Island

3.-8. marts
Spækhugger - Nordlys - Fugle
Natur - Kultur
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Nordlys over Island er en af Nordeuropas store seværdigheder. På denne
tur er der chance for at opleve nordlyset alle nætter.

Spækhuggere i Snæfellsnes kan blive et af turen højdepunkter. På en
sejltur håber vi, at komme finde de store havpattedyr.

Vi har lagt turen først i marts, hvor der allerede er over 9 timers lys om

dagen. Vi skal opleve natur, fugle og mange af landets seværdigheder. Vi
besøger gejsere, vandfald, Tingvalla (Þingvellir) og meget mere.

Fuglelivet på Island er berømt, især fordi to islandske ynglearter ikke findes andre steder i Europa. Vi vil selvfølgelig prøve at finde dem og andre
fugle!

Reykjavik er Islands smukke hovedstad. Her vil vi udforske byen og se

mange af de smukke bygninger, havnen og andre turistseværdigheder.

Spækhuggere ud for Snæfellsnes
www.scanbird.com
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Dag 1 (3. marts) København –
Keflavík – Grundarfjörður
Vi flyver direkte fra København og lander i Keflavík sidst på eftermiddagen. Her
venter vores egen bus for at køre os til
Grundarfjörður, som ligger ved Snæfellsnes-bugten ca. 3 timers køretid fra lufthavnen.
Fra Grundarfjörður er der optimale muligheder for at opleve det flotte nordlys,
hvilket vi håber, vi får at se allerede den
første aften. Nordlyset kan ses, når det
er mørkt, men hvornår nordlyset ses om
aftenen, er afhængigt af vejr- og atmosfæriske forhold. Nordlyset kan ses fra
hotellet, men er smukkest, når man går
lidt væk fra hotellets lys, og der er helt
mørkt.
Dag 2 (4. marts) Hvalsafari og bustur
langs bugten
Efter morgenmad går vi ned til havnen.
Her skal vi på hvalsafari på et skib, hvor
personalet er specialiseret i at finde
spækhuggere. Disse store havpattedyr
ser vi forhåbentligt på tæt hold. Der er
endvidere chance for hvidnæse, en flot
delfin. I Snæfellsnes-bugten har der de
seneste år opholdt sig en del sild. Dette
spisekammer har spækhuggerne opdaget, og der har opholdt sig op til 30 dyr
i bugten ad gangen. Spækhuggerne kan
ses både fra sejlture og fra land. Sildestimerne har også tiltrukket større flokke
af suler. Endvidere kan der ses topskarv,
mallemuk og enkelte alkefugle.
Efter sejlturen spiser vi frokost på hotellet, og om eftermiddagen kører vi en tur
langs bugten. Igen har vi mulighed for at
se spækhuggerne og måske en havørn,
der patruljerer langs kysten.

Strømand

Islandsk hvinand
Dag 3 (5. marts) Langs Snæfellsnes-bugten
I dag skal vi på heldagstur med bussen,
og vi har madpakker med fra hotellet.
Turen går langs kysten mod øst til Stykkishólmur, Arnarstapi og Hellnar eller mod
vest til Rif. Scanbirds guide vil beslutte,
hvilken vej turen går, da der skal tages
højde for vejret, og hvor vi har størst
chance for at se spækhuggerne og områdets fugle.
Vi skal se efter den lille strømand, som
i Europa kun findes på Island. Om vinteren kan strømanden ses i små flokke i
isfri havne eller langs klippefyldte kyster.
Sortgrå ryle, strandskade, stenvender,
ride, tejst, ravn, gråsisken og snespurv er
andre fugle vi være på udkik efter langs
kysten – og hvor der er ”mad”, skal der
altid holdes øje med rovfugle. På Island
er det havørn, dværgfalk og den sjældne
jagtfalk, der er størst chance for at se.
Nogle steder langs bugten kan ses tusinder af overvintrene edderfugle, og med
held er der kongeedderfugl imellem.
I de små havne kan både gråmåge og
hvidvinget måge opholde sig.
Om aftenen er der igen chance for nordlys.
Dag 4 (6. marts) Grundarfjörður Reykjavik
Efter morgenmad kører vi til Reykjavik.
Vi kommer forbi Eldborg, som er et vulkansk krater (vi gør ikke stop). På vejen
besøger vi Akranes, hvor der ofte ligger
tusindvis af ederfugle netop på denne
årstid. Vi er i Reykjavik ved frokosttid, og
herefter er det tid til at se Islands hovedstad. Vores hotel ligger centralt nær den
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hotellet, og det vil altid være muligt at
følges med guiden ud at spise. Er I til det
nye nordiske køkken, kan Reykjavik også
tilbyde nogle fremragende restauranter
med den islandske version af dette køkken.
Dag 5 (7. marts) Den Gyldne Cirkle
Efter morgenmad skal vi på en rundtur,
populært kaldet ”Golden Circle”. En række
af de mest fascinerende turistattraktioner
kan ses på denne rundtur. Vi starter med
at besøge et af Islands store gejserområJagtfalk
der. Gejsere eller springkilde er en speciel
form for varm kilde, som periodisk komgamle by, således at vi nemt kan gå rundt
mer i udbrud og sender en søjle af varmt
til de forskellige attraktioner. Der er muvand og vanddamp op i luften. Gejsere
lighed for at opleve byen på egen hånd,
er ret sjældne og kræver den rette komså I kan se lige det, I har lyst til. I kan
bination af geologi og klima, som kun
også følge med Scanbird-guiden rundt
eksisterer nogle få steder på jorden. Der
på en bytur. På den guidede bytur er det
er kun 6 store gejserområder i verden. Vi
planen at besøge den imponerende Halfortsætter turen til Gullfoss, der anses for
lgrimskirke, den specielle skulptur Solfar.
at være Islands flotteste vandfald, og er
Vi vil også besøge nordiske arkitektoniske
omgrænset af enestående natur.
perler som eksempelvis Harpa konferenNæste stop er Tingsletten, på islandsk
ce- og koncertbygning.
Þingvellir, som var stedet, hvor Altinget
Da I kan opleve byen på egen hånd, er
mødtes i over 900 år og senest i 1944 for
der ikke inkluderet entreer, frokost eller
at beslutte løsrivelsen fra Danmark.
aftensmad denne dag. Der findes manOmrådet er geologisk fascinerende med
ge hyggelige restauranter i nærheden af
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utallige sprækker og kløfter, der bærer vidnesbyrd om de kræfter, der arbejder under
jordens overflade.
Ved Selfoss skal vi se efter islandsk hvinand, som ofte ligger i Sog elven.
Vi slutter rundturen i Skalholt, som i årevis var det vigtigste sted på Island, da landets første bispesæde blev oprettet her i 1056.
På de store engarealer og de isfri søer langs ruten kan vi se fugle, og vi har chance
for islom, flere vadefuglearter, snespurv og måske en havørn. Som altid skal vi holde
øje med den hvidlige jagtfalk, som er på udkig efter bytte.
Dag 6 (8. marts) Reykjavik og hjemrejse.
Der bliver måske tid til en tur til Tjörnin-søen i Reykjavik, inden vi skal til lufthavnen.
Om vinteren er det et godt sted for sangsvane, og i området er der overvintrende
stære og islandske vindrosler. Herefter tager vi til lufthavnen og flyve hjemad. Vi lander i Kastrup ved 18-tiden efter en forhåbentlig god tur med masser af oplevelser.

