PAS OG VISUM: Dit pas skal være gyldigt under hele

Gennemsnitstemperaturen ligger på -2℃ om vinteren

opholdet i Island. Der kræves ikke visum til Island for

og 8℃ om sommeren. Dog kan det blive meget

danske statsborgere.

varmere på steder, der ligger i læ. Luften er altid ren og

Bemærk: Det er den rejsendes eget ansvar at tjekke op
på reglerne for pas og visumregler, da dette kan ændre
sig med kort varsel.
BAGAGE: Rejser du med Icelandair må du medbringe 1
stk. håndbagage a 8 kg og 1 stk. alm. bagage a 23 kg.
Rejser du med SAS må du medbringe 1 stk.
håndbagage a 8 kg og 1 stk. alm. bagage a 20 kg.
Rejser du med Wowair må du medbringe en lille
håndtaske a max 10 kg – herudover vil det fremgå af din

frisk uanset årstid.
VALUTA OG KREDITKORT: Islandske kroner er den
islandske valuta. Det er de færreste banker i Danmark
der kan veksle til islandske kroner. Det er muligt at hæve
i automater i Island, eller betale med kort. Kreditkort
modtages stort set overalt i Island.
Der findes hæveautomater i de større byer. Her kan du
hæve kontanter på VISA og Eurocard/Mastercard.
DRIKKEPENGE: Dette forventes ikke, men som i

billet om der er tilkøbt yderligere bagage.

Danmark, er det god kutyme, at give drikkepenge hvis

CHECK IN: Vi anbefaler check in senest 2 timer før

er også velanset at give turguider drikkepenge, hvis du

afrejse. I Københavns lufthavn foregår Check in i

føler du har haft en god udflugt.

Terminal 3, i Billund og Keflavik er der kun 1 terminal.
VACCINATIONER: Der er normalt ingen krav om
vaccinationer ved rejser til Island.
REJSEFORSIKRING: Selv om du er på ferie, kan du blive
syg eller der kan opstå andre situationer, hvor du får
brug for hjælp.
Det tilrådes derfor at tegne en rejseforsikring, der
dækker såvel tyveri og beskadigelse af bagage samt
udgifter i forbindelse med sygdom og hjemtransport.
Profil
Rejser
samarbejder
med
Europæiske
Rejseforsikring, og har du endnu ikke tegnet en
rejseforsikring, er vi gerne behjælpelige med dette.
TIDSFORSKEL: Tidsforskellen mellem Danmark og
Island varierer derfor alt efter om Danmark har sommereller vintertid.
Sommer: -2 timer / Vinter: -1 time.

du har fået en god betjening og maden været god. Det

ELEKTRICITET: Island har 220 volt som i Danmark og
benytter samme stiktyper.
SPROG: bI Island er lokalsproget islandsl. Der
undervises stadig i dansk i skolen, men de fleste
foretrækker at tale engelsk – især de yngre
generationer.
TOLDREGLER: Når du rejser til Island må du
medbringe:






1 liter spiritus og 1 liter vin og 6 liter øl eller
3 liter vin og 6 liter øl eller
1 liter spiritus og 9 liter øl eller
1,5 liter vin og 9 liter øl eller
12 liter øl.

Derudover må du medbringe 200 cigaretter eller 250 g
tobak.
Se evt. regler på www.skat.dk (vær obs på at Island ikke
regnes EU-land).

KLIMA: Island ligger midt i Goldstrømmen, og har
generelt en mild temperatur året rundt.

Profil Rejser ønsker en god rejse!

Vejret kan være omskiftelig; det ene øjeblik skinner
solen, og pludselig skifter det over i dis og tåge, elelr
regn og blæst. Sørg derfor altid for at klæde jer lag på
lag, så I kan justere efter vind og vejr.
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