
Firmarejser til Island 
 
 
Hvad med en weekendtur på vulkaner? Når turen går til Island så er der bogstavelig talt tale om 
en tur på vulkaner og ikke som i Danmark blot en weekend med fest og farver. Hvis du ønsker en 
spændende og anderledes firmarejse, så er Island et rigtig godt bud.  
 

Island er kontrasternes land, her ligger frodige landskaber med brusende vandfald side om side 
med golde stenørkener og kæmpemæssige gletsjere. Island er også et super moderne samfund, 
som i høj grad stadig er i kontakt med sin historiske arv – sagaerne, vikingerne, det gamle 
nordiske sprog.   
 
 

AlfA la carte 
Hos AlfA Travel laver vi firmarejserne til Island ”a la Carte”. Det betyder, at rejsen sammensættes 
100% ud fra jeres gruppes ønsker. For at gøre det overskueligt og inspirerende at arrangere 
rejsen, har vi sammensat et spændende menukort, som I kan tage afsæt i. Har du idéer, som ikke 
fremgår af vores menu undersøger vi naturligvis gerne mulighederne. Flere programpunkter kan 
med fordel kombineres. Det er ofte en god idé, at sætte tid af til kaffepauser og at sikre 
programmet ikke bliver alt for tæt pakket.  
 
Bemærk! Afviklingen af mange af aktiviteterne er afhængige af vejret, så der kan ske små 
ændringer i programmet på denne baggrund.  
 
 

AlfÁ la carte  
Byrundtur 
Den perfekte introduktion til de mange seværdigheder i Islands vidunderlige 
hovedstad – og en oplagt aktivitet for at lære byen at kende. På denne 
fascinerende tur skal I opleve alle byens store attraktioner, herunder: den 
gamle bymidte, Parlamentet, katedralen, havnen, det nationale museum, 
Laugadalur swimmingpool, Ásmundur Sveinsson Sculpture museum, Pearl, 
Höfði hus (stedet hvor topmødet i 1986 blev afholdt) og selvfølgelig byens 
vigtigste vartegn, Hallgrímskirkja. Vi tilbyder selvfølgelig guidede ture lige efter 
gruppens behov, - også hvis I ønsker et specielt tema på turen. Halvdagstur. 
TIP! Kombiner evt. byrundturen med lufthavnstransfer på ankomstdagen.  

 

 
 

ATV / Quad Biking turné 
Ren spænding i et betagende sceneri. Det er oplagt at opleve Islands vilde og 
betagende natur fra en af de kraftfulde ATVér. Her er naturen jeres legeplads 
og der er garanti for sug i maven under de ekstreme off-road forhold. En 
aktivitet som alle kan deltage i og som med garanti bringer smilet frem hos 
alle. Bussen henter jer på hotellet og kun 40-50 min. kørsel fra Reykjavik 
befinder I jer midt i en imponerende kulisse af bjerge, sorte sand og 
lavamarker. Turen baseret typisk på 1 times kørsel på ATV. Turen varer ca. 3 
timer. 

 

 
 



 

Hvalsafari fra Reykjavik 
Guiden og bussen henter jer på hotellet og kører direkte til havnen, hvorfra I 
stævner ud til en uforglemmelig oplevelse i en verden af hvaler og havfugle. 
Guiden giver gruppen et inspirerende indblik i livet i havet. Dette er din chance 
for at komme tæt på de storslåede skabninger, der bor i havet udfor 
Reykjavik. Bugten er fuld af overraskelser, og de mest sete hvaler omfatter 
hvidnæset delfin, marsvin, vågehval og pukkelhvaler. På turen passerer båden 
flere øer, som blandt andet bebos af kolonier af søpapegøjer. Turen varer ca. 
4 timer og I har 2,5-3 timer på havet. 
TIP! Husk kameraet – der er masser af smukke motiver undervejs. 

 

 
 

Golden Circle 
Hvis I skal på én udflugt, mens I er på Island, så må det være udflugten 
”Golden Circle”. I en kombination af naturens og historiens vidundere, skal I 
på denne tur opleve Islands skelsættende attraktioner på én utrolig dag. Ruten 
går denne dag forbi det storslåede Gullfoss vandfald, de eksploderende varme 
kilder i Geysir, og nationalparken Thingvellir (stedet for Vikinge Parlamentet og 
øens 1000 årige historie). En klassiker på Island! Bussen henter gruppen på 
hotellet og der spises frokost undervejs. Heldagsudflugt. 
TIP! Kan fx kombineres med besøg i hestestald, brødsmagning og geysir 
show, riverrafting eller gletschersafari på snescooter. 

