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Sommeren	
  nærmer	
  seg,	
  program	
  og	
  andre	
  detaljer	
  begynner	
  å	
  bli	
  klare,	
  så	
  her	
  kommer	
  litt	
  info	
  som	
  vi	
  ønsker	
  å	
  dele	
  
med	
  dere	
  om	
  turen.	
  Noe	
  er	
  nytt,	
  men	
  det	
  meste	
  blir	
  som	
  vi	
  skisserte	
  i	
  invitasjonen	
  fra	
  august	
  og	
  i	
  presentasjonen	
  som	
  
ble	
  gitt	
  i	
  november.	
  Det	
  er	
  nå	
  92	
  som	
  reiser,	
  det	
  er	
  fremdeles	
  noen	
  restplasser	
  –	
  så	
  velkommen	
  som	
  etternøler!	
  

	
  
Reise
Søndag 24 juni

Søndag 1 juli

kl 1800 – Oppmøte på Nordstrand
kl 2155 – IcelandAir FI325 til Keflavik kl 2235
kl 0030 – Ankommer hotellet
kl 1625 – IcelandAir FI324 fra Keflavik
kl 2055 – Lander på Gardermoen
kl 2230 – Ankomst Nordstrad

	
  

Detaljene kommer også i den informasjonen som deles ut på
informasjonsmøte i forbindelse med en av de siste øvelsene før vi
reiser. Se www.iclandair.no. Det er Islandis Travel står for booking
av fly og hotell. Se www.islandia.no.

Program
Vi jobber fremdeles med
programmet, men her er noen
av hovedpunktene.
Byrundtur for å bli kjent i byen
med guide som også forteller
om Island og Reykjavik sin
historie.
Det blir en dagstur ”Gyldne Sirkel” hvor vi kommer inne Geysir,
Thingvellir Nasjonalpark, Gullfoss og Hellisheiði, et geotermisk
kraftverk hvor vi får omvisning.
Tølt må også prøves en dag, så vi drar til
Islenski Hesturinn og prøver oss. Der får
vi også lære litt om islandshestens
historie, et lite sikkerhetskurs må vi
gjennom før vi tar en tur ut i naturen. Se
http://islenskihesturinn.is. Det blir
påmelding til dette for de voksne
turistene.

Bosted
Hotel Cabin ligger øst i Reykjavik rett ved
byens frilufts og sports område. Prisen er
basert på opphold i 3 sengs rom,
muligheter for dobbel og enkelt rom mot et
pristillegg. Frokost er inkludert i
Bading en gang eller to blir det i Laugardalslaug, her er det
romprisen. Se www.hotelcabin.is.
innendørs og utendørs 50m basseng, varme kulper og sklier.
Område
Rett ved hotellet finnes
område Laugardalur, med
friluftsbad som er åpent
året rundt, der finnes i
tillegg nasjonalstadion for
fotball og håndball, samt
en skøytehall og innendørs
løpebane. Se www.Laugardalur.is, www.laugardalslaug.is.
Det er også stort friluftsområde, med botanisk hage og
dyrepark med dyr fra Island. Se www.mu.is.

Før vi setter oss på
flyet hjem drar vi
innom Bláa lónið
for et lite bad. Se
www.bluelagoon.c
om.
Spilling
Harpa er Reykjavik
sitt nye konserthus
der har vi
muligheten til å spille både ute og inne, dette er et monumentalbygg
som både
islendinger og
utlendinger søker
til. Det ligger ”på”
sjøen omtrent som
operaen i Oslo.
Harpa ble innviet
sist sommer. Se
www.harpa.is.

Det er flere andre steder vi har sett på som mulig spillesteder både
Mat
ute og inne. Været på Island skifter fra regn til sol i løpet av minutter Frokostbufeet er inkludert
så valg av spillested er meget væravhengig.
for alle og spises i
hotellets vanlige
Hvis været er fint
spisesal/restaurant.
blir det marsjering

Lunsj blir enten en
lunsjbufeet på hotellet, en
forhåndsbestilt lunsj på
utfluktsstedene, eller en
lunsjpakke. Middag blir en
middagsbuffet på hotellet.
Buffeene, både lunsj og
middag består av en stor
salatbar med supper og
varmrett, en til lunsj og to til
middag.

til og spilling på Ingólfstorg som ligger sentralt
i byen, inne i rådhuset er også er et alternativ.
Tradisjonen tro så blir det avslutning lørdag
kveld med konsert og annen underholdning,
dette er det de eldste i musikantene som har
ansvaret for.

Det blir mulighet for turistene til å kjøpe seg inn på det lunsj/middag
Pris
opplegget som er for korpset. Dette håper vi kan gjøres ved å bestille
Siden programmet ikke er helt klart og prisen er avhengig av antallet
det ekstra antall lunsj/middag vi trenger dagen før.
(beregnet ut fra 100) som blir med på turen. Prisen er foreløpig
beregnet til kr 6666 for medlemmer og kr 7777 for turister,
Betaling
barnerabatt kr 555.
Alle skal ha betalt depositum kr 1 500,- per deltager, restbeløpet skal
være betalt inn til korpset innen 30 mai, faktura kommer på epost.
For medlemmene er prisen inklusive alt, reise, opphold, mat og
utflukter.
For å gjøre det litt letter for oss alle og fordi det er mye billigere å
kjøre islandske kroner på Island har vi valgt å legge lommepengene
For turistene har vi valgt å holde lunsj og middag utenfor, da vi har
for korpsmedlemmene inn i den fakturaen som kommer, beløpet
sett at mange turister ønsker å prøve det lokale restaurant-tilbudet.
kommer vi tilbake til.
Reise, opphold og utflukter er selvfølgelig inkludert.
109 ISK er ca 5 NOK. Slik gjør du det enkelt når du skal regne om
fra islandske til norske kroner; stryk siste siffer (her ”9”), del resten
på 2 og du får 5, (109 / 2 = 5).
Linker
www.visiticeland.com, www.visitreykjavik.is, www.reykjavik.is,
www.south.is
???
Er det noe du lurer på, eller har du/dere lyst til å vite mer? Ta
kontakt med Øystein på tlf 92 04 32 30 eller send en epost til
tur@nsmk.no.
J Sigrun & Øystein

Hellisheiði, det geotermisk kraftverket
Nauthólsvik, geotermisk oppvarmet strand

Perlan, utsiktspunkt og høydebasseng for vann

