Landmannalaugar med SIF:s Fritidssektion, 12-18:e juni 2021
Häng med på denna fantastiska ridresa till Landmannalaugar som startar vid gården
Fellsmuli belägen nedanför vulkanen Hekla och tar oss till Landmannalaugar, en dal på
det isländska höglandet som är mest känd för sina färgglada bergskedjor, omfattande
lavafält och naturliga heta källor.

Vacker ridresa med heta källor
Vi kommer att rida över höglandet längs med vulkanen Hekla tills vi når
Landmannagrottan.
Här vallade isländska bönder in sina får under den traditionella fårinsamlingen innan de
byggde ett riktigt fårhus. Därifrån fortsätter vi sedan vidare till Landmannalaugar.
En höjdpunkt på turen är förstås att få bada i den varma floden!
Vi rider vidare västerut mot Dyngjuskarð, ett extremt vackert bergspass och fortsätter mot
sjön Hrauneyjarlón innan vi kommer fram till Hrauneyjar där vi spenderar
natten.Ridturen avslutas på gården Fellsmúli.

Denna ridresa är rankad av GeeHors som en av de bästa ridresorna i hela
världen!

Dagsprogram
Dag 1: Ankomst
Upphämtning mellan kl. 17.30 och 18.00 på busstationen BSÌ. Som ligger strax utanför
Reykjavikcentrum.
Du kan flyga in till Island samma dag och ta flygbussen som ankommer till BSI från
flygplatsen.
Vi kör till vår gård Vellir i Hveragerði, där turdeltagarna får göra sig hemmastadda i vårt
nya gästhus innan middagen serveras på Hotell Eldhestar. Under middagen får vi tillfälle
att lära känna varandra innan vi får lyssna på Hrodmar Bjarnasson, Eldhestars ägare
och grundare, då han föreläser och berättar om islandshästens historia och dess
betydelse i samhället. Hrodmar är även mycket erkänd för sin avel och alla som är
intresserade erbjuds möjligheten att få en inblick i hans avelsverksamhet och att
ställa frågor.
Dag 2: Vellir- Fellsmuli – Rjúpnavellir
Från Hveragerði körs gruppen till gården Fellsmuli där vi börjar ridturen. Från gården
följer vi först Landvegur tills vi kan rida närmare in mot vulkanen Hekla.

Vi fortsätter längsmed Hekla, rider över floden Ytri- Rangá innan vi kommer fram till
Rjúpnavellir. (ca 18 km)
Dag 3: Rjúpnavellir – Landmannahellir
Från Rjúpnavellir fortsätter vi rida längs med floden Ytri- Rangá tills vi kan ta oss över
floden igen vid Fossabrekkur. Därifrån tar vi sikte mot Áfangagil, där traktens
invånaresamlat in sina får sedan 1880.
Vi fortsätter mot nordost på vägen Dómadalsvegurtills vi når bergen Langasáta och
Rauðufossafjöll. Därifrån rider vi vidare till Landmannahellir, en fridfull plats i
FriðlandaðFjallabaki.
(ca 37 km)
Dag 4: Landmannahellir – Landmannalaugar- Landmannahellir
Denna dag besöker vi Landmannalaugar, en dal på höglandet som är mest känd för sina
vackra berg och varma källor somhar gett dalen sitt namn.
Vi passar på att ta ett bad i de varma källorna i Landmannalaugar innan vi vänder tillbaka
mot Landmannahellir och återigen får njuta av de färgrika bergen. (ca 36 km)
Dag 5; Landmannahellir - Hólaskógur
Vi börjar rida på sandstigar nära sjön Sauðleysuvatn. Våra hästar tar oss med säkra och
bekväma steg genom terrängen vid berget Lambaskarð innan vi kommer till den svarta
lavan norr om berget Valafell. Vi avslutar dagen med att korsa bron över flodenÞjórsá,
innan vi anländer till fjällstugan Hólaskógur. (ca 30 km)
Dag 6; Hólaskógur - Rjúpnavellir
Idag rider vi tillbaka till Rjúpnavellir. Vi börjar dagen med att rida österut över lavafälten
till vi kommer till Áfangagil. Därifrån rider vi på mjuka stigar mot berget Búrfell som i sin
tur kommer leda oss tillbaka till Rjúpnavellir, som är vår destination för dagen. (ca 35 km)
Dag 7: Rjúpnavellir – Fellsmuli – Hemresa
Sista riddagen startar i riktning mot berget Búrfell, där det förr i tiden bodde ett troll.
Efter några kilometer av lavaöken möts vi av en magnifik utsikt över Þjófafoss (Tjuvarnas
vattenfall) och vi får höra några historier kopplade till vattenfallet.
Turen fortsätter på en sandig ridväg genom skogen vid Skarð och därefter avslutas turen
där vi startade, på gården Fellsmuli, där vi fortfarande har en fantastisk utsikt över Hekla.
(ca 30km)
På Fellsmúli väntar en buss med guide från Eldhestar som kör oss till de tre sevärdheterna
som kallas Golden Circle, alltså Geysir-Gullfoss och slutligen Tingvalla som är en unik
plats för Islänningarna sedan vikingatider.
Vi ankommer till Reykjavik under kvällen.

