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Ny resa med M-magasin till vikingarnas och magins natursköna ö – Island! 
Redan när vi kliver av planet kan man känna den magiska energin som 
skapar nyfikenhet. Island bjuder på vidunderliga vyer, lavabeklädd natur, 
grönska, vattenfall och brusande hav. Vikingarnas kraft känns fortfarande 
stark!  
Vår lokala Islandsguide tar oss med till några av Islands mest populära 
sevärdheter såsom Geysir, Thingvellir nationalpark och vattenfallet Gullfoss. 
Vi ska också åka ut på valskådning och gå på en vandring i det mäktiga 
landskapet. Givetvis besöker vi den världsberömda Blå Lagunen där vi ska 
njuta av ett bad i det ångande mineralrika vattnet! 
Islänningarnas öppenhet och vänlighet är påtaglig 
och fyller oss med värme och glädje! Reseledare är 
populära Peter Wik och från M-magasin följer Amelia 
Adamo med! Som vanligt på M-resorna äter vi gott, 
njuter av livet och skämmer bort oss tillsammans! 
 
Dag 1, fredag 17 september: 
Stockholm – Oslo – Reykjavik – Blå lagunen 
Avresa från Stockholm via Oslo till Keflaviks flygplats utanför Reykjavik med ankomst kl 11.00. Här 
möter vår privata transfer och isländska lokalguide. Vi åker till den världsberömda Blå Lagunen 
strax utanför Reykjavik. Här börjar vi med att äta en god lunch på Lava Restaurant med utsikt 
över lavalandskapet! Därefter ska vi njuta av ett bad i det naturliga och mineralrika vattnet som 
året runt håller den behagliga temperaturen 36-39 grader C. Blå Lagunen ligger som en oas mitt i 
lavafälten och det mineralrika varma vattnet kommer naturligt från geotermiska källor i jordens 
inre två kilometer ner i marken. Det ångande vattnet är rikt på välgörande mineralsalter och gröna 
alger som hjälper oss att slappna av efter flygresan. De blågröna algerna gör vattnet grumligt och 
ger vattnet dess speciella färg. Skrubba dig ren med den vita kiselleran och prova den geotermiska 
bastun. De sköna baden kommer att göra gott för både kropp och själ!  
När vi badat klart och är lena och rofyllda åker vi sedan till Skuggi Hotel beläget i centrala 
Reykjavik. Incheckning och därefter en matig smörgås och ett glas vin tillsammans innan vi 
somnar gott denna kväll! Lunch och på kvällen en matig smörgås med ett glas vin ingår.  



 
 
Dag 2, lördag 18 september: 
Reykjavik - Gyllene Cirkeln 
Frukost på hotellet och därefter ska vi ut på en heldagsutflykt längs den klassiska Gyllene 
Cirkeln för att uppleva några av Islands mest kända sevärdheter. Vi åker till det mäktiga 
vattenfallet Gullfoss som också kallas för det ”gyllene vattenfallet”. Det har två etapper och det 
går att komma tätt inpå de kraftfulla vattenmassorna som kastar sig ut över stupet och ner i 
ravinen. Det är ett av Islands vackraste vattenfall. Vi ser vidare det geotermiska Geysir-området 
med sina varma källor. Här finns Strokkur, Islands mest aktiva gejser som har utbrott var femte 
minut med en kraftig vattenkaskad rakt upp mot skyn. Det är en mäktig syn och man kan riktigt 
känna jordens krafter under sig. Tid att gå runt bland de leriga varma bubbelpölarna. Vi besöker 
också den vackra nationalparken Thingvellir som Unesco har utsett till ett världsarv. Här höll 
islänningarna sitt första riksmöte, Alltinget år 930. Lögberg var en klippa med utmärkta akustiska 
förhållanden så att alla närvarande skulle höra bra. Thingvellir blir förkastningen som bildas när de 
europeiska och amerikanska kontinentalplattorna glider isär. Sprickan i Thingvellir utvidgar sig med 
2-5 cm per år. Lunchen äter vi på den idylliska Fridheimar Cultivation Centre, där vi kan se 
ekologiska gurk- och tomatodlingar som växer så det knakar med Islands oändliga geotermiska 
värme. Åter till hotellet och kvällen på egen hand eller tillsammans med Peter och Amelia att 
utforska Reykjavik med många fina restauranger. Frukost och lunch ingår. 

 
 
Dag 3, söndag 19 september: 
Reykjavik – Valskådning och Perlan Museum 
Frukost på hotellet och därefter ut på nya äventyr! Idag ska vi åka på valskådningstur och kliver 
på båten i Reykjaviks hamn för en mäktig naturupplevelse. Bara en kort båttur ut från Reykjaviks 
hamn längs hela Islands sydvästra kust lever många olika arter av delfiner och valar som 
exempelvis vikval, knölval och tumlare. Har vi riktigt tur kan vi träffa på blåvalen, världens största 
djur. Av naturguiden ombord får vi också lära oss mer om valarna och de fåglar vi ser.  
På eftermiddagen går den som vill med guiden till Perlan Museum i Reykjavik. Museet bjuder på 
en häftig glaciärutställning och från observationsdäcket har du magisk utsikt över både stad och 
omgivningar. Här finns också ett planetarium som utlovar en häftig 360-graders upplevelse tack 
vare surroundljud och den bästa bildkvalitet som finns tillgänglig idag. 
Vill du inte följa med till Perlan så kan en tur upp i Hallgrimskyrkan med en fantastisk utsikt 



rekommenderas. Ett annat tips är att besöka Nationalmuseet som har en stor samling sevärd 
isländsk konst och i Kjarvalsstadir Museum ställer den isländske landskapsmålaren Kjarval ut sina 
verk. I Laugardalur finns en botanisk trädgård att strosa i och här ligger även en djurpark med 
isländska djur. Den shoppingintresserade blir ej heller besviken då Reykjavik bjuder på många 
trendiga butiker med det senaste från modevärlden. 
Middag på egen hand eller tillsammans med Peter och Amelia. Reykjavik har många bra 
restauranger och maten håller hög klass. Fisk- och skaldjur är förstås populärt men här hittar du 
även internationell mat.  
Frukost ingår. 
 
