
 

Jeepsafari på Island 
21. – 29. august 2018  

Bli med på vårt høylandseventyr og opplev: 
 

 Det ultimate Island 

 Lavabreer, fargerike fjell, vulkaner og isbreer 

 Bade i varme kilder i ødemarka 

 Reykjavik, Islands vakre hovedstad  
 

Sammen med godt reisefølge! 
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Jeepsafari på Island - 
er en reise hvor du får oppleve det 

«Ultimate Island» «Að fjallabaki».Dette er 

et område på Sør-Island som tilhører den 

sydlige delen av Islands høyland. 

Høylandet på Island dekker rundt 80% av 

øya og ligger midt i landet. Her er det en 

blanding av ødemark, lavabredder, 

fargerike fjell og vulkaner av ulike størrelser og fasonger, isbreer og isbreelver. 

Høylandet på Island er rett og slett en uslepen perle av barsk og kontrastrik 

natur og spennende geologi. På grunn av klimaet i sør er det flere steder grønt 

skjær av mose som gir fantastisk kontrast til svart lava og hvite isbreer.  

 

Vi besøker Landmannalaugar som er et spennende fjellområde i sør med 

fargerike Rhyolittfjell. På veien dit opplever vi vakre fossefall, vulkankratre og 

en etterligning av en gård fra Sagatiden. Vi kjører videre gjennom den 

spennende villmarken «Að fjallabaki» med variert landskap, spennende farger, 

varierte fjelltopper, elver, isbreer og vulkanske fenomener som kløften Eldgjá. 

Rett og slett en skattkiste av opplevelser! Vår tur i villmarken avsluttes så i 

Þórsmörk, et område som er et av islendingenes favorittsteder i sør.  

 

Med biler som tar oss ut i villmarken skal vi sammen med Islandspesialisten 

oppleve Islands mest spektakulære natur på sitt aller, aller beste. Vi skal 

besøke steder man ellers bare kan drømme om! Vi setter av tid til vandring for 

de som ønsker, og for de som ikke kjenner seg fullt så spreke, er det fantastisk 

å bare sitte i bilen og ta inn alle inntrykk fra naturens velde. Vi får også 

muligheten til å bade i varme kilder langt ute i ødemarka! 

 

Turen starter og avsluttes i vakre Reykjavik, slik at vi også får med oss gode 

opplevelser i verdens nordligste hovedstad. 

Der skal vi bl.a. besøke museet i «Perlan» 

hvor vi kan være med på en reise inn i en 

isbre! På vei tilbake fra villmarken skal vi 

besøke «The Lavacentre» hvor vi får oppleve 

og lære om Islands spesielle vulkanske 

geologi på en spennende og levende måte. 

 

Bilene vi skal bruke i villmarka har gode sitteplasser og blir kjørt av erfarne 

sjåfører. Overnatting i tre netter på et bra hotell i sentrum av Reykjavik, og 3 

netter i litt enklere rom ute i villmarken.  
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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 dagene 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 med de andre i gruppa, og får en forsmak på det 

man skal oppleve. Vi leier inn forelesere som gir interessant og nyttig kunnskap 

om reisemålet. Til denne reisen kommer vår gode venn Kristinn Bergmann 

Kristinsson fra Islandspesialisten. Han skal også være guide og sjåfør på 

Island. Skolens reiseleder går gjennom praktiske forhold. Måltider og hygge er 

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

til!  

 

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. Det er alltid 

hyggelig å kunne møtes igjen og dele 

minner og kunnskap etter gode felles 

opplevelser. 
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Dagsprogram  
 

Dag 1/tirsdag 21.august -  Forkurs med besøk på Hildurs Urterarium. 

Oppmøte på Nordnorsk Pensjonistskole utover dagen (L,M) 

13:00    Kursstart rom 107 

14.00    Lunsj 

15.00 - 17.45  Forkurs inkludert kaffepause 

18.15    Bussavgang til Hildurs for Treretters middag. 

 

Dag 2/onsdag 22.august -  Forkurs og buss til Værnes. (F,L) 

08.00  Frokost. 

09.00  Forkurs fortsetter. 

12.30  Lunsj. 

13.30  Bussavgang til Værnes for overnatting på Radisson Blu. 

 

Dag 3/ torsdag 23. august - Ankomst Island – Reykjavik. (F,M) 

07:50 – 08:45  Trondheim-Oslo 

10:15 – 11:05  Oslo – Reykjavik 

 

Ankomst Keflavik flyplass. Her blir vi møtt av bussjåføren som skal kjøre 

oss til hotellet vårt i Reykjavik. Guiding underveis. Etter innkvartering er 

det tid for å besøke Perlan museum som er et flott opplevelsessenter 

hvor vi bl.a. får muligheten til å oppleve verdens første innendørs 

isgrotte! Perlan byr også på andre flotte utstillinger, mat og opplevelser. 

