1. november 2012

Vågende ca 630. Stod dog først op godt kl 715. Morgenmad havregryn med mælk. Fik pakket
de allersidste ting. Bus afgang kl 9. Kørte til Kastrup. Tog godt en time. Tjek in kl 1115. Sæde 2
F. Kom sikkert igennem security. Købte lidt toldfrit til søster. Med Wow air kl 1525. Tog knap
3 timer. Sad ved siden af Henrik. Fik nogenlunde hurtigt bagage. Havde revnet bukser. Koldt.
Omkring frysepunktet, og blæsende. Goldt landskab. En god halv time med bus. Blev tjekket
ind. Lille værelse. Aftensmad pastaskruer med kødsovs og salat. Lidt tid på hotellet. Med på
gåtur i Rekjavic centrum. Koldt og blæsende. Gik tur derinde. Et sted med høj musik. Med
Sjannie og Jan til Kringlan shopping center. Købte hue og bukser. Var der i et par timer. Tog
tilbage til hotel. I seng godt kl midnat.

2. november 2012

Vågnede omkring kl 6.30 Blundede lidt. Stod godt en time senere. Morgenmad var 3 skiver
toast med ost og skinke. Lavede 3 halve sandwiches med ost og skinke. Var ude efter
morgenmad for at få nogle billeder i kassen. Fik et par få stykker, men ikke for gode.
Stormende. Hue blæste af. Bus 1045 til Nationalmuseet. Om Islands historie og en del
genstande. Fik den medbragte frokost. Fik ind til centrum af byen med en stor gruppe. Gik
meget rundt alene. Var i domkirken. Billeder. Mødte Finn og Natascha på en caffee i
nærheden. Fik med op ad strøget. Købte ny hue og handske. Gik med op til Hellgrimskirken.
De gik videre, mens jeg var i kirken. Gik anden vej tilbage, ned af en slags kørestrøg. Mødte
lærerene ved indgangen til strøget. Fik en kort tur. Var godt en time på samme cafe igen. Drak
te. Overvejede kage, men nej. Mødtes med gruppen kl 17. Bus tilbage. Stadig megen blæst ved
hotellet. Snakkede med Jan godt en time. Kylling og salat til aften. Lille samling i opholdsrum.
Lavede noget på pc. Aftenssamlig. Sang og dans, Skyr med ananas og vindruer,

3. november 2012

Stod op kl 830. Kom i bad. Hurtigt morgenmad. Afsted til marked. Gik rundt i ca halv anden
time. Popcorn og sodavand. Var med på kulturarvsmuseet. Sagaer og lidt historie. Gik tilbage
mod torvet ved strøget. Cafe alene. Kage og te. Fra kl 1415 og en time. Jan var forsinket. Fik

noget rundt i god times tid i bymidten. Mødtes med Jan godt kl 1630. Op Cafe Paris med.
Classy. Kage og te. Restaurant kl 18. Noget fisk. Bus tilbage hotellet. Var det godt kl 20. Resten
af aftenen på hotellet.

4. november 2012

Vågnede kl 6. Kunne ikke sove. Morgenmad var et par franskbrød med ost og peanutbutter.
Halvanden sandwich til frokost. Afsted kl 9. Tingvallir efter en times kørsel, ca 1 time der.
Kørte en time, Gejser, en time. Afsted kl 1230. Gulfoss, vandfald, en times tid der. Afsted 1345.
Videre til et lille vandfald, og derefter et krater. Toiletstop på en tank på vej tilbage. Tilbage på
hotellet ca 1615. Over til vandet, billeder, mødte Lars. Noget tid på hotellet. Kødboller med ris
og salat. Mafia kