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Atopisk Forening 
Att.: Elaine Kjeldsen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frederiksberg d. 21.06.2016 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tilbud på rejse til Island 21. – 24. april 2017  

 
Kære Elaine. 
 
Som aftalt sender jeg hermed tilbud på ovennævnte arrangement.  
 
Jeg har forhåndsreserveret fly samt hotel Cabin Fly reservationen og dermed pris kan holdes frem til 27. juni 
2016 hvor jeg derfor senest skal have en tilbagemelding. 
 
Hvis der skulle væres spørgsmål eller kommentarer til det fremsendte, er duu meget velkommen til at 
kontakte mig på mit direkte telefonnummer 77 33 55 95 eller på e-mail hegi@profil-grupperejser.dk 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Henriette Giese 
Project Manager 
 
 
Profil Rejser 
Event and Group Travel Management 
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FLY 

 
Direkte fly København – Keflavik med Icelandair. 
 

21. april    kl. 14:00 – 15:10 København – Keflavik  FI 205 
24. april    kl. 13.15 – 18.15 Keflavik – København  FI 212 
 

HOTEL 

 

Hotel Cabin 
Borgartun 32 
105 Reykjavik 
Website 

 

Hotel Cabin ligger ud til den maleriske havnepromenade ved Faxaflói-bugten, 5 minutters gang fra den store, 
geotermiske swimmingpool Laugardalslaug. Der tilbydes gratis privat parkering og internetadgang. 
Reykjaviks centrum ligger 1,5 km derfra. 

Samtlige værelser har tv, skrivebord og eget badeværelse. Nogle af værelserne har desuden udsigt over 
byen eller havet. 

Cabin Hotel har en buffetrestaurant og en lobbybar, hvor gæsterne kan nyde en drink og se tv. I baren 
tilbydes en daglig happy hour. 

Reykjavík Zoo og Familiepark ligger ca. 10 minutters gang fra hotellet, og butikscentret Kringlan ligger mindre 
end 2 km derfra. Hotellets personale vil med glæde hjælpe med at arrangere aktiviteter i området, såsom 
vandreture, fiskeri og hvalsafari.  

   
 

 

 UDFLUGTER INKLUDERET I TUREN 

 
Den Blå Lagune 
Dagens udflugt går til den verdensberømte Blå Lagune. Lagunene ligger på Reykjanes halvøen og undervejs 
bliver der tid til at opleve den unikke natur med blandt andet et stop ved nogle boblende svovlkilder. Selve 
opholdet i lagunen varer et par timer. Vandet er 37-40 grader varmt og vi anbefaler at prøve en af de 
populære ansigtsmasker. Turen varer 6 timer i alt. 
 
Såfremt I ønsker et besøg på i Den Blå Lagune på hjemrejsen koster det kr. 400,- pr person for voksne og 
for børn under 13 år kr. 50,- 

 
 
 

http://hotelcabin.is/en/
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0_M-g97jNAhWKOSwKHVXlCFAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vulkanrejser.dk%2Futflykt%2Fbla_lagunen_island%2F&psig=AFQjCNGk-4nKv6LBFYg0W8CrXGcq7BToqw&ust=1466592043118710
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0_M-g97jNAhWKOSwKHVXlCFAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vulkanrejser.dk%2Futflykt%2Fbla_lagunen_island%2F&psig=AFQjCNGk-4nKv6LBFYg0W8CrXGcq7BToqw&ust=1466592043118710
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Den Gyldne Cirkel 
Den Gyldne Cirkel er et must for enhver, der besøger Island. I oplever nationalparken Thingvellir, som er det 
gamle islandske Alting, der grundlagdes i år 930; et historisk vigtigt sted for Island.  
I ser også det majestætiske vandfald Gullfoss og de varme kilder ved gejser-området i Haukadalur.  
Normalt varer turen 8 timer men vi har sammensat en special tur til jer på 10 timer inkl. stop i Secret Lagoon 
der er en autentisk og naturlig varm kilde med en aktiv lille gejser på kanten. Her får i god tid til at bade. 
Der er mulighed for at købe frokost undervejs alternativ kan det tilkøbes hjemmefra. 
 

