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Program for 2x studietur til Island 2015 
 
lørdag 11/4 søndag 

12/4 
Mandag 13/4 tirsdag 14/4 onsdag 15/4 torsdag 

16/4 
fredag 17/4 

Mødetid i 
lufthavnen 
11.00 – 
bagerst i 
terminal 2. 
 
Afrejse 
Kastrup 
13.05. 
(WW9030) 
Ankomst 
Keflavik 
14.25 
 
Afhentning 
med bus i 
lufthavn.  
Indkvartering 
 
Reykjanes 
Geopark project 
i Keflavík/ 
udstilling i Duus 
 
Gåtur i 
Keflavik. 
 
Indkøb af 
mad.  

8 -17 
Guidet 
rundtur på 
halvøen 
Reykjanes, 
hvor vi 
blandt andet 
skal se et 
kraftværk og 
varme 
kilder. 
 
Herefter 
besøg i den 
blå lagune, 
hvor vi skal 
bade   
Husk badetøj 
og 
håndklæde. 
 
HUSK 
madpakke 

formiddag: 
Skolebesøg på Sudurnes 
Comprehensive College.  
Vi skal høre om det 
islandske skolesystem 
og se skolen. 
http://www.fss.is/en 
 
  

Forelæsning  Keilir  
energi tekniske skole 9-10.30. 
Besøg i  
Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

Frokost på skolen (55,-) 
 

 
Udendørs svømmehal i 
Keflavík - eller vandring 
Þorbjörn/Arnarseturshraun 

 

Tur til Reykjavik  
med Bus   
kl.9.00: 
Brintforedrag- ’Icel 
New Energy’ 
(1 time) 
 
Nationalmuseet, 
Culture House (1 
time) (‘The Making 
of a Nation’) 
 
Byvandring. 
 
Volcano House  
(her skal vi se en 
film på ca. 1 time) 
 
Fælles bustransport 
hjem. 
 
HUSK madpakke – 
dog mulighed for at 
spise i Reykjavik. 

 
7.30-21.00 
Bustur rundt 
i den gyldne 
trekant: 
Guldfoss,  
Geysir og  
Thingvellir 
samt 
Sólheimajöku
ll. 
  
HUSK 
madpakke – 
dog mulighed 
for buffet 
(160,-) 
 

Afrejse 
Keflavik: 
07.00 
 
Vi bliver 
afhentet med 
bus: 05.00  
 
Ankomst 
Kastrup kl. 
12.05 
(WW902)  

http://www.fss.is/en
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 I skal selv sørge for morgenmad, frokost og aftensmad samtlige dage. Lørdag spiser vi frokost ved Geysir, og her kan man købe 

en strålende og stor buffet for 160 kr. 
 

 Vi er fleksible i forhold til vejret – så ændringer i programmet kan forekomme.  
 

 
Guldfoss 
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Rejse og indkvartering 
Vi rejser med WOW air. 
Afrejse Kastrup d. 13.10 med WW9030. Mødetid i lufthavnen kl. 11.00 bagerst i terminal 2 
Hjemkomst Kastrup kl. 12.05 med WW902. 
Max 20 kg baggage. 
 
Vi bor på den tidligere NATO-base i Keflavik, der ligger omkring 40 km fra Reykjavik. Vi indkvarteres i små 4-personers lejligheder 
indeholdende 2 soveværelser, toilet, bad og et lille køkken. Der er ligeledes et større fælleskøkken, der kan benyttes. 
 
Der er sengelinned og små håndklæder på værelserne – men husk stort håndklæde til den blå lagune. 
 

Huskeliste 
Pas, sygesikringskort og studenterkort (hvis I har et). 
 
Penge. Man kan ikke købe Islandsk valuta i danske banker, men man kan benytte VISA-kort overalt på Island. De 4500 kr. I har 
betalt dækker: fly t/r, al bustransport i landet, alle aktiviteter/entréer på rejsen, samt ophold. Udgifter til morgenmad, frokost, 
aftensmad, den blå Lagune (160.- specialpris)og lommepenge kommer oveni. 
 
Madpakke til rejsen. 
 
Viskestykker, sulfo og opvaskebørste (aftal i værelsesgrupper, hvem der tager hvad med). 
 
Varmt tøj, vanter, hue og godt fodtøj. Regntøj (vejret på Island er omskifteligt og det kan være koldt). 
Badetøj og stort håndklæde (vi skal besøge den Blå Lagune). 
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Vi minder om Nørre G’s Rejseregler: 
 
”Studierejsen er en del af undervisningen på Nørre G, hvorfor der gælder de samme regler for tilstedeværelse og forberedelse på 
selve studierejsen, som der gør i hverdagen på Nørre G. Når man som elev er på studierejse, fungerer man som ambassadør for 
Nørre G. Skolen forventer derfor, at man opfører sig ordentligt og overholder de regler og normer, der gælder i det pågældende 
land. På studieturen må man kun indtage alkohol i små mængder (under ingen omstændigheder spiritus), og man må ikke være 
beruset. På nogle ture vil der være et alkoholforbud; fx hvis klassen er på udvekslingsrejse i et land, hvor der gælder restriktive 
alkoholregler. Overtræder man skolens rejseregler, vil man blive sendt hjem fra studierejsen på egen regning.” 
 
 
 

Lærere på rejsen 
Kim Bregensted Mette Rude  Bjarni Husgaard Niclasen 
 
kb@norreg.dk  mr@norreg.dk bn@norreg.dk 
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