
”Island – sagaøya rundt” 
31. august - 8. september 2016 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Etter to meget vellykkede turer til Island i fjor, med evalueringer der 
superlativene stod i kø, ble det bedt om reprise i 2016. Det er derfor 
med glede vi på Nordnorsk Pensjonistskole i år kan tilby to like 
rundturer sammen med Island Spesialisten på den pektakulære 
„sagaøya“. Dette er programmet på tur 2. Tur 1 går 24.mai til 1.juni. 
Send påmeldingsskjema snarest for å sikre deg plass. 
 
 
 
 
 
 

 

 



Med start fra Reykjavik, Islands hovedstad, går denne 8 dagers turen fra sør 
til nord til sør, med besøk til områder hvor vi finner størsteparten av Islands 
mest kjente naturperler. Vi besøker den sjarmerende byen Akureyri, 
naturvernområdet Mývatn, fossefallet Dettifoss i juvet Jökulsárgljúfur, 
isbrelagunen Jökulsárlón, Kirkjubæjarklaustur, Vík, Geysir og mye, mye mer.  
 
 
Vi tar oss tid til å oppleve naturen, vandrer litt, deltar på aktiviteter og bader 
i varme kilder. Samtidig er det en vandring i historien, med besøk til museer 
og utstillinger tilknyttet ulike temaer og historiske hendinger. 
 
Gåturene underveis krever normal god fysikk. Kjøreetappene er på ca. 100 – 
300 km. 
 
Enten du har vært på Island før eller ikke, lover vi deg opplevelser du kommer 
til å ta med deg resten av livet. 

 
 

Góðar ferð 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sentrum av Reykjavik med ”Tjørnin”   -  ”Heitur pottur” i Laugardalslaug 

 



D a g s p r o g r a m 
 

Å reise med Nordnorsk Pensjonistskole er noe mer, noe annet…   
 
Når vi på Nordnorsk Pensjonistskole arrangerer kurs der reise er en del av 
opplegget, enten det nå er i inn- eller utland, krever regelverket til 
Folkehøgskolesystemet som vi arbeider etter,”at kurset settes inn i en pedagogisk 
sammenheng”, og at det skal gjennomføres ei samling før og etter reisen. 
 
Samlingen før reisen arrangeres dagen (e) rett før avreise, og dere som har reist 
med oss tidligere, vet nok hvor verdifull forkursene er. Man blir kjent med 
gruppen, og man får en god forsmak på det man skal oppleve. Lengden på 
forkurset kan variere, alt etter hva slags reise vi skal ut på. Av erfaring vet vi at 
det er behov for mer tid til felles forberedelser dersom turen går til det store 
utland, enn om reisen foregår i mer kjente omgivelser.  
 
Ofte leier vi inn en foreleser som gjennom foredrag forbereder oss på 
opplevelsene som ligger foran oss, vi går gjennom praktiske forhold, blir bedre 
kjent og samles rundt et hyggelig måltid. Foreleser på denne reisen blir Vår 
kontakt i Islandsspesialisten og guide på turen til Island, Kristinn Kristinsson. 
 

 
 
 
Ettersamlingen legges ikke i umiddelbar tilknytning til reisen, men arrangeres 
som et selvstendig arrangement ei tid etter reisen. Vi møtes da for å evaluere, se 
bilder og oppsummere reisen vi har vært på sammen. 
 
Denne samlingen vil normalt vare én dag, og inkluderer felles lunsj og middag, 
som alt er med i den oppgitte totalprisen i slutten av programmet. Eget program 
sendes ut ei tid etter hjemkomst. 
 
 
 
 



Dag 1. Onsdag 31. august:   
09.00 – 13.00:  Forkurs, inkl. kaffepause. 
13.00:   Lunsj på Sømna Kro & Gjestegård 
14.00 – 17.45: Forkurs forts., inkl. kaffepause 
18.15: Avreise til Hildurs Urterarium – 3- retters middag m/ 

islandske smaker. 
22.30:   Retur til Vik. 
 
Dag 2. Torsdag 1. september:  
   Frokostpakke utlagt i Peisestua (for de som bor på Kroa) 
06.20:  Avreise fra Vik (ferge fra Vennesund kl. 06.50) 
13.00 (ca):  Ankomst Trondheim Lufthavn Værnes 
14.55: Avreise fra Trondheim med FI 326 G. Ankomst Keflavik kl. 

15.25. 
 
 

 
 
Fra flyplassen går turen direkte til Den Blå Lagune, der vi starter oppholdet på 
Island med et herlig bad, før vi kjører videre til hovedstaden på Island, 
Reykjavik, for innkvartering.  Overnatting på Icelandair Hotel Reykjavik 
Natura. Etter innkvartering går vi sammen for å innta et måltid mat på 
Skolabru restaurant Reykjavik. 

