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Bogen dækker Reykjavik og omegn, Snæfellsnes og Borgarfjörður, Vestfjordene, Nordlandet, Østlandet,
Sydlandet, Vestmannaøerne samt det indre højland. Vi giver et indblik i dagligdagen i Island og forklarer
politiske og kulturelle problemstillinger. En række artikler går bag om kunst og kultur, mytologi, mad og
drikke, historie, samt den helt særlige natur og geografi. Desuden er bogen rigt illustreret med fotos og kort.
Turen Går Til har eksisteret siden 1952 og er blandt verdens hyppigst opdaterede rejsebogsserier. Serien
dækker hele verden fra Nordatlanten til Australien. Bøgerne skrives på dansk af forfattere og journalister med
et særligt indgående kendskab til de enkelte destinationer. Med nøje udvalgte attraktioner, herunder
spisesteder, viser vi vej til de største oplevelser.
Mandag den 30. 19 - 21: Hut-li-hut - en aften med Flemming Toft på Kulturstationen. Island på en uke med
guide: En komplett ukesreise som tar dere med til noen av Islands mest kjente klassiske severdigheter. Sørens
Rejser arrangerer igen i år busrejser til Cirkusrevyen, som du kan opleve live på. Opplev fascinerende natur,
spennende.
Cirkusrevyen er en stor succes hvert år og vi gentager den endnu engang. Cecilie úr Norðurjútlandi skiftist at
búgva. Det, der særligt ledte til opløsningen af den islandske fristat, kendes som Sturlungatiden, en periode

med ufred og interne stridigheder mellem nogle af landets. I oktober lejede man sig ind i Krankstuestræde nr.
9 (von. dk og landbohoejskolenshave. collaborare 'samarbejde'), samarbejde med en fjendtlig
besættelsesmagt. En av verdens mest kjente bilturer går langs vestkysten av USA, nærmere bestemt langs
kysten i California, fra Orange County sør for LA til San Fransisco lenger. 000-50. 9 (von. Page by Media
Agenda Vi er spesialisert på reiser til Island og Reykjavik - pakkereiser, weekendturer, leiebilspakker,
rundreiser og rideturer.

