
 

”Island – sagaøya rundt” 
23. mai – 1. juni 2017 

 
Bli med på en eventyrlig reise og opplev 
spektakulær natur, Islandshester, fantastiske 

naturfenomener og 
sjarmerende 
byer! 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



Denne 9 dagers / 8 netters turen starter og avsluttes i Reykjavik.  

Rundturen lar deg oppleve størsteparten av Islands mest kjente naturperler. 

I nord besøker vi den sjarmerende byen Akureyri og bl. det helt spesielle 

naturvernområdet Mývatn hvor nissene bor i Dimmuborgir, og Hverarønd hvor 

det koker og damper! Turen fortsetter via Øst-Island til attraksjoner i Sør og 

Sør-Øst hvor vi bl.a besøker Skaftafell ved Vatnajökull, isbrelagunen 

Jökulsárlón, Kirkjubæjarklaustur, Vík og Gullfoss og Geysir. Du får oppleve flere 

av Europas flotteste fossefall og mektige fjell.   

 

Reisen gir også mulighet til å vandre i historien. Med besøk til museer og 

utstillinger tilknyttet ulike temaer og historiske hendinger får du et godt 

inntrykk av hvordan folk på Island levde, og lever, med de voldsomme 

naturkreftene rundt seg. 

 

Vi tar oss tid til å oppleve naturen, vandre litt, delta på aktiviteter og bade i 

varme kilder.  Det blir også tid til noen overraskelser underveis! 

 

Vi overnatter på bra hotell med god frokost. Gåturene underveis krever 

normalt god fysikk. Kjøreetappene er på ca. 100 – 300 km. 

 

Enten du har vært på Island før eller ei, kan vi love opplevelser du kommer til å 

ha med deg resten av livet! 

                  Góðar ferð! 
 

 

 
 

 

 

 

 

Sentrum av Reykjavik med ”Tjørnin“ 

   

„Heitur pottur” i Laugardalslaug i Reykjavik 



Å reise med Nordnorsk Pensjonistskole gir deg mer.  
Hos oss står læring, trivsel og trygghet 

i fokus. Vi ønsker å skape en ramme 

rundt våre reiser som gir hver enkelt 

deltaker en følelse av tilhørighet. Selv 

om du reiser alene, er du aldri alene 

sammen med oss - dersom du ikke selv 

ønsker det.  

 

Når vi arrangerer kurs der reise er en 

del av opplegget, krever regelverket til 

Folkehøgskolesystemet som vi 

arbeider etter, «at kurset settes inn i 

en pedagogisk sammenheng», og at 

det skal gjennomføres samlinger før og etter reisen.  

 

Samlingen før reisen arrangeres dagen (e) rett før avreise. Vi krever ikke 

oppmøte på Sømna, men de som har reist med oss tidligere, vet hvor verdifulle 

forkursene er. Man blir kjent, og får en forsmak på det man skal oppleve. Vi 

leier ofte inn forelesere som gir interessant og nyttig kunnskap om reisemålet.  

Skolens reiseledere går gjennom praktiske forhold. Måltider og hygge står også 

i fokus på forkursene, og besøket på Hildurs Urterarium er det bare å glede seg 

til!  

 

Vi er glade for at vår kontakt i Islandspesialisten, Kristinn B. 

Kristinsson blir foreleser og guide også på denne 

Islandsreisen.  

 

 

Ettersamlingen arrangeres ei tid etter reisen, og vil normalt vare én dag. Felles 

lunsj og middag er inkludert i totalprisen. Eget program sendes ut ei tid etter 

hjemkomst. Vi møtes da for å evaluere, se bilder og oppsummere reisen vi har 

vært på sammen. Det er alltid hyggelig å kunne møtes igjen og dele minner 

etter gode, felles opplevelser. 

 



 

Dagsprogram 

 
Dag 1. Tirsdag 23. mai:   
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. onsdag 24. mai:  
   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.  
15.25.  Ankomst Keflavik. (Island er to timer etter NO sommertid) 
 

Dag 3: Ankomst Island – Hovedstaden 

Reykjavik.  

Ankomst Keflavik flyplass. Her blir vi møtt av 

bussjåføren som skal være med oss på 

rundturen. Vi starter med 45 minutters 

kjøring fra flyplassen til hotellet vårt i 

Reykjavik. Overnatting på Centerhotel 

Miðgarður Reykjavik. Middag på egenhånd.  

 

Dag 4: Reykjavík-Borgarfjörður-Skagafjörður-Akureyri.  