Ridturer är beroende av väderförhållanden och vi förbehåller oss rätten att
ändra rutt i händelse av att väderläget inte möjliggör att ridningen kan ske
under säkra förhållanden.

Vad kostar resan?
Pris 19 995 SEK
För ytterligare information och bokning kontakta:
Ridresor Island/New Element Scandivavia AB
Ulf Waldekrantz
ulf@newelement.se
Näsby 52
Taxinge Slott
Tel 08-55 245 900 eller 070 584 14 63
OBS! New Element Scandinavia har ordnat med garanti för sin verksamhet hos
Kammarkollegiet vilket bl.a. innebär att du som resenär har ett ekonomiskt skydd om din
resa blir inställd.

Vad ingår?
* Transfer från Reykjavik till gården.
* Helpension under ridresan. Med start med middag på ankomstdagen och avslutas med
lunch på avresedagen. Maten består av en stor frukost, picknicklunch och traditionella
isländska måltider (fisk eller lamm). Vänligen anmäl eventuella allergier eller
matpreferenser vid bokning
* Regnkläder, sadelväska och ridhjälm att låna.
* Sovsäckslogi i enkla fjällstugor under ritten. Ta med egen sovsäck!

Viktig information inför ridresa
* Boende i Reykjavik före och efter ridresan ingår ej.
* Alkohol ingår ej och kan vara svårt att få tag på det isländska höglandet. Vi
rekommenderar er därför att köpa på flygplatsen om ni önskar alkoholhaltiga drycker
under resan.

Tvätta dina ridkläder!
Det är viktigt att följa reglerna när det gäller desinficering av begagnade ridkläder.
Ridutrustning såsom ridbyxor, jackor mm. måste tvättas (40°C) eller kemtvättas.
Persedlar som inte kan tvättas eller kemtvättas (ridstövlar, ridmössor) måste desinficeras
minst fem dagar före ankomsten till Island.
De isländska djurskyddsmyndigheterna rekommenderar bredspektrummedlet Virkon S
för desinficeringen.
Begagnade ridhandskar, ridpiskor, sadlar, betslar eller annan läderutrustning får inte föras
in i landet.
Vi hoppas på din förståelse för dessa säkerhetsåtgärder.
De är nödvändiga för att inte få in smittsamma djursjukdomar till Island.
Hästarna är inte vaccinerade och är därför mottagliga för infektioner från andra länder.
Hjälp oss värna om den känsliga isländska naturen!
För ytterligare information, besök http://www.mast.is
En sak är säker, om ni har eller funderar på att boka er ridresa med oss kan ni känna er
trygga! Vi följer paketreselagens villkor vilket innebär att om vi skulle vara tvungna att
ställa in ett ridäventyr som ni har bokat med oss, på grund av t.ex. UD:s
rekommendationer eller isländska restriktioner, får ni tillbaka hela resans pris.