 
Dag 3. Fredag 2. sept.: Reykjavík-Borgarfjörður-Skagafjörður-Akureyri.  
Vi kjører nordover gjennom tunnelen i Hvalfjörður til Borgarnes med stopp ved 
Deildatunguhver og Reykholt, og videre til islandshestens mekka, 
Skagafjörður. Vi besøker Norsk Folkemuseum i Glaumbær (entre inkludert), en 
gammel islandsk gård før vi fortsetter over Öxnadalsheiði til hovedstaden i 
nord, Akureyri. 
Overnatting Icelandair Hotel Akureyri. Middag på restaurant Greifinn Akureyri. 



Dag 4. Lørdag 3. sept.: Ásbyrgi – Húsavík - 
Goðafoss.  
I dag starter vi dagen med kort byrundtur i 
Akureyri før vi kjører til Húsavík og videre til 
Tjörnes halvøya, som leder oss til Ásbyrig, en 
hesteskoformet dal. Her tar vi oss tid til å nyte en 
av Islands aller vakreste naturperle. Ferden går så 
til bake mot Húsavík hvor vi spiser lunsj og tar oss 
god tid til utforske denne vakre byen etterpå. Vi 
fortsetter så ferden til Goðafoss før vi avslutter 
dagen til bake på Akureyri. Overnatting på samme 
hotell som dagen før og middag på restaurant 
Bautinn Akureyri.  

 
Dag 5. Søndag 4. sept.: Mývatn – Øst Island.  
Mývatn området ligger ca. 1 times kjøretur fra Akureyri, ved innsjø med 
samme navn, og som er omringet av varierte lavaformasjoner, vulkaner og 
fjell. Vi opplever lavaformasjonene i Dimmuborgir, besøker sprekken 
Grjótagjá, høytemperaturområdet Hverarönd hvor dampen stiger fra 
boblende leirkratre og det føles som å stå midt mellom kokende gryter, for å 
nevne noe. Vi stopper ved Jarðböðin, Nord - Islands "blå lagune", hvor det er 
mulighet for svømming. På vei til Egilsstadir passerer vi Dettifoss, en av de 
største fossene i Europa. Videre fra Egilsstaðir reiser vi gjennom de tynt 
befolkede Østfjordene. Overnatting og middag på  Hotel Blàfell, Breiddalsvik. 
 

 
 
Dag 6. Mandag 5.sept.: Jökulsárlón-Skaftafell-Núpar/Kirkjubæjarklaustur.  
Vi kjører langs Østfjordenes dramatiske kystlinje, og passerer Djúpivogur og 
Höfn. Ikke så langt fra Höfn ligger isbrelagunen Jökulsárlón, hvor man kan 
være med på en båttur med amfibiebåt blant de flytende isflakene (båtturen er 



ikke inkludert, men kan bestilles hos guiden). Turen går videre til Skaftafell 
Nasjonalpark, ved Öræfajökull, hvor den høyeste fjelltoppen på Island troner, 
Hvannadalshnjúkur,(2110 m). - Overnatting og middag på Icelandair Hotel 
Klaustur. 
 
Dag 7. Tirsdag 6. sept.: Vík-Dyrhólaey-Sólheimajökull-Skógar.  
Vi begynner dagen med et stopp for å se på Kirkjugolfid a Klaustir + 
Fjadurargljufur før vi passerer lavaområdet Eldhraun og de sorte sandødene på 
Mýrdalssandur. Vi kommer frem til Dyrhólaey via Reynisfjara, som er kjent for 
sitt rike fugleliv. I Skógar besøker vi Skógar folkemuseum (entré er inkludert). 
Vi stopper ved de to fossefallene, Skógafoss og Seljalandsfoss, samt får en 
filmopplevelse på gården Porvaldseyri, før vi fortsetter via Hella og Hvolsvöllur 
til Flúðir. Overnatting og middag på Stracta Hotel Hella. 
 
