
magt i området. Livsgrundlaget har været fi skeri, der 
har været langt  l naboerne, og rejsen over land har 
været besværlig og farlig over de stejle og forvredne 
 eldområder. 

Troen på uhyrer, spøgelser og onde ånder har været 
stærk, og intet andet sted i landet fi ndes der så 
mange troldmænd som her.
Rejsen slu  er vi af med en af Islands helt store 

a  rak  oner: Den Gyldne Cirkel 
med Thingvellir-sle  en, Geysir og 
Gullfoss og endeligt et varmt bad 
i Secret Lagoon.

Vandfald, landbrug, fugle, 
gejsere og kon  nentalplader
Vi begynder rejsen i Billund, 
hvorfra vi fl yver  l Kefl avik. 
Derfra kører vi  l verdens 
nordligste hovedstad, Reykjavik. 

Imponerende Island og de vilde Ves  jorde 
26. juni - 3. juli 2023

Ves  jordene i det nordvestligste hjørne af Island 
blev af Lonely Planet kåret som den bedste region 
at besøge i 2022. Ind  l nu har få turister lagt ruten 
gennem de  e storslåede område, som vi har 
sammensat en unik rejse  l. 
Ves  jordene er tyndt befolket med helt fantas  sk 
vild natur, rigt fugleliv og små fi skebyer langs kysten. 
Alt det skal vi opleve på den  d af året, hvor det er 
lyst 24  mer i døgnet. 
Vi skal dog stadig sove og har 
booket forskellige spændende 
hoteller, et edda-hotel og 
gæstehuse alle smukt belligende 
i småbyer eller omgivet af 
imponerende islandsk natur. 
Livet for beboerne i 
Ves  jordenes vilde natur har 
gennem  derne været barskt, og 
stadig har naturens kræ  er stor 



Her skal vi på en kort rundtur for, hvor vi ser 
Halgrimskirken og koncerthuset Harpa. 
Derfra sæ  er vi kursen mod nord og oplever 
Islands storslåede natur omgive os. Med et par stop 
undervejs når vi ud mod a  en  l Stykkisholmur ved 
Breidar  ordur, der er er porten mod Ves  jordene.

Vild natur og vandfald
E  er en god nats søvn sejler vi over Breidar  ordur, 
og de næste dage oplever vi et vildt og fantas  sk 
naturområde rigt på et vidunderligt fugleliv. I 
løbet af ugen passerer vi fl ere smukke og meget 
forskellige vandfald. 
Dynjandi er Ves  jordenes højeste vandfald med en 
faldhøjde på over 100 meter fordelt over fl ere fald. 

Sejltur  l fugleø og besøg 
hos landmand
Øen Vigur er åben for 
turister om sommeren. 
Her byder familien på øen 
velkommen. 
Men de er ikke alene om at 
bebo øen. I yngle-perioden 
har de selskab af tusinder af 
fugle som farverige lunder, 
yndefulde og aggressive 
havterner og en hel del 

edderfugle. Vi sejler  l øen og besøger familien og 
fuglene.
Turen går videre ad en smuk kystrute. Er vi heldige, 
ser vi sæler. Når vi har nået Ves  jordene rundt 
drejer vi sydover og besøger Einar, der har en 
malkebesætning på 60 køer, en malkerobot og eget 
gårdmejeri. Einar er uddannet mejerist på Dalum 
Landbrugsskole og fortæller på dansk om sit liv som 
bonde i Island.  

Thingvellir, hvor Island bevæger sig
Vi fortsæ  er mod en af Islands helt store turistat-
trak  oner: Den Gyldne Cirkel. 
Her oplever vi Thingvellir, hvor de to kon  nental-
plader, som Islands ligger på, bevæger sig fra 

hinanden. Det var også her, 
vikingerne red  l hvert år 
for at holde Al  ng.
I området Geysir springer 
gejseren Strokkur fl i   gt 
fl ere gange i  men, og 
vandfaldet Gullfoss er 
kendt for de enorme 
vandmængder, der dagligt 
passerer gennem det. 
I løbet af dagen nyder vi et 
varmt bad i Secret Lagoon.



bade er en stor nydelse. Medbring også gerne en 
kikkert og termofl aske  l varmt vand, så vi kan lave 
en kop kaff e/te undervejs. Vi har kaff e og te med.

