
Anmälan sker till Vulkanresor: diana.pajkic@vulkanresor.se 
För frågor, kontakta Ingela på: ingela.tisen@pgasweden.com eller 070 - 858 42 55

Datum: 21 - 25/8 2019

Exklusiv

med Ingela Tisén
Weekend till Island!

Världens nordligaste huvudstad! Det här är landet av eld och is 

med aktiva vulkaner, sprutande gejsrar, varma källor, majestätiska 

vattenfall men också landet av golf.

Komplett program:

Dag 1 - Onsdag, 21/8

Avresa Stockholm-Keflavik kl. 14:20. Ankomst Island lokaltid kl. 15:30.

Er guide väntar i ankomsthallen. Transfer till hotellet som tar ca 60 minuter.

Dag 2 - Torsdag, 22/8

Frukost på hotellet. Transfer till Brautarholt GK med spel 12 hål.

Efter golfen åker vi vidare till den berömda Blå Lagunen för bad.

Framme vid Blå Lagunen ca 15:15-15:30 där vi stannar i två timmar.

Glöm inte att ta med er badkläder!

Dag 3 - Fredag, 23/8

Frukost på hotellet. Transfer till Keilir GK med spel 18 hål.

Tillbaka i Reykjavik ca 15:00. Ledig tid fram till middag.

Dag 4 - Lördag, 24/8

Frukost på hotellet. 8:00 Transfer till RGK Korpa eller Grafarholt GK med spel 

18 hål. Tillbaka i Reykjavik ca 15:00. Ledig tid fram till middag.

Dag 5 - Söndag, 25/8

Frukost på hotellet och utcheckning. Start kl. 07:30. Guidad tur till Gejsrar & 

Vattenfall – Gullfoss Geysir Express! Vi besöker även den vackra nationalpark-

en Thingvellir. Avfärd mot flygplats, avresa 16:25, ankomst Stockholm 21:20.

Inga måltider ingår men Ingela kommer att boka upp några riktigt bra resta-

ranger för hela sällskapet gällande middagarna. Det är självklart valfritt att 

följa med eller äta på egen hand men ingen som eventuellt reser själv 

behöver oroa sig för att vara ensam!

Varmt välkommen att boka en oförglömlig upplevelse idag!

Bo på Fosshotel Reykjavik

Den Blå Lagunen är ett utomhusbad som får sitt vatten 

direkt från geotermiska källor så djupa som 2000 meter 

och vattnet håller den varma och inbjudande tempera-

turen 36-39° året om.

Följ med Ingela Tisén på en oförglömlig 

golfweekend till Reykjavik och Island.

Vi spelar på vackra Keilir GK

Guidad tur till gejsrar & vattenfall. Det majes-

tätiska Gullfoss, “det gyllene vattenfallet”.
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