Dag 8. Onsdag 7. sept.: Gullfoss-Geysir-Fridheimar-Þingvellir-Reykjavík.  
Vi starter dagen med å besøke det majestetiske fossefallet Gullfoss. Neste 
stopp er det geotermiske området ved Geysir, hvor vi opplever den aktive 
Geysiren Strokkur, som 
hvert femte minutt 
sender en søyle av 
kokende vand høyt opp i 
luften. Det er et 
fasinerende fenomen å 
oppleve. Turen fortsetter 
til drivhusgården 
Fridheimar, hvor vi får 
oppleve hvordan 
islandske tomater blir 
dyrket. Her får vi også se på en hesteoppvisning av den islandske hesten. Vi 
drar så videre til nasjonalparken Þingvellir, hvor verdens første parlament ble 
grunnlagt. Fra Þingvellir kjører vi til Reykjavík, hvor vi tar en liten rundtur i 
byen. Blant de severdigheter som besøkes, er rådhuset i Reykjavíks sentrum, 
Hallgrimskirken og Perlan, hvorfra vi kan nyte utsikten over Reykjavík og 
omegn. - Overnatting på Icelandair Hotel Reykjavik Natura. Middag på 
Skolabru restaurant Reykjavik. 
 
Dag 9. Torsdag 8. sept.: Reykjavík – Keflavik – Heimreise.  
Kl. 05.00: Buss fra hotellet og til Keflavik. 
Kl. 07.50: Avreise fra Keflavik kl. 08:00 med ankomst Trondheim kl. 14. 05 

norsk tid. Busstransport til Sømna / ev. ind. heimreise. 



K o s t n a d e r 

 

Pris pr. pers i dobbeltrom: kr. 20.975,-  
 

Denne prisen inkluderer: 
* Deltakeravgift 
* Forkurs på skolen inkl. overnatting m / hel pensjon, transport og 3- retters 
   middag på Hildurs Urterarium 
* Busstransport Sømna – Værnes 1.september 
* Flyreise Trondheim – Keflavik t/r 
* Overnatting 7 netter inkl. frokost 
* Middag 7 kvelder + lunsj 6 dager på dagsetappene 
* Flyskatter (kan bli endret) 
* Inngangspenger, unntatt entre til laguner og båttur 
* Tips til guider og sjåfører (ca. kr. 200,-) 
* 2 reiseledere fra Nordnorsk Pensjonistskole 
* Norsktalende guide fra Islandspesialisten på Island 
* Lunsj og middag ved ettersamling på skolen 
 

En av fjorårets grupper til Island. 
 
Ikke inkl. i prisen – pr/pers. – ved individuelle behov: 
* Enkeltromstillegg på Island - kr. 4.945,- 
* Ev. overnatting i Sømna 30.-31. august 
* Ev. busstransport Trøndelag – Sømna ved retur 1. juni – (forbehold om antall/pris) 
* Ev. drikke og tips til inkluderte måltider 
* Ev. overnatting ifm. ettersamling på skolen – kr. 480,- 
 
Det tas forbehold om endringer i pris ved evt. uforutsette endringer i valutakurs, 
transporttariffer eller flyskatter. 
 

 
Påmeldingsfrist: 20. mai 2016 



B e t i n g e l s e r o g p å m e l d i n g s r e g l e r 
 
1 Påmelding 
For å være sikret plass, må alle påmeldinger skje skriftlig på påmeldingsskjema 
bakerst i dette programmet. For nordmenn er det ikke påkrevd med pass for å 
reise til Island. MEN, av erfaring og etter råd fra vår turoperatør bruker våre 
grupper pass som id. Navnet må på påmeldingsskjema staves akkurat slik 
det står i ditt pass. Flyselskapene krever store gebyr for navnendring etter 
billett-utstedelse. Kopi av passet må også legges ved påmeldingen. 
 
2 Påmeldingsfrist 

Alle påmeldinger må være NNPS i hende innen absolutt siste frist 20. mai 
2016. Det anbefales alltid å melde seg på i god tid før reiser, da tidlige 
påmeldinger er med på sikre nok deltakere til at turen kan gjennomføres. Sene 
påmeldinger skaper usikkerhet og kan sette turen i fare for avlysning. 
 
3 Betalingsvilkår utenlandsreiser 
Depositum (kr. 2000,-) faktureres når påmeldingsfristen har gått ut. Ca. 4 
uker før avreise får deltakerne tilsendt sluttfaktura. På sluttfakturaen 
trekkes det innbetalte depositumsbeløpet fra. Evt. tillegg, eks. døgn under 
forkurset el. annet, faktureres etter hjemkomst. 
NNPS har ikke betalingsavtaler som muliggjør betaling med kredittkort. 
Denne betalingsmåten kan således ikke benyttes, og forsikring må derfor 
ordnes på annen måte, se neste punkt. 
 
4 Forsikring 
Alle reisende anbefales på det sterkeste å tegne både avbestillings- og 
reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som 
ønskes. 
 