Vil du vide mere?
Anne og Gert Aamand er rejseledere på turen. 
Anne har gennem de seneste 12 år ha   fl ere end 20 
grupper med  l Island. Hun har rejst i hele landet 
og er godt kendt med historie, kultur, natur og 
lokale forhold. Gert er agronom og er i sit daglige 
arbejde involveret i kvægavl i Norden. Han er godt 
kendt med islandske landbrugsforhold. Både Anne 
og Gert var med som rejseledere på vores rejse  l 
Ves  jordene i 2022. 
Har du spørgsmål om turen, er du velkommen  l at 

kontakte Anne på anne@
rejsogoplev.dk eller telefon 
40 27 28 98.

Pris og  lmelding
Pris for rejsen inklusiv alle 
mål  der (morgenmad, 
madpakke og middag) 
undtagen to frokoster i delt 
dobbeltværelse er 20.490 
kroner pr. person. Tillæg 
for eneværelse er 2.400 
kroner. Alle entreer nævnt i 
programmet er inkluderet. 
Ikke inkluderet i prisen 
er drikkevarer, forsikring, 
lommepenge og to gange 
frokost.
Seneste  lmelding er 
den 15. april 2023. Oplys 
venligst ved  lmelding 
eventuelle allergier, eller om 
du er vegetar.

Tomater i opvarmede drivhuse
Før vi forlader Island, besøger vi Fridheimer – et 
drivhus opvarmet med geotermisk energi, hvor 
der produceres tomater. Her møder vi også den 
islandske hest og præsenteres for de unikke 
gangarter, hestene i Island behersker.

Prak  sk om hoteller og vejr plus pakke  ps
Der er plads  l 17 rejsedeltagere. Vi rejser i en 
lille bus, der medbringer trailer  l bagagen. Island 
har generelt gode, asfalterede veje. På denne tur 
bevæger vi os dog i områder, hvor vi af og  l kører 
på grusveje.
Vi overna  er på hyggelige hoteller, familieejede 
gæstehuse og et edda-hotel. Eddahotellet er 
i skoleåret bolig for 
studerende og fungerer om 
sommeren som hotel, der 
 lbyder enkle værelser med 

eget bad. 
På nogle af gæstehusene 
fi ndes både værelser med 
eget bad, og værelser, med 
bad på gangen.
I juni-juli måned er 
der lyst døgnet rundt 
og i Ves  jordene er 
gennemsnits-temperaturen 
9-10 grader. Og det kan føles 
meget koldt i blæsevejr. 
Varmt tøj, en vindtæt jakke, 
hue og vanter, regntøj  l 
våde dage og godt fodtøj 
egnet  l en varieret natur 
gør det hele lidt sjovere, hvis 
vejret viser sig fra sin kølige 
side. 
Husk badetøjet - de varme 



Depositum 9.500 kroner pr. person indsæ  es på 
reg. nr. 5470 kontonr. 1819422 ved  lmelding og 
senest 15. april 2023. Før modtagelse af depositum 
er  lmelding ikke gældende. Restbeløbet betales 
senest 16. maj 2023. 

Med i prisen er:
• Flybillet tur/retur Billund Kefl avik
• Alle hoteller med morgenmad (7 næ  er)
• 6 x a  ensmad (drikkevarer for egen regning)
• 5 x frokost (madpakke)
• 6 x e  ermiddagsforfriskning
• Sejltur over Breida  ordur
• Besøg på øen Vigur, hvor der yngler terner, 
søpapegøjer og edderfugle. Dunene  fra edderfuglen 
ind-samles. 
• Vandretur  l klø  en Valagil og et imponerende 
smukt vandfald (4-5 km i jævnt terræn). 
• Besøg på Erpsstadir creamery, malkekvæg og 
gårdmejeri.
• Besøg på Leif Eriksen 
centret Vinlandsse  r 
- Sagaer om Erik den 
Røde og Leif den 
Lykkelige.
• Besøg på Fridheimar 
- et geotermisk 
drivhus, der 
producerer tomater. 
Rundvisning, fortælling 
og smagsprøve plus 
et besøg i staldene og 
præsenta  on af den 

