Islands kontraster
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Turridning i det sydlige Island
3 dage med 2 fulde dage i sadlen, 2 nætter
Rideerfaring: 2-5
Ikke ryttere velkomne - flere alternative aktiviteter
Komfortabel indkvartering på hotel
Hele året

Brede enge, floder og bjergrige landskaber
Vi rider i 2 dage og overnatter på hotel. Under turen oplever du kontrasterne i islands natur. Den byder på såvel særegne
naturoplevelser som godt rideterræn og muligheder for at bade i geotermisk vand, så glem ikke badetøj og håndklæde!
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Islands kontraster - sommerprogram
20 maj til 14 september
Dag 1. Ankomst.
Efter ankomst til Keflavik Airport tager du lufthavnsbussen indtil Reykjavik Busstation BSI . Her vil dine værter modtage dig
mellem 17.30 og 18.00 og køre dig ud til farmen nær Hveragerdi. Du indkvarteres i hytte og vi spiser middag sammen og får
information om de næste dages program fra guiderne.

Dag 2. Mellem bjergene
På denne dagstur opdager du det smukke landskab, der åbner sig op mellem de vulkanske bjerge og Atlanterhavet på det
sydlige Island. Vi begynder turen på fine ride stier langs de brede enge, særdeles velegnede til at afprøve Islandshesten
specielle gangart, tölt. Siden følger vi floden Gljúfurá til en gammel kirkegård, der er beliggende tæt på den mægtige
glaciærflod Ölusá, hvor vi kan nyde et panoramisk vy ud over floddeltaet og de berømte vulkaner Hekla og Eyjafjallajökull,
hvis vejret tillader. På en græsklædt sti kommer vi ned til det bløde, sorte lavasand på flodens bredder og gennem lavt vand
til den grønne ø Lambey. På vores vej har vi gode muligheder for at spotte forskellige slags fugle, der lever i vådområdet i
det nærliggende fuglereservat. Vi stopper op for at spise vores frokost midt ude i naturen før vi fortsætter gennem marker
hen mod bjerget Ingólfsfjall, et taffelbjerg opkaldt efter den første kolonist på Island, Ingólfur Arnarson. En gammel
vikingesti bringer os langs bjerget Reykjafall, hvor der er græssende får og heste om sommeren. På vejen tilbage til farmen
får vi et glimrende vy over farmens omgivelser og landsbyen. Tilbage på farmen venter der friskbrygget kaffe med
hjemmebagt kage.

Dag 3. De varme kilder
Dagens tur byder på spektakulære udsigter til illustration af den storslåedeislandske naturs mangfoldighed. Vi rider gennem
lavamarker hen mod de grønne bakker, der omgiver vulkanen Hengill. Hestene fører os siden sikkert op ad smalle stier til
dalen Reykjadalur. På vejen passerer vi det smukke vandfald Djúpagilsfoss og mange varme kilder. I Reykjadakur får du
mulighed for at tage et dejligt afslappende bad i en varm bæk. På vejen gennem dalen nyder vi fantastiske udsigter til de
omgivende bjerge, til landsbyen Hveragerði og landsbrugslandet helt ud til kysten. I godt vejr kan vi også se Vestmanna
øerne. Vi fortsætter på fine ridestier gennem den farverige geotermiske Gufudalur dal med mange hot springs, et område,
der blev væsentlig større efter jordskælvet i 2008. Siden tager vi ruten gennem en grøn skov og langs siderne af Reykjafall
bjerget tilbage til farmen, hvor vi kan nyde friskbrygget kaffe og hjemmebagt kage.
Husk at medbringe badetøj og et håndklæde til dagens ridt!
Omkring kl 16.15 er der transfer tilbage til Reykjavik. Ankomst ca. kl. 17.30
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Islands kontraster - turfakta
Varighed:
3 dage med 2 fulde ridedage, 2 nætter

Indkvartering:
God komfortabel indkvartering på hotel med gode senge og eget bad og toilet.

Pension:
Helpension. Morgenmad, frokost, kaffe/te og hjemmebagt kage, 3 retters middag. Har du specielle diætønsker bedes du
give os besked ved booking

Heste:
Islandsheste, stærke og stabile heste.

Rideerfaring:
2-5. Mindre øvede op til erfarne ryttere.

Gruppe og guide:
Holdet består en mindre gruppe ryttere med en eller to guides. Guiderne taler engelsk, tysk og svensk

Tøj og udstyr:
Ridebukser, ridesko eller vandresko med short chaps, varmt og vindtæt tøj. Alt ridetøj skal være nyvasket inden ankomst til
Island og læderudstyr skal desinficeres. Dette for at undgå sygdomme hos de islandske heste. Hjelme og regntøj kan lånes
på stedet.

Ikke ryttere:
Ikke ryttere kan også deltage i selskab med rytter. Indkvartering på hotellet i dobbeltværelse. Morgenmad og middag er
inkluderet i prisen, froksot kan naturligvis købes på hotellet. Reykjavik Excursions, der arrangerer ture til Islands
seværdigheder, har i sæsonen opsamling fra hotellet. Man kan f.eks. booke Golden Circle og South Shore Adventure. Man
kan også tage med hotellets shuttle bus til Reykjavik og gøre byen.

Sæson:
Hele året. I perioden maj til og med august er det sommerprogrammet, der køres. I vinterperioden køres efter
vinterprogrammet med to daglige ridt, hvor vi vender tilbage til hotellet hver frokost for at nyde en kop varm suppe.

Indgår ikke i prisen:
Fly til Keflavik og bustransfer til Busstationen i Reykjavik

Turkode:
IS 5708
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Islands kontraster - rejsefakta
Transport:
Fly til Reykjavik (Keflavik lufthavnen) - flybus til Reykjavik busstation BSI. Beregn seneste ankomst til Keflavik til 15.30,
tidligste hjemrejse fly ved 20.30

Transfer:
Der er afhentning i Reykjavik Busstation BSI daglig mellem 17.30 og 18.00. Retur til Reykjavik sidste dag - ankomst omkring
17-17:30

Forsikring:
Vi anbefaler afbestillingsforsikring, der også beskytter dig i tilfælde af sygdom og uheld, der medfører du ikke kan ride.

Turkode:
IS 5708

Vi tager forbehold for fejl og mangler mht. det udskrevne.
Hjemmesiden vil være stedet at se den sidst gældende opdatering.
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