5 Avlysning eller utsettelse av turen 
En gruppetur med færre enn 20 påmeldte kan avlyses av NNPS. Det samme 
kan skje hvis andre avgjørende grunner gjør at turen ikke kan gjennomføres. 
Påmeldte får da tilbake innbetalte penger. Avlysning eller utsettelse av turen 
skal varsles i personlig brev direkte til deltakerne.  
Dette skal skje snarest mulig og senest 2 uker før avreise. 
 
6 Avbestilling ved Force Majoure 
Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av 
dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, 
naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter 
som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at 
disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til.  



Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen 
kan ikke avbestilles av forannevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes 
som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling. 
 
7 Avbestilling av andre grunner 
Ved avbestilling av andre grunner enn force majeure, gjelder slike 
avbestillingsregler: 

 Mer enn 90 dager før avreise: administrasjonsgebyr kr. 500,-. 

 90 – 65 dager før avreise: Gebyr likt (innbetalt) depositum kr. 2.000,-. 

 64 – 35 dager før avreise: 50 % av turens pris. 

 Mindre enn 34 dager før avreise: turens pris i sin helhet. 
Dersom en reisende uteblir ved avreise, eller er forhindret fra å reise p.g.a. 
manglende billetter, pass eller andre dokumenter, betales reisen i sin helhet av 
den det gjelder.  
 
8 Endring av pris 
Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly- og 
transporttariffer, samt uforutsette skatter og avgifter som vi selv ikke er herre 
over. 
 
9 Ved evt. endring av reiserute 
Skulle det under reisen oppstå naturkatastrofer, lokale streiker e.l. som tilsier 
at reiseruten må legges om, gir dette normalt ikke rett til reduksjon i prisen, 
men et alternativt opplegg så godt som mulig under rådende forhold. 
 
10 Bistandsbehov 
Deltaker som har et bistandsbehov utover det som er  
normalt (eks. bevegelseshemming), plikter selv å sørge for  
å ha følge på turen som kan hjelpe til. 
 
11 Opptreden 
Den enkelte deltaker må ikke opptre slik at det er til sjenanse 
for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller  
praktiske problemer for arrangøren. NNPS har rett til å avvise 
en reisende ved reisens start hvis disse kravene ikke oppfylles. 
De økonomiske konsekvenser er da den reisendes eget ansvar. 
 

  

 



 
 
 
 
 

I samarbeid med turoperatøren                                           tilbyr Nordnorsk Pensjonistskole 
 

deg denne opplevelsesrike reisen til "sagaøya" i månedsskiftet august / september  
 

Reiseledere på turen blir Einar Jakobsen og Sigrid Sund Westerfjell 
 
 

 
 
 
 

For spørsmål - kontakt: 
 
 
 
 
 
 

Tlf: 75 02 92 80 
E-post: post@nnps.no / einar@nnps.no  

 

  

mailto:post@nnps.no
mailto:einar@nnps.no


PÅMELDINGSSKJEMA  

Island 31.august. – 08.september -16 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 
kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

 
Jeg ankommer Sømna  ................. (fyll inn dato)  og ønsker å bo i:  
Enkeltrom            Dobbeltrom         på Sømna Kro & Gjestegård (i samme bygg som NNPS) 
 
 

På Island ønsker jeg:  

Enkeltrom  Dobbeltrom 
  
Ved valg av dbl.rom, ønsker jeg å dele rom med:   
  
 
       Jeg har behov for busstransport fra Værnes til Sømna 8.sept. (mot et tillegg)        

 
       Jeg planlegger å komme meg hjem med tog eller fly den 8.sept. og forlater  
       gruppen da.   
  
 

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a. (viktig ) : 

 

 

 Dato / underskrift:  

 

Påmeldingsskjema må sendes til  

Nordnorsk Pensjonistskole, Kirkeveien 2, 8920 Sømna innen 20. mai 2016 



PÅMELDINGSSKJEMA  

Island  31.august. – 08.september -16 

 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 
kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

 
Jeg ankommer Sømna  ................. (fyll inn dato)  og ønsker å bo i:  
Enkeltrom            Dobbeltrom         på Sømna Kro & Gjestegård (i samme bygg som NNPS) 
 
 

På Island ønsker jeg:  

Enkeltrom  Dobbeltrom 
  
Ved valg av dbl.rom, ønsker jeg å dele rom med:   
  
 
       Jeg har behov for busstransport fra Værnes til Sømna 8.sept. (mot et tillegg)        

 
       Jeg planlegger å komme meg hjem med tog eller fly den 8.sept. og forlater  
       gruppen da.   
  
 

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a. (viktig ) : 

 

 
 

 Dato / underskrift:  

 

Påmeldingsskjema må sendes til  

Nordnorsk Pensjonistskole, Kirkeveien 2, 8920 Sømna innen 20. mai 2015 