 

Det blir også litt tid til å utforske Islands hovedstad på egen hånd før det 

blir felles middag om kvelden på en av Reykjaviks bedre restauranter. 

Overnatting på Hotel Fron Reykjavik.  
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Dag 4/fredag 24. august Reykjavik - Landmannalaugar.  (F,L,M) 

I dag starter Høylandseventyret!  

Fra Reykjavik kjører vi østover over 

Hellisheiði til Þjórsárdalur hvor vårt 

første stopp blir ved Hjálparfoss. 

Videre går turen til gården Stöng í 

Þjórsárdalur hvor vi utforsker et 

rekonstruert Langhus fra vikingtiden. 

Vi besøker den vakre Gjáin med små 

fossefall, den høye fossen Háifoss, 

Sigöldugil og krateret Ljótipollur  

før vi ankommer Landmannalaugar. 

Her blir det tid til å vandre en tur i de fargerike fjellene, og ikke minst ta 

et bad i en varm bekk ute i den ville naturen. Overnatting på Hotel 

Hrauneyjar Highland Center. Felles middag på hotellet om kvelden. 

 

Dag 5/lørdag 25. august – «Að fjallabaki».  (F,L,M) 

I dag går turen vår i området som 

på Island blir kalt „Að Fjallabaki“. Vi 

kjører en rundtur mot innsjøen 

Langisjór, fjellene Sveinstindar, 

Hellnafjall og Skjælingar og ikke 

minst til den spennende kløften 

Eldgjá og fossefallet Ófærufoss før 

vi vender tilbake til 

overnattingsstedet.   

Eldgjá er et unikt naturfenomen på Island og er det kun ett sted på 

jorden hvor en lignende type 

vulkan finnes! Den heter Tara 

Vera og er på New Zealand. 

Denne dagen tar vi oss god tid 

til å vandre i områder hvor 

naturens skjønnhet smører 

sjelen vår med indre fred. 

Overnatting på Hotel 

Hrauneyjar Highland Center. 

Felles middag på hotellet.   
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Dag 6/søndag 26. august -  Hekla – Þórsmörk.  (F,L,M)   

Vårt første mål for dagen er fjellet 

Hekla, en av Islands mest kjente 

vulkaner. Hekla er den mest aktive 

vulkanen på Island, og det har vært 

over 20 utbrudd ved og rundt 

vulkanen i historisk tid. Det største 

utbruddet var i 1766. Videre i dag 

skal vi innom krateret Rauðaskál, 

fjellområdet Krakatindar og innsjøen Álftavatn. Vi fortsetter gjennom 

spennende høyland landskap, forbi juvet Markafljótsglúfur og fjellene 

Þríhyrning, til vårt overnattingsted i Þórsmörk. Her blir det overnatting i 

Húsadalur på Volcano Huts i rom utstyrt med dyne og pute og oppredde 

senger. Det er felles bad / wc for bruk i området. Felles middag på 

Volcano Huts Þórsmörk.   

 

Dag 7/ mandag 27.august -  

Þórsmörk - Reykjavik.  (F,L,M) 

Þórsmörk (på norsk Thorsmørk) er en 

grønn oase omringet av isbreer, 

isbreelver og fjelltopper og i dag 

bruker vi stor del av dagen til å 

oppleve en av Islands aller største 

naturperler. Vi tar oss god tid til å vandre og nyte den vakre naturen 

rundt oss. Vi besøker steder som Raninn, Stóraskarð og Gígajökul. Vi 

skal også gå inn til det spektakulære juvet Nauthúsagil som blir den siste 

vandringen på vår eventyrlige 

tur i høylandet.  

På veien tilbake til Reykjavik 

kjører vi innom Bakkafjara og 

den svarte sandstranden før vi 

ankommer hovedstaden. Vi 

gjør også et stopp på «The 

Lavacentre» hvor vi får lære 

om Islands spesielle geologi 

på en spennende måte. (https://lavacentre.is/the-experience/) Det blir så 

felles middag i Reykjavik etter innkvartering på Hotel Fron for de 2 siste 

nettene våre på Island. 

https://lavacentre.is/the-experience/
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Dag 8/ tirsdag 28.august - Reykjavik  (F,M) 

I dag blir vi bedre kjent med hovedstaden på Island, Reykjavik. Vi starter 

dagen med en lett vandring i sentrum i ca.3-4 timer. Vi besøker Harpa 

konserthus, Tjörnin i Reykjavik, byens Rådhus og havneområdet. Etter 

vandringen blir det tid for å utforske byen på egenhånd. I Reykjavik 

finner du restauranter i verdensklasse og bredt utvalg av puber og 

kafeer. I byen finnes det også flere helårsåpne, oppvarmede 

svømmeanlegg med „Heitur pottur“ og sauna som gir deilig avkobling for 

kropp og sjel. Kanskje rekker du en tur til den Blå lagune? 