Dag 4, måndag 20 september: 
Reykjavik - Borgarfjordur 
Frukost på hotellet och därefter avfärd till Borgarfjordur nära orten Borgarnes på västra Island. 
Vi besöker Reykholt som är en av Islands viktigaste historiska platser och hem till den kända 
författaren Snorre Sturlasson under åren 1206-1241. Här ligger Snorralaug, resterna av en antik 
geotermisk uppvärmd pool bevarad från Medeltiden. Vi ser också kyrkan som spelar en central roll 
i byn och Snorrastofa som är ett kulturcenter med historiska utställningar. Lunch tillsammans under 
dagen. Därefter ska vi ut på en naturskön vandringstur på cirka två timmar. Vandringsguide 
medföljer.  
Efter vandringen blir det fantastiskt skönt med ännu en härlig badupplevelse, denna gång på 
Krauma belägen vid Deildartunguhver, Europas mest kraftfulla varma källa. De geotermiska 
källorna håller en temperatur på 100 grader C och för att uppnå en behaglig badtemperatur 
blandas vattnet med kallt vatten från glaciären Raudsgil. På Krauma kan du njuta i fem olika varma 
bad och ett kallt för att få fart på blodcirkulationen. Här finns också bastu och relaxrum med 
öppen spis och avslappande musik.  
Åter till Reykjavik och vårt hotell för att byta om inför kvällens avskedsmiddag på en av 
Reykjaviks fina restauranger. Frukost, lunch och middag ingår. 

 
 
Dag 5, tisdag 21 september: 
Reykjavik - Oslo - Stockholm 
Frukost på hotellet och därefter avresa till flygplatsen för vårt flyg hem kl 11.40. Vi flyger med SAS 
via Oslo till Stockholm där vi landar kl 18.30.  
Frukost ingår. 

 



 
Hotellet 
Skuggi Hotel by Keahotels 
Hverfisgata 103, 101 Reykjavík, Island  
www.keahotels.is Tel +354 590-7000 
 
 
Pris per person i delat dubbelrum, prenumerant    SEK 20.995 
Pris per person i delat dubbelrum, icke prenumerant   SEK 22.995 
 

Du som inte har resesällskap kan dela med annan person av samma kön som reser ensam. Ange detta vid inbokning av 
resan. Fördelningen sker av Relasian. Om rumssällskap ej finns, tillkommer enkelrumstillägget.  

 
I priset ingår: 

• Flyg i ekonomiklass med SAS Stockholm–Oslo-Reykjavik t&r, flygskatter och 
klimatkompensation. För andra orter vänligen kontakta Relasian.  

• 4 nätter i delat dubbelrum på Skuggi Hotel inkl frukost  
• Alla i programmet nämnda transfers, utflykter och entréer 
• 4 frukost, 3 luncher och 1 middag exkl dryck, smörgås inkl dryck 
• Peter Wik som svensk reseledare under hela resan 
• Engelsktalande lokalguide under resan på Island 
• Amelia Adamo som representant från M-magasin 

  
Ingår ej: 

• Enkelrumstillägg 4 nätter       SEK 4.495  
• Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet 

• Dricks, avbeställningsskydd och reseförsäkring  
 
 
Resevillkor och övrig information 
Programmet är räknat på minimum 30 deltagare med dagens valutakurser (2/2-21). Vi reserverar 
oss för valutakurs- och programförändringar. Bokningen är bekräftad när anmälningsavgiften om 
SEK 3.500 per person är oss tillhanda senast 10 dagar från bokningstillfälle.  
Fri avbokning och återbetalning av anmälningsavgiften fram till och med 9 juli.  
Vid avbokning efter detta datum och fram till 45 dagar innan avresa gäller SEK 3.500 i 
avbokningskostnad. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 45 dagar innan avresedatum. All betalning 
sker mot faktura. Vid avbokning mindre än 45 dagar före avresa gäller 100% avbokningskostnad, 
dvs full betalning av slutsumman måste erläggas.  
Om programmet inte kan genomföras pga Covid -19 restriktioner eller om UD avråder 
från resor till Island, så ställs resan in och anmälningsavgiften återbetalas. 
 
Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 
 
I och med covid-19 är det extra viktigt att se över sitt försäkringsskydd för att skydda sig mot 
höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall (mot uppvisande av läkarintyg). Se till att 
du har ett avbeställningsskydd som täcker före avresa samt en heltäckande reseförsäkring 
under själva resan. Hör med ditt försäkringsbolag om vad som gäller vid covid-19 då de kan ha 
olika regler. De flesta försäkringsbolag täcker dock sjukvårdskostnader om du insjuknar i covid-19 
på samma sätt som den gäller för andra sjukdomar. Komplettera eventuellt med det du behöver 
via önskat försäkringsbolag. Vi kan rekommendera Gouda Reseförsäkringar som du når på  
08-615 28 00 eller www.gouda-rf.se  
 
 

Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon 0720-44 15 53 
Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm 
Internet: www.relasian.com E-post: info@relasian.com          
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