islandske hest.
• Bad i Secret Lagoon plus håndklæde
• Den Gyldne Cirket: Thingvellir, Geysir og Gullfoss
• Bus med islandsk chauff ør
• To danske rejseledere
Plus et overfl ødighedshorn af vidunderlig vild natur, 
der inkluderer fl ere fantas  ske vandfald, springende 
gejsere, tektoniske plader, kogende vandhuller og 
meget mere.

Prisen inkluderer ikke:
• 2 x frokost
• Drikkevarer  l frokost og a  ensmad
• Egen rejseforsikring
• Lommepenge 

Tilmeld gerne via vores hjemmeside
Skri  lig  lmelding med de oplysninger, der bedes 
om kan enten ske via vores hjemmeside 
www.rejsogoplev. dk eller med  lmeldings-

blanke  en (bagerst 
i de  e program). 
Den sendes  l Niels 
Damsgaard Hansen 
på mail: niels@
rejsogoplev.dk 
Hos ham kan du 
også få yderligere 
oplysninger - skriv 
gerne en mail eller ring 
51 41 71 58.



Dagsprogram for turen 
- alle  der er lokale og ændringer kan forekomme

Mandag 26. juni
Afgang fra Billund kl. 22.30. Møde  d i lu  havnen 
senest 2  mer før. Mød rejselederne i forhallen før 
du checker ind. De er der fra kl. 19.30
Ankomst  l Kefl avik kl. 23.25. Tidsforskellen er 2 
 mer.

Vores bus venter på os og kører os  l hotellet i Haf-
nar  ordur.

Tirsdag 27. juni 
Kirkebygning og kirke  eld
Vi begynder dagen med en kort rundtur i Reykjavik. 
Halgrimskirken er et imponerende bygningsværk 
inspireret af søjlebasalten i Island. Den er opkaldt 
e  er salmedigteren og præ-
sten Halgrimur Petursson. Vi 
besøger kirken og nyder det 
smukke bygningsværk både 
ude- og indefra. Turen går 
forbi koncerthuset Harpa, 
der åbnede i maj 2011. 
Det danske arkitektkontor 
Henning Larsen tegnede 
i samarbejde med Olafur 
Eliasson den karakteris  ske 
facade i stål og glas. Facaden 
afspejler naturen og dens 
ski  ende farver a  ængigt af 

vejret. 
Kursen sæ  es dere  er mod nord. Vi passerer Hval-
 ordur gennem tunellen og byen Borgarnes, hvor vi 

holder et kort frokoststop (frokost for egen regning) 
og fortsæ  er over Snefellsnes  l det ikoniske Kir-
ke  ell. Der strækker vi ben og tager billeder, før vi 
kører  l Stykkisholmur og fi nder hotellet.

Onsdag 28. juni 
Breidar  ord og Dyjandi-vandfaldet
Stykkisholmur og Breidar  ordur kaldes porten  l 
Ves  jordene.
Vi skal med færgen fra Stykkisholmur, og på en tre 
 mers sejltur oplever vi Breidar  ordur – Den brede 

 ord. Undervejs nyder vi 
udsigten  l  ordens mange 
øer, der en gang var befol-
ket. Nu dog mest beboet af 
fugle om sommeren. Er vi 
meget heldige, ser vi hvaler 
eller delfi ner.
Vi når i land på Ves  jor-
denes sydkyst og sæ  er 
straks kurs mod Isa  ördur. 
Undervejs passerer vi det 
imponerende fl o  e vand-
fald Dynjandi. Ad en lille 
s  , kan man gå langs med 



det og opleve fl ere vandfald, før man når det store 
hovedfald. Det breder sig ud som en smuk vi  e, 
nærmest som et brudeslør, på dets vilde færd over 
 eldet. Samlet faldhøjde er omkring 100 meter, og 

Dynjandi er Ves  jordenes største vandfald. Der er 
god  d  l at gå en tur op mod vandfaldet.
Sidst på e  ermiddagen kommer vi  l Isa  ördur, der 
er Ves  jordenes hovedstad og Ves  jordenes kultu-
relle centrum. 
Vi overna  er de næste 
to næ  er på Hótel Torf-
nes i Isa  ördur, der er 
et eddahotel – studen-
terbolig om vinteren og 
hotel om sommeren.

