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Hvannadalshnúkur 
og andre toppe ~ Island ~ 

 

 

Søndag den 23. til søndag den 30. august 2020  

 
Gennem denne uge vil vi forkæle os i noget af det meste utrolig landskabssceneri verdenen kan 

byde på, på den spektakulære ø af ild og is - Island. Vores base vil være midt i Skaftafell og Öræfi 

regionen under den respektindgydende Öræfajökull gletscher og Islands højeste bjergetoppe - 

Hvannadalshnúkur, hvilket rejser sig 2110m over havets overflade og 300m over gletscherplateauet. 

Öræfi betyder vildmark og denne magisk område vil overvælde os gennem vores tid her. 

 

Öræfajökull er den sydligste gren af den enorme 

Vatnajökull og under isen ligger den anden største 

vulkan i Europa. Siden mennesker bosatte sig på 

øen, har vulkanen været i udbryd to gange - i 1362 

og igen i 1727. Vatnajökull dækker utroligvis 

7900 kvadratkilometer. Fra vores bestigninger vil 

vi kunne betragte dens skala og samtidig kigge ud 

over den 1000 km
2
 sandørken Skeiðarársandur. 
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Vores uge vil begynde med nogle lettere ture i Skaftafell Nationalpark inklusiv Kristinartindar 

(1126m) via de ikoniske vandfald Skaðafoss og Svartifoss, den smukke Morsárdal og toppene 

Blátindur (1177m) og/eller Miðfellstindur (1430m). Miðfellstindur ligger på selve kanten af 

Vatnajökull. Mod slutning af ugen, og hvis vejret tillader det, vil målet være toppen af 

Hvannadalshnúkur (2110m) og muligvis Hrútsfjallstindar (1852m) på Öræfajökull. 

 

Deltagerne på rejsen skal være i god form og have erfaring med bjergvandring om sommeren. 

Bestigningen af Hvannadalshnúkur involverer en distance på 23 km, 2100m op- og nedstigning 

fordelt over 12 timer. Hrútsfjallstindar er lidt kortere. På grund af længden og udfordringerne på 

disse ture, er det sandsynligt at vil vil have en hviledag og besøg Jökulsárlón, hvilket er en sø fyldt 

med isbjerge fra calvingen af Breiðamerkur gletscher. Stranden her er desuden kulsort. 
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Den nødvendige beklædning og udstyr er beskrevet på 

vedhæftet liste. Det er muligt at låne det markeret teknisk 

udstyr og jeg kan være behjælpelig med gode råd i 

forhold til at købe grej til turen. Deltagerne behøver ikke 

erfaring med gletschervandring da fuld instruktion gives.  

 

Rejsen koster 13.900 DKK per person. Prisen dækker alle 

udgifter efter ankomst til Keflavik lufthavn herunder; 

transport, overnatninger i selvbetjent hytte med moderne 

faciliteter i 2-personers rum, al mad og drikke samt 

guidning/instruktion. Det er forventet at mødetidspunkt 

på Keflavik lufthavn vil være ca. kl. 11 den 23. og 

deltagerne vil være retur i lufthavnen kl. 14 den 30. Efter ankomst, vil vi køre til den lille landsby 

Hof. Præcise mødetider arrangeres når alles rejseplaner er kendt. Måske beslutter du at ankomme en 

dag eller mere før og besøge Reykjavik og herfra kan du hentes om søndagen. 

 

For at reservere en plads på rejsen, venligst udfylde og returnerer den vedhæftet tilmeldingsblanket. 