 

 
 

Gletscher & bådtur Stykkishólmur – Borgarfjörður  
Snæfellsnes halvøen er et af de mest fortryllende i Island ikke mindst pga. den 
store gletscher. Vi kører gennem Borgarnes og videre gennem Myrar distrikt, 
hvor gruppen får udsigt til den uddøde vulkan Eldborg. Vi fortsætter til den 
nordlige side af halvøen til Stykkisholmur, hvorfra vi tager på sejltur på 
Breiðafjörður Bay. På denne tur ser vi på det rige fugleliv i Breiðarfjörður, de 
karakteristiske klippeformationer og utallige småøer og skær. Fugle ruger og 
yngler i klipperne. Sommetider er der mulighed for at se sæler og havørne.  
 
Højdepunktet på turen er, når nettet bliver smidt overbord for at indfange 
lækre skaldyrsdelikatesser. Alle har en chance for at smage de lækre 
kammuslinger og søpindsvin – den mest friske sushi i verden!? Efter sejlturen, 
er der frokost på en lokal restaurant. Vi stopper ved de varme kilder ved 
Deildartunguhver, nogle af de kraftigste varme kilder i Europa.  Ca. 20 km fra 
den lille landsby Reykholt ser vi det maleriske vandfald Hraunfossar, hvor 
kildevand flyder under lavaen. Heldagsudflugt (11 timer).  

 

 
 

Offroad med Truck Super Jeep  
Tag på safari I en super jeep! Jeepen er specielt velegnet til kørsel i det 
afvekslende landskab og er et specielt udstyret 4WD-køretøj med meget store 
dæk. Jeepen skal køre overalt, hele året, -selv på gletscherne. Radio kontakt 
med mellem køretøjerne og guiden sikrer at I kan køre sikkert på helt egen 
hånd. Den aktuelle rute bestemmes af dagens vejrlig.  
 

 

 
 



 

På hesteryg 
Det er oplagt at nyde den islandske naturs skønhed fra hesteryg. Dette er en 
god oplevelse uanset om deltagerne er nybegyndere eller mere øvede ryttere. 
Turen starter fra Ishetar ridecenter i Hafnarfjörður, og vi drager ud fra at 
udforske det smukke fredede omgivelser med Heiðmörk og de mange grotter 
og kløfter. Erfarne guider instruerer gruppen og ledsager jer naturligvis under 
hele turen. Turene laver af 2,5-4 timers varighed. 
TIP! Kombiner turen på hesteryg med at smage islandske specialiteter som 
den lokale snaps ”black Death”, islandsk øl, hajkød og mørkt brød med sild.  
 

 

 
 

Take a walk on the “wild/ice-side”!!!  
På denne tur får I 1 ½ time til at opleve et af Islands mest betagende 
naturfænomener - Den storslåede Mýrdalsjökull gletscher. Denne gletscher er  
Islands fjerde største og ligger kun 2 timers kørsel fra Reykjavik. Den erfarne 
guide instruerer jer i brugen af gletscher-udstyret og så er I klar til en 
spændende og sikker vandretur til en helt anden verden. Gruppen vil opleve et 
uforglemmelig landskab af isskulpturer, højdedrag og dybe sprækker. På 
returrejsen besøger vi de smukke vandfald Skógafoss og Seljalandsfoss. Turen 
varer 7-8 timer inkl. 1 ½ time på isen. 

 

 
 

Den legendarisk Blå Lagune 
Tag en energigivende pause i den Blå Lagune. En badetur i lagunens blå 
geotermiske vand, er en oplevelse for livet. Nyd nogle timers wellness omgivet 
af det sorte lavalandskab. Varigheden tilpasses gruppens ønsker. 
TIP! Det er oplagt at planlægge besøget i den Blå Lagune så det afvikles i 
forbindelse med transfer fra eller til lufthavnen.  

 

 
 

Aktiv sightseeing - Reykjavik 
Cykel er den ideelle måde at opleve Reykjavik på. I kommer helt tæt på byens 
puls og I kan nyde brisen fra havet på den del af turen der går langs kysten. 
Guiden leder jer kyndigt gennem byen hvor I blandt adnet skal opleve den 
gamle bydel, Parlamentet, den katolske katedral, Råshuset, Hallgrimskirkja og 
den nye Harpa Music Hall.   
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