Torsdag 29. juni
Modige havterner og 
bløde edderdun
Formiddagen bruger vi 
 l at se lidt på Isa  ördur 

på en byvandring med 
guide, og frokosten er 
på egen hånd. Over 
middag skal vi på sejltur 
 l øen Vigur. Her yng-

ler i sommerperioden 
lunder, havterner og 
edderfugle. Havternen 
er kendt for sit vold-

somme temperament. Den lille fugl forsvarer bravt 
og aggressivt rede og unger ved at styrtdykke mod 
indtrængende  ender. Den dykker dog aldrig un-
der det højeste punkt, så udstyret med en pind,  l 
at holde over hovedet, begiver vi os ud på en lille 
gåtur. Familien, der bor på øen samler dun fra ed-
derfuglerederne. Island producerer omkring 85% af 
verdens årlige produk  on af edderdun, der blandt 

andet bruges  l dy-
ner. Dun fra 60 reder 
giver omkring 1 kg, og 
rederne tømmes aldrig 
helt. På Vigur produ-
ceres omkring 50 kg 
edderdun hvert år. Det 
er nærmest en indfor-
stået a  ale mellem ed-
derfugle og mennesker, 
at får fuglene beskyt-
telse, afgiver de gerne 
lidt dun fra reden.
På Vigur fi ndes også 
Islands eneste vind-
mølle.
 
Fredag 30. juni 
Vandretur  l en gemt 
juvel
Turen fortsæ  er mod 
øst ad en smuk og fa-



scinerende kystrute, hvor vi har et par fotostop. Er 
vejret godt og vi heldige, ser vi måske sæler og får 
et kig  l gletcheren Drangajökull. 
Undervejs stopper vi og begiver os ud på en lille 
vandretur. Et par kilometers gang fra vejen lig-
ger klø  en Valagil, der gemmer en skjult skat – et 
fascinerende og smukt vandfald, som først ses, når 
man drejer ind i klø  en. Terrænet er jævnt og let 
at gå i uden for mange s  gninger, og udsigten er 
fantas  sk. Der er et par små 
vandløb (bække), undervejs, 
som vi hjælper hinanden med 
at komme over. Terrænet kan 
være lidt fug  gt, så godt og 
gerne vandtæt fodtøj anbefa-
les.
Vi overna  er på Hótel Laugar-
hóll ved Bjarnar  ordur. Områ-
det langs Ves  jordenes østkyst 
har  dligere været meget ak  vt 
inden for fi skeri. Det er et om-
råde, hvor troldmænd har ha   
stor magt. Også i Island har 
troldmænd og hekse lidt døden 
på et bål. Tæt på hotellet ligger 
der en swimmingpool, hvor 
vandet er geotermisk opvarmet 
 l en temperatur på 35 grader 

– så husk badetøjet. Der fi ndes 
også et par naturlige varme 

kilder med varmere vand, hvor man kan dyppe sig 
og et par hellige velsignede kilder, hvor badning er 
forbudt. Her anbefales det dog at dyppe hånden og 
sprinkle lidt vand over øjnene. Det skulle forbedre 
synet, måske endda så meget at man kan se nogle af 
Islands skjulte folk som elvere og trolde.
En chance for et bad i en af Islands geotermiske 
pools, kan man ikke lade gå fra sig. Det er en natur-
lig del af islandsk kultur at mødes i ’de varme po  er’ 

og få sig en god snak om livet i 
landsbyen.