Smukt landskab med Nordlys
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Nordlys er et naturfænomen, som kan opleves i klare
nætter. Men selv med en optimal vejrsituation kan vi
ikke være sikre på at opleve nordlyset. Derfor må I
ikke forvente vi ser nordlys, men håbe på at få denne
bonus med på turen.
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Praktiske informationer
Pris: Kr. 10.700, tillæg for enkeltværelse kr. 1.300
Depositum kr. 2.700
I prisen vil indgå:
•
Al transport, som beskrevet i programmet
•
5 nætter på hotel med morgenmad
•
3 x 3 retters aftensmad
•
3 x frokoster, eventuelt som madpakker
•
Hvalsafari
•
Scanbird guide
I prisen indgår ikke frokost og aftensmad i Reykjavik, frokost den sidste dag i lufthavnen, drikkelse til alle måltider, indgange til seværdigheder, drikkepenge og personlige
fornødenheder.
Tilmelding: Udfyld tilmeldingsskemaet ved turen på www.scanbird.com, herefter får
du tilsendt en faktura.
Afbestilling
Afbestilling skal ske skriftligt (mail) til Scanbird.
• Op til 60 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr på 2.700 kr. pr. person
• 59 – 30 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til 50% af turens
pris.
• Ved afbestilling mindre end 30 dage før afrejsen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til turens pris.

Spækhuggeren hedder ”Killer Whale” på Engelsk, men er faktisk en stor delfin.
Spækhuggeren er udbredt i alle verdenshavene og regnes for et af de farligst havpattedyr. De jager i flokke på op til 10 dyr. Hannerne kan blive 9,5 meter lange og
veje 6 tons.

Spækhuggere ud for Snæfellsnes-bugten
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Naturrejse: På en naturrejse er det den vilde natur, vi skal opleve. Derfor kan f.eks.
vejret spille en afgørende faktor, om vi kan opleve alt, hvad der er beskrevet i programmet. Nordlys kan f.eks. kun ses i klare nætter og ikke, når det er overskyet. Det
er dog den risiko, der er, når vi vil opleve naturen på dens præmisser.
Scanbird kompenserer ikke for manglede oplevelser grundet ovennævnte forhold.
Forsikring
I prisen er der ikke inkluderet nogen forsikring. Det blå sygesikringsbevis gælder i
Island, eventuelt bør en udvidet sygeforsikring overvejes. Scanbird kræver, at vore
kunder tegner en hjemtransportforsikring, da dette er nemmest for begge parter, hvis
uheldet er ude. Ønsker du at tegne en afbestillingsforsikring, skal det gøres i forbindelse med bestilling af rejsen. Gouda har en god årsforsikring, hvor en afbestillingsforsikring kan tilkøbes, se her.
Hotel: Vi skal bo på følgende hoteller: Hotel Framnes http://www.hotelframnes.is/
og Center Hotel Plaza www.centerhotels.com/our-hotels/hotel-plaza
Informationsbrev: Deltagerne vil inden turen modtage et brev med praktiske oplysninger samt en checkliste med mulige fuglearter og havpattedyr.
Guide: Stig Jensen, du kan læse om Stig på følgende link www.scanbird.com/guides.html
Flere oplysninger:
Nordlyscenter i Canada: http://www.northernlightscentre.ca/index.html
Vejrudsigt for Nordlys: http://en.vedur.is/weather/forecasts/aurora/
Visit Island: http://dk.visiticeland.com/
Kontakt
Scanbird ApS
Telefon: 23 42 34 04
Mail: scanbird@scanbird.com
Hjemmeside: www.scanbird.com

Harpa konference- og koncertbygning i Reykjavik
www.scanbird.com

