hotellet har bare 
dobbeltrom og derfor er 

Annet: 
* Valuta:1 NOK er 15 ISK
* Tid: Klokka er 2 timer 

foran på Island. 
* Reisevert