Lørdag 1. juli
Over sagaland  l landbrugsbe-
søg og gode historier
Turen går mod syd  l Borgar-
 ördur over sagaland, med 
 lknytning  l de islandske 

sagaer. Blandt andet området 
hvor Erik den Røde boede før 
han rejste  l Grønland, og om-
rådet hvor Geirmund Heljarskin 
sidst i 800-årene havde sin gård 
og formodentligt ligger begra-
vet. Geirmund Heljarskin var 
en mæg  g handelsmand med 
hundredvis af slaver under sig, 
og han eksporterede hvalros-
skind og olie  l Nordeuropa. 
Hans liv er beskrevet af hans 
mange gange  poldebarn for-



fa  eren Bergsveinn Birgisson.
Erik den Røde og hans søn Leif den Lykkelige møder 
vi på Leif Eriksen centret – Vinlandsse  r, hvor vi 
oplever deres spændende sagaer i lyd, billeder og 
kunstneriske tableauer. 
På turen videre besøger vi Erpsstadir creamery, hvor 
Einar fortæller sin historie om vejen fra ung nyud-
dannet landmand  l gårdejer med eget gårdmejeri, 
hvor han producerer oste og is. Einer er uddannet 
mejerist på Dalum Landbrugsskole i Odense. Han 
har 60 køer, som malkes i en 
De Laval robot. 15% af mælken 
bliver omsat  l ost og is, kal-
vene får noget og resten går  l 
mejeriet.
Før vi når dagens hotel ved 
Reykholt, Borgar  ördur besøger 
vi den varme kilde Deildartun-
guhver, der leverer 180 liter ko-
gende vand pr sekund. Vandet 
sendes gennem lange rørlednin-
ger 34 km  l Borgarnes og 64 
km  l Akrenes, hvor det bruges 
 l opvarmning af huse. Dagens 

sidste stop er ved Hraunfossar 
og Barnafoss – to smukke og 
meget forskellige vandfald lige 
ved siden af hinanden.
På ruten passerer vi Reykholt, 
hvor digteren og poli  keren 
Snorri Sturlusons (1179 – 1241) 

havde en gård. Snorri Sturluson var to gange lovsige-
mand ved Al  nget og forfa  er af Snorris Edda samt 
ophavsmand  l nogle af sagaerne. I Snorris Edda 
beskriver han den nordiske mytologi, som vi kender 
den i dag.

Søndag 2. juli
Naturkræ  er møder historiens vingesus
Vi bevæger os mod områder, hvor møder fl ere turi-
ster. Den Gyldne Cirkel er et af Islands mest besøgte 

områder og består af tre store 
a  rak  oner: Thingvellir, Geysir 
og Guldfoss.
Vi kører mod Thingvellir ad en 
ikke særlig befærdet rute, der 
passerer vulkanen Skjaldbrei-
dur, der, som navnet antyder, 
har form som et skjold. Den 
1060 meter høje vulkan blev 
formet i et udbrud for ca. 
9.000 år siden, hvor lavastrøm-
men blandt andet fl ød ud over 
Thingvellirsle  en.
På Thingvellirsle  en går man 
mellem de to store kon  nental-
plader, som Island ligger på. De 
bevæger sig fra hinanden med 
ca. 2 cm om året. Island er det 
eneste sted i verden, hvor den 
Midtatlan  ske Ryg fl ere steder 
kan ses over havet, og Thingvel-



lir er et af dem. Området er fantas  sk smukt. Og ud-
over en skønhed skabt af voldsomme naturkræ  er 
møder vi her også historiens vingesus. Det var her 
vikingerne grundlagde Al  nget i år 930, og stedet 
kaldes også ’demokra  ets vugge’.
Geysirområdet bobler og syder af geotermisk ak  -
vitet. Her er små, kogende vandhuller i forskellige 
farvenuancer, og her springer gejseren Strokkur 
trofast fl ere gange i  men, hvor den kaster kaskader 
af kogende varmt vand mod himlen.
Vandfaldet Gullfoss er imponerende. Det falder i to 
trin på i alt 32 meter og gen-
nemløbes året rundt af store 
vandmængder, der primært 
kommer fra Islands næst-
største gletcher Langjökull. 
I løbet af dagen besøger 
vi Secret Lagoon – en helt 
fantas  sk varm pool, der kan 
gøre alle s  ve led og musk-
ler bløde som smør. Secret 
Lagoon er en af Islands 
ældste pools, hvor skole-
børn fi k svømmeundervis-
ning. Poolen er bygget op af 
natursten og med grusbund. 
Omklædningsfaciliteterne er 
moderniserede og lever helt 
op  l nu  dens standard.