Vi kjører nordover gjennom tunnelen i 

Hvalfjörður til Borgarfjörður med stopp ved 

Deildatunguhver og Snorre Sturlasons 

Reykholt før vi ferdes videre gjennom 

islandshestens mekka, Skagafjörður. Vi 

besøker et bygdemuseum i Glaumbær, en 

gammel islandsk gård, før vi fortsetter over 



Öxnadalsheiði til hovedstaden i nord, 

Akureyri. Overnatting KEA Hotel Norðurland 

Akureyri. Ettermiddagen/kvelden fri. 

Middag på egenhånd. 

Dag 5: Goðafoss - Ásbyrgi – Húsavík – 

Mývatn. Dagen starter med en kort bytur i 

Akureyri før vi kjører til Goðafoss, og så 

videre via Húsavík for lunsj. Videre til 

Tjörnes halvøya, som fører oss til Ásbyrgi, en hesteskoformet dal. Her tar vi oss 

tid til å nyte en av Islands aller vakreste naturperler. Ferden går så tilbake mot 

den sjarmerende fiskerlandsbyen Húsavík. Vi fortsetter så ferden til Mývatn, en 

av Islands mest kjente naturperler. Her avslutter vi så dagen i Jardbødin ved 

Mývatn, Nord Islands "blå lagune", hvor det er mulighet for bading for de som 

vil. Overnatting og middag på Hotel Reynihlið ved Mývatn.  

 

Dag 6: Mývatn – Øst Island.  

Vi fortsetter utforskingen av Mývatn-

området ved en flott innsjø med samme 

navn. Innsjøen er omringet av varierte lava-

formasjoner, vulkaner og fjell. Vi opplever 

lavaformasjonene i Dimmuborgir, besøker 

sprekken Grjótagja og 

høytemperaturområdet Hverarönd hvor 

dampen stiger fra boblende leirkratre. Det føles som å stå midt mellom 

kokende gryter! På vei til Egilsstadir passerer vi Dettifoss, en av de største 

fossene i Europa. Videre reiser vi gjennom de tynt befolkede Østfjordene.  

Overnatting og middag på Hotel Bláfell, Breiðdalsvík.  

 

Dag 7: 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 



flytende isflak! 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 8: Vík-Dyrhólaey-Sólheimajökull-

Skógar. Første stopp blir for å se på 

„Kirkjugólfið“ á Klaustir, som er dannet av søylebasalt. Deretter går turen til 

juvet Fjaðurárgljúfur. Utsikten langs elva er utrolig flott! Deretter passerer vi 

lavaområdet Eldhraun, som sies å være verdens største lavastrøm, skapt av 

utbruddet i Laki 1783-84. Vi fortsetter til det 700km2 store sandørkenområdet 

Mýrdalssandur. Vi kjører via Reynisfjara, som er kjent for sitt rike fugleliv, og 

kommer frem til Islands sørligste landfaste punkt - Klippen Dyrhólaey. Den 

ligger på en flott strand nær Vik i Mýrdal. 

To steder er klippen gjennombrutt av 

bølgeslag. Ferden fortsetter til Skógar 

folkemuseum hvor vi spiser lunsj sammen. 

Vi stopper ved de to fossefallene, 

Skógafoss og Seljalandsfoss, og får en 

kino-opplevelse på gården Þorvaldseyri 

før vi fortsetter via Hella og Hvolsvöllur til 

Flúðir. Overnatting og middag på Icelandair Hotel Flúðir. 

 

Dag 9: Gullfoss-Geysir-Friðheimar-Þingvellir-

Reykjavík.  

Vi starter dagen med å besøke det majestetiske 

fossefallet Gullfoss. Neste stop er det geotermiske 

området ved Geysir, hvor vi opplever den aktive 

Geysiren Strokkur som hvert femte minutt sender 

en søyle av kokende vann opp i luften. Det er et 

fasinerende fenomen å oppleve! Turen fortsetter 

til gården Friðheimar hvor vi får lunsj og lære om 

islandsk tomatdyrking, og hesteoppvisning.   



Så er det tur til nasjonalparken Þingvellir, hvor verdens første parlament ble 

grunnlagt. Fra Þingvellir kjører vi til Reykjavík for innkvartering på Centerhotel 

Miðgarður Reykjavik hvor vi bovernatter de 2 siste nettene på turen. 

Ettermiddagen/kvelden fri.Middag på egenhånd.  

Dag 10: Bytur i verdens nordligste hovedstad, og tid på egen hånd. 

I dag får gruppen bli bedre kjent med hovedstaden. Her opplever vi blant annet 

Reykjaviks historiske og moderne bydel. Blant høydepunkter på turen er Perlan, 

Hallgrimskirkja, havneområdet i Reykjavik, og det nye kulturhuset, Harpan. 

Turen tar ca.3 timer. Etterpå er det tid til å utforske byen på egen hånd, bade i 

Laugardagslaug, eller man kan velge å dra til Den blå lagune, ta en jeepsafari, 

eller bli med på en guidet kulturvandring i Reykjavik. Bestilling på forkurset. 

