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Studietur med  
TYR Innlandet til Island 

25. – 27. november 2019 

 
Program for turen 

Fredag 25. oktober 
  

Kl 10.15 Avreise med SAS fra Oslo direkte til Reykjavik 

 

Kl 11.15 lokal tid Ankomst Keflavik flyplass, Reykjavik  

 

Første stopp på turen er den Blå Lagune. Dette er 

verdens eneste naturlige spasenter, og et av  

naturens mange undre på Island. Vannet, som er  

oppvarmet sjøvann fra 2 km dyp, gir en helt spesiell  

opplevelse for kropp og sinn. Se  

www.bluelagoon.com  

 

Kl 12 00 Ankomst den Blå Lagune 

 

Tiden brukes på egenhånd i lagunen. Mulig å få 

kjøpt lunsj i kafeteria’n der.  

 

Kl 14.00 Avreise fra Lagunen 

 

Fra Lagunen går ferden langs kysten på det som kalles Sørlandet på Island, til Selfoss, ca 1 

1/2 time å kjøre. Her skal dere bo under oppholdet. Selfoss er det største tettstedet på 

Island som ikke ligger ved havet og har 6000 innbyggere.  

 

Innsjekking på Hotel South Coast, et helt nytt 4 stjerners hotell beliggende i sentrum av 

Selfoss. Se https://hotelsouthcoast.is/ 

 

Etter innsjekking treffer dere Sveinn Sigurmundsson som er leder av bondelaget på Sør-

Island. Deretter blir det foredrag om landbruket generelt og angusprosjektet spesielt på 

Island. 

 

Middag med det lokale bondelaget før retur til hotellet.  

 

Buss tilbake til hotellet. 

 

Lørdag 26. oktober 
 

Kl 08.00 Avreise fra hotellet. Sveinn Sigurmundsson er med som guide denne dagen.  

 

Turen går østover, langs sørkysten av Island, der hvor den gamle kystlinja gikk. Her har 

imidlertid havet trukket seg tilbake, og her finner vi det viktigste landbruksområdet på 

Island, i le av de stor vulkanske fjellene.  

 

Dagens første besøk er i Sandhòli, helt sør på Island. Her besøker vi ekteparet Örn 

Karlsson og Hellen Gunnarsdóttir som har 500 storfe i et nyoppført høyteknologisk fjøs. 
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I tillegg driver paret med gras og kornproduksjon, og jorda blir dyrket uten bruk av 

sprøytemidler.  

 

Deretter går turen til Vik helt sør ut mot havgapet. Her spiser dere lunsj. 

 

Neste stopp er ved foten av Eyjafjallajökull, 

på gården Þorvaldseyri.  

 

Her driver bonden Ólafur Egertsson med 

korn, kjøtt og melkeproduksjon. Bruket har 

65 melkekuer og 130 ungdyr. Gården ble 

hardt rammet da Eyjafjallajökull våknet til 

live i 2010. Dere vil få se en film som viser 

hvordan vulkanen våknet til live, hvordan 

gården ble rammet, og hvordan livet på 

gården arter seg etter utbruddet.  

 

 

 

 

På vei til Þorvaldseyri er det mulig å stoppe ved Skogasfoss, en av de virkelig kjente 

fossene på Island.  

 

Så går ferden videre vestover igjen til Nýibær. Her besøker dere bonde Jòn Örn 

Òlafsson. Han og kona startet som kjøttprodusenter i Nýibær i 2010. De avler islandske 

storfe som kjøpes som nyfødt fra melkebønder i nærheten. I tillegg avler de egen bestand 

av Limousin og Aberdeen Angus. Se http://www.sveitabaer.is  

 

Retur til hotellet i Selfoss. 

 

Middag på hotellet 

 

Søndag 27. oktober 
Frokost og utsjekking 

 

Kl 08.30 Avreise fra hotellet 

 

Besøk i karantenestasjonen for landbruket her på Sørlandet, Island 

 

Kl 09.30 Transport til Reykjavik, ca 1 time å kjøre 

 

Her møtes dere av en norsktalende guide som tar gruppen med på en 2 timers byrundtur i 

buss i Reykjavik. Deretter litt tid på egenhånd før retur til flyplassen.  

 

Kl 16.45 Avreise med Icelandair direkte til Oslo.  

 

Kl 19.55 lokal tid Ankomst Oslo 
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PRISER  

 

Pris pr pers i enkeltrom: kr 10 300,- 

Pris pr pers i dobbeltrom: kr   9 500,- 

 

  

I disse prisene er følgende inkludert: 

 

- Flyreise t/r Oslo – Reykjavik med SAS og Icelandair inkl flyskatter 

- I stk innsjekket bagasje 

- Overnatting 2 netter i 4 stjerners hotell inkl frokost 

- Inngang til den Blå Lagune inkl badekåpe og håndkle 

- Busstransport som beskrevet i programmet 

- 3 stk gårdsbesøk 

- 2 stk middager 

- 1 stk lunsj 

- Foredrag om det islandsk landbruk 

- Representant fra det islandske bondelaget som er med som guide lørdag 

- Besøk på karantestasjon 

- Guidet tur med norsktalende guide i Reykjavik 

 

   

Påmeldingsfrist: 1. september 2019 

 

 

Påmelding på www.reisegleder.com/tyr, e-post: post@reisegleder.com eller 

tlf 63 99 07 99. 

 

De oppgitte prisene krever min 25 påmeldte, og vi tar forbehold om tilstrekkelig antall 

påmeldte.  

 

Vi tar forbehold om noen endringer i programmet. Det endelige programmet sendes ut 

sammen med reisedokumentene 14 dager før avreise.  
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