Det blir felles avslutnings-middag om kvelden på en av Reykjaviks bedre 

restauranter.  

 

Dag 9/onsdag 29. august - Hjemreise.  

08:30   Bussavgang fra Reykjavik til Keflavik  

11:45 -  16:25 Reykjavik – Oslo 

17:35 – 18:30 Oslo – Værnes 

 

Reisen avsluttes på Værnes, men dersom det er nok interesserte 

forsøker vi å få til felles transport tilbake til Sømna. Dette med forbehold. 

 

 

 

 

I samarbeid med Islandspesialisten 

       vil vi ønske deg varmt velkommen 

   til lærerike og spennende dager 

    spekket med gode opplevelser på 

  Jeepsafari på Island 2018 
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Kostnader: 
 

Pris pr. pers i dobbeltrom:  kr. 26 370,- 

Pakkeprisen inkluderer: 

 Overnatting med full pensjon på Sømna Kro og gjestegård 21.-

22.august 

 Busstur tur/retur Hildurs Urterarium med 3-retters middag 

 Buss fra Sømna til Værnes 

 Overnatting på Radison Blu, Værnes 22. -23. august 

 Flyreise Trondheim – Keflavik tur/retur og flyskatter 

 Transfer til hotellet i Reykjavik ankomstdagen  

 Overnatting 6 netter på Island inkludert frokost i delt dobbeltrom:  

Hotells Fron Reykjavik 3 netter, Hotel Hrauneyjar Highland Center 2 

netter, og Húsadalur på Volcano Huts 1 natt.  

 Program med guide som beskrevet, inkludert besøk på Perlan 

museum og Lava Centre 

 Lunsjboks dag 4, 5, 6 og dag 7 ute i den Islandske villmarken.  

 Middag dag 3, 7 og 8 i Reykjavik  

 Middag dag 4, 5 og 6 ute i villmarken  

 Tips til guide og sjåfør 

 Reiseledere som tar godt vare på deltakerne 

Rom med felles bad og toalett på Húsadalur på Volcano Huts. (1 natt) 

 

Ikke inkludert:  

 Lunsj dag 3 og 8 og middag dag 2.  

 Drikke til måltidene. 

 Avbestillingsforsikring ved sykdom  

 Reiseforsikring 

 Enkeltromstillegg kr. 4 685,- (Kun få plasser) 

 Eventuell transport fra Værnes til Sømna 29. august. 

 

Prisene er med forbehold om prisendringer fra leverandører. 
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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 11. mai 2018.  

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, f.eks. ekstra 

døgn under forkurset 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 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. 
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7 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. Er man syk og har avbestillingsforsikring får man refundert 

reisen via sitt forsikringsselskap. 

 

8 Avbestilling av andre grunner  

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: 50% av reisens pris  

 Avbestilling 21 dager før avreise eller senere, eller hvis den 

reisende uteblir ved avgang: turens pris i sin helhet 

 

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. Utfluktene på turen er lagt til rette for personer med normal 

bevegelighet og kondisjon.  

 

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. 
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P Å M E L D I N G S S K J E M A  

 

Jeepsafari på Island 21. – 29. august 2018 

 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  
Tidligere 

kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Mobil:  E-post:  

  

 

Jeg ankommer Sømna: 20. august     21. august   

 

Jeg ønsker Enkeltrom     Dobbeltrom         

 

Radisson Blu Hotell Værnes, natt til 23. august ønsker jeg Enkelt-   Dobbeltrom        

 

På Island ønsker jeg Enkeltrom     Dobbeltrom     Kun få tilgjengelige enkeltrom! 

  

Ved valg av dbl.rom, ønsker jeg å dele rom med:   

  

 
 

Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a.  

 

 

 

Jeg tillater         tillater ikke        at bilder av meg brukes i markedsføring av NNPS  
 

 

 

  

Dato/underskrift: 
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Jeepsafari på Island 21. – 29. august 2018 
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Postnr:  Poststed: 
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Jeg ankommer Sømna: 20. august     21. august   

 

Jeg ønsker Enkeltrom     Dobbeltrom         

 

Radisson Blu Hotell Værnes, natt til 23. august ønsker jeg Enkelt-   Dobbeltrom        
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Spesielle behov vedrørende kost, allergier, helse o.a.  

 

 

 

Jeg tillater         tillater ikke        at bilder av meg brukes i markedsføring av NNPS  
 

 

 

  

Dato/underskrift: 

 
 

 