Mandag 3. juli
Islandske tomater fra geotermiske drivhuse og 
islandske heste der kan tölte
Vi begynder dagen med et besøg hos Fridheimer, 
hvor der dyrkes tomater i drivhuse opvarmet af 
geotermisk energi. Vi hører om dyrkningsmetoder, 
ser drivhusene og smager på de lækre islandske 
tomater. Parret bag Fridheimar interesserer sig for 
gartneri og landbrug – især heste. Så hvad er mere 
naturligt end at beskæ  ige sig med begge dele 
og  lbyde turister at kigge med? Vi får et kig ind i 

staldene og ser en islandsk 
hest tæt på. De mestrer fem 
gangarter: skridt, trav, galop, 
tölt og fl yvende pas.
På vej  l lu  havnen i Ke-
fl avik kører vi over halvøen 
Reykjanes med  d  l foto-
stop. Reykjanes, der betyder 
røghalvøen, er noget af det 
nyeste land i Island. De golde 
og rå lavamarker, overgroet 
af mos, bevidner, at her er 
den geotermiske ak  vitet 
stor. Det var her, det seneste 
vulkanudbrud i 2022 fandt 
sted.
Vi er i lu  havnen mellem kl. 
13.30 og 14.00 og fl yver retur 
 l Billund kl. 16.35, hvor vi 

lander kl. 21.30 dansk  d.



SIDSTE FRIST FOR TILMELDING 15. APRIL 2023

Tilmeldingsblanket “Imponerende Island med de vilde Ves  jorde” 26. juni - 3. juli 2023

Navn(e) (VIGTIGT!: nøjag  gt som i det anvendte pas):

Adresse:

Evt. navn og adresse  l fakturering:

Mobil            Fastnet: 

E-mail:

Dobbeltværelse sammen med:

Eneværelse (  llæg 2.400 kr. pr. person):

Mit navn og kontaktoplysninger må stå i deltagerlisten (sæt kryds for ja): 

Prisen er 20.490 kroner i delt dobbeltværelse. Prisen kan ændre sig, hvis der sker væsentlige ændringer 
i valutakurserne i forhold  l Na  onalbankens kurs for valuta 1. november 2022 (mere end +-5 %). Prisen 
kan også forhøjes, såfremt turen gennemføres med færre end 15 deltagere - hvis de  lmeldte ønsker den 
gennemført.

Alle SKAL have en rejseforsikring. Spørg gerne Niels Damsgaard Hansen på 
mobil 51 41 71 58, der har mulighed for at tegne den ønskede forsikring hos Gouda. Hvis du/I kommer  l 
skade uden at være forsikret, kan det blivet MEGET dyrt.

A  es  llingsforsikring koster seks procent plus en lille statsafgi   af det, der ønskes refunderet ved a  es  ll-
ing som følge af sygdom mv. Hvis du/I ønsker sådan en, skal den bes  lles og betales sammen med indbetal-
ing af depositum. Spørg herom.

Depositum 9.500 kroner pr. person indsæ  es på reg. nr. 5470 kontonr. 1819422 ved  lmelding og senest 
15. april 2023. Før modtagelse af depositum er  lmelding ikke gældende. Restbeløbet betales senest 16. 
maj 2023. 

Du får faktura med bekræ  else af din  lmelding, når depositum er indbetalt. Er turen overtegnet eller 
afl yses den, får du din depositum retur. Ved din annullering e  er bekræ  else af bes  lling, er der et annul-
leringsgebyr på kr. 4.500 pr. person, og evt. a  es  llingsforsikring er tabt. Ved annullering senere end 15. 
april 2023 er depositum tabt. Ved annulering e  er 16. maj 2023, eller ved manglende eller for sent frem-
møde på afrejsedagen, mistes 100 procent. Deltagerne er selv ansvarlige for at afgive korrekte oplysninger 
om navne, adresser med videre.