Efter modtagelse af blanketten, vil du modtage informationer om betaling af et depositum på 3.000 

DKK. Når depositummet er betalt, er din plads på rejsen sikret. Se rejsebestemmelser på 

hjemmesiden. Restbetalingen falder seneste 8 uger før rejsen finder sted. Hvis du vil høre mere om 

rejsen, eller har lyst til at booke, venligst kontakte mig via e-mail guide@mountain-

environment.com eller mobiletelefon on +45 20 61 29 24. 

mailto:guide@mountain-environment.com
mailto:guide@mountain-environment.com
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Beklædnings- og udstyrsliste 

 

Beklædning 
 

[  ]  Vandresokker (2-3 par anbefales) 

[  ]  Vandrebukser (letvægts, hurtigtørrende og gerne vindtætte) 

[  ] Termoundertøj (gerne svedtransporterende) 

[  ] Fleece trøje/jakke eller lignende 

[  ] Fiber- eller dunjakke (anbefales) 

[  ] Vind- og vandtæt yderbeklædning (bukser og jakke) 

[  ] Gamacher (gaitors) 

[  ] Hue 

[  ] Vanter (min 2 par, vindtætte som minimum og et vandtætte par)   

[  ] Halstørklæde (neck gaitor) og/eller elefanthue 

[  ] Vandrestøvler (robust delvis-stiv, minimum B1 til steigeisen) 

[  ] Almindeligt undertøj, tøj og sko til om aftenen og rejse med fly/bil 

 

 

Udstyr 
 

[  ] Rygsæk (ca. 35 liter, med stor vandtætte pose til indholdet eller regnslag) 

[  ] Vandrestave (anbefales) 

[  ] Pandelampe med ekstra batterier 

[  ] Ski briller 

[  ] Sol briller 

[  ] Drikkesystem eller dunke (≥0.75 liter) 

[  ] Termokande (0,5 eller 0,75 liter) 

[  ] Personlig førstehjælp med læbepomade, solcreme, Compeed, smertestillere osv. 

[  ] ¤ Steigeisen (i beskyttelsespose) 

[  ] ¤ Isøkse (for vandring, gerne lige skaft, 58/66cm) 

[  ] ¤ Klatresele (siddesele) 

 

 

Diverse 
 

[  ] Pas 

[  ] Flybillet 

[  ] Sygesikringskort 

[  ] Rejseforsikring 

[  ] Kontanter ISK (valgfri) 

[  ] Kreditkort 

[  ] Ur 

[  ] Kamera, mobil og lader 

[  ] Island 230V adapter 

[  ] Toiletsager 

[  ] Håndklæde 

[  ] Læsebog 

 

 

Andet 
 

 Udstyr markeret ¤ kan lånes. Giv besked på tilmeldingsblanketten. 
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Tilmeldingsblanket 
 

Tur/kursus navn: Hvannadalshnúkur og andre toppe ~ Island ~ 

 

Datoer: 23. - 30. august 2020 
 

 

Blanketten bedes udfyldt med blok bogstaver. 
 

Dit navn (som angivet i passet): 

 

Fødselsdato (dd/mm/åå): 

Adresse: Nationalitet: 

E-mail: Telefon mobil (med landekode): 

Specielle spisevaner eller allergier: 

Eventuelle handikap, sygdom eller brug af lægeordineret medicin: 

Nærmeste kontaktperson (navn, telefon og relation - ved at opgive disse informationer, har du gjort personen opmærksom på at de er oplyst heri som kontaktperson): 

Rejseforsikring (selskabets navn, policenummer & døgnbemandede telefonnummer): 

Jeg har læst, forstår og acceptere rejsebestemmelserne og datapolitikken (underskrift): Dato (dd/mm/åå): 

 

 

Følgende information er for at tildele det nødvendige teknisk udstyr i rette størrelse såfremt dette ønskes af deltageren. Hvis du svarer NEJ i kolonnen 
til højre, bedes du opgive de ønskede informationer. 

 

Udstyr Information nødvendigt Deltager information 
Jeg medbringer mit egen 

(cirkle svaret) 

Steigeisen 

Skostørrelse (EU)  

Nej              Ja 
Støvle-steigeisen kompatibilitet 

(B1/B2/B3) 
 

Isøkse 
Afstand – gulv til midt håndflade – når 

du star oprejst med armene ved din side 
                 cm Nej              Ja 

 

 

Denne side kan scannes eller fotograferes med mobiltelefon og returneres via e-mail. 
 