 
Etter gode opplevelser blir det avslutnings middag på restaurant 

«Grillmarkaðurinn» Vi treffes i lobbyen på hotellet og går ned gågata 

Laugavegur til restaurant Grillmarkaðurinn, hvor vi skal nyte et deilig måltid 

sammen på en av Reykjaviks restauranter som avslutning på turen. 

Restauranten viser at Islands hovedstad virkelig er en kulinarisk destinasjon!  

 

 

 

 

 

 

Den blir drevet av medlemmer av det islandske kokkelandslaget med bakgrunn 

fra internasjonale Michelin-restauranter. De legger stor vekt på å bruke lokale 

råvarer i sine tradisjonelle islandske retter, men med en moderne kreativ vri. Vi 

får servert den såkalte «tasting menu» hvor man får smake forskjellige retter 

som de har på menyen. Fire forretter, tre hovedretter og søte smaker fra 

dessertutvalget. Kjøkkensjefen vil nok la kreativiteten blomstre!  

 

Dag 11: Reykjavík – Keflavik – Hjemreise.  



Gruppen blir hentet på hotellet ca. kl. 05:00. Flyet går fra Keflavik kl. 08:00 

mellomlander i Bergen, og ankomst Trondheim Værnes kl.14:05 Norsk tid. 

 

Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Kostnader 
 

Pris pr. pers i dobbeltrom: kr.23 765,-  

 

Denne prisen inkluderer: 

* Deltakeravgift 

* Forkurs på skolen inkl. overnatting m / hel pensjon, transport og 3- retters 

   middag på Hildurs Urterarium 

* Busstransport Sømna – Værnes 24.mai 

* Flyreise Trondheim – Keflavik t/r 

* Overnatting 8 netter inkl. frokost på Island 

* Middag 5 kvelder + lunsj 2 dager på dagsetappene 

* Flyskatter (kan bli endret) 

* Inngangspenger 

* Tips til guider og sjåfører (ca. kr. 200,-) 

* 2 reiseledere fra Nordnorsk Pensjonistskole 

* Norsktalende guide fra Islandspesialisten    

* Lunsj og middag ved ettersamling på skolen 

 

Ikke inkl. i prisen – pr/pers. – ved individuelle behov: 

* Enkeltromstillegg på Island - kr. 6 615,- 

* Ev. overnatting i Sømna 23.-24. mai 

* 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,- 

 

Påmelding og betingelser 
 

1 Påmelding 



Fyll ut og send inn påmeldingsskjema bakerst i dette programmet, eller bruk 

skjema på nettsiden vår. Man er ikke sikret plass før dette skjema er mottatt av 

NNPS. Navnet må skrives nøyaktig slik det står i passet.  Legg ved eller send 

inn kopi av passet.  

2 Påmeldingsfrist 

Alle påmeldinger må være NNPS i hende innen 24. mars 2017.  

Det anbefales alltid å melde seg på i god tid. Slik bidrar man til å sikre nok 

deltakere til at turen kan gjennomføres.  

 

3 Depositum og betaling  

Depositum (kr. 2 000,-) faktureres når påmeldingsfristen har gått ut. Ca.35 

dager før avreise får deltakerne tilsendt sluttfaktura. På sluttfakturaen trekkes 

det innbetalte depositumsbeløpet fra. Evt. tillegg, eks. døgn under forkurset, 

evt. aktiviteter på Island el. annet, faktureres etter hjemkomst. 

NNPS har ikke betalingsavtaler som muliggjør betaling med kredittkort.   

 

4 Forsikring 

Alle reisende anbefales 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 to 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:  

Reisen kan avbestilles før avreise mot et gebyr på følgende vilkår:  

 Avbestilling etter påmeldingsfrist og mer enn 35 dager før avreise: gebyr 

likt depositum på kr. 2 000,- 

 Avbestilling 35 – 21 dager før avreise: 70% av reisens pris  

 Avbestilling mindre enn 21 dager før avreise: turens pris i sin helhet 

 

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 f.eks. 

bevegelseshemning, plikter 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 Islandspesialisten ønsker vi 

velkommen til lærerike og spennende dager spekket 

med gode opplevelser «Sagaøya rundt»!  

 

PÅMELDINGSSK JEMA  

Island  23. mai – 1. juni 2017 

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 1. juni (mot et tillegg)        

 
       Jeg planlegger å komme meg hjem med tog eller fly den 1. juni 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 24. mars 2017 



PÅMELDINGSSK JEMA  
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Tidligere 
kursdeltaker 

Navn: 
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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 1. juni (mot et tillegg)        

 
       Jeg planlegger å komme meg hjem med tog eller fly den 1. juni 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 24. mars 2017 