 
 

ARRANGEMENTET INKLUDERER 

 

Fly med Icelandair, indkvartering på Hotel Cabin 
i dobbelt værelse med morgenmad          DKK  5.495,-  
i enkeltværelse  med morgenmad          DKK   6.390,-  
Pris for barn ifølge med en voksen          DKK  4.480,- 
Pris for barn ifølge med 2 voksne          DKK    3.190,- 

 
 

 

Prisen inkluderer: 

  Flyrejse København - Keflavik med Icelandair på økonomiklasse 

  1 stk. ind tjekket bagage samt 1 håndbagage 

  Alle lufthavnsskatter og passagerafgifter 

  3 overnatninger på valgte hotel 

  Privat bus transfer fra lufthavn til hotel retur 

  Meet and greet ved ankomst  

  Tur til Den Blå Lagune inkl. entrebillet 

  Tur Den Gyldne Cirkel inkl. entrebillet til Secret Lagune 

  Produktansvarsforsikring 
 
 

Prisen inkluderer ikke: 

 Rejse- og afbestillingsforsikring 

 Ture og transport der ikke er nævnt 

 Mad og drikke 

 
Alle priser er per person, baseret på minimum 40 personer der rejser samlet tur/retur. Såfremt I bliver færre 
ændres prisen pr. person. 
 

Ovennævnte er baseret på d.d. priser, regler og valutakurser. Profil Rejser A/S tager forbehold for eventuelle 
ændringer af disse samt trykfejl. Bemærk desuden at ændringer i deltagerantal kan få indflydelse på prisen.  
Øvrige betingelser fremgår af rejsebestemmelserne: http://www.profil-grupperejser.dk/vaerd-at-
vide/generelle-betingelser 
 
 
 
 
 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX88Lc97jNAhWBVSwKHVdiAtQQjRwIBw&url=http://wowair.dk/magazine/den-gyldne-cirkel/?_ga%3D1.236783367.744907601.1422279364&psig=AFQjCNGbJ-Wi2hr6R3y0tveIKfldj-Yt8A&ust=1466592166257108
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX88Lc97jNAhWBVSwKHVdiAtQQjRwIBw&url=http://wowair.dk/magazine/den-gyldne-cirkel/?_ga%3D1.236783367.744907601.1422279364&psig=AFQjCNGbJ-Wi2hr6R3y0tveIKfldj-Yt8A&ust=1466592166257108
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.vulkanresor.se/images/utflykter/natur-och-historia/Langjokull-Isgrotta-Gyllene-Cirkeln/Langjokull-Isgrotta-Gyllene-Cirkeln-02.jpg&imgrefurl=http://www.vulkanrejser.dk/utflykt/naturutflykter_island/29/&docid=X7Dp4W7j4YM4MM&tbnid=0pQs81SJ6jRB2M:&w=970&h=650&bih=924&biw=1920&ved=0ahUKEwj_3ZK_-LjNAhUBDywKHQ18DbkQMwhxKEswSw&iact=mrc&uact=8
http://www.profil-grupperejser.dk/vaerd-at-vide/generelle-betingelser
http://www.profil-grupperejser.dk/vaerd-at-vide/generelle-betingelser
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AFBESTILLINGS- OG REJSEFORSIKRING  

 
Afbestillingsforsikring 
 
Profil Rejser anbefaler at I tegner en afbestillingsforsikring. Forsikringen dækker udgifter ved afbestilling, når 
dette skyldes alvorlig akut sygdom/tilskadekomst som kræver hospitalsindlæggelse eller lægeordineret 
sengeleje. Dette gælder dig, rejseledsager eller familie. Pris pr. person er 6 % af rejsens pris pr. person. 
 
Rejseforsikring 
 
Profil Rejser samarbejder med Gouda Rejseforsikring. Ønsker I tilbud på rejseforsikring, fremsender jeg 
gerne dette. 
Med hensyn til dækning ved det gule og blå sygesikringskort, henvises til Indenrigs- & Sundhedsministeriets 
hjemmeside om international social sikring på http://www.im.dk/ 
 
 

DEPOSITUM, NAVNELISTE OG RESTBELØB  

 
Efter bekræftelse på rejsen er fremsendt indbetales depositum. Navneliste fremsendes i henhold til aftale.. 
Depositumsbeløbet oplyses ved bestilling, og indbetales cirka 7 dage efter bekræftelse på rejsen. 
Restbeløbet skal være Profil Grupperejser i hænde senest 62 dage inden afrejse.  
 
 

ØVRIG INFORMATION 

 
Pas & Visum 
 

Deltagere som ikke er danske statsborgere og/eller ikke har dansk pas, henvises til rejselandets ambassade 
i Danmark. Til nogle lande kræves visum for danske statsborgere, og at passet er gyldigt op til 6 måneder 
efter indrejse. Nærmere information om visum findes her: http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-
udlandet/pas-og-visum/ 
 
 

http://www.im.dk/
http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum/
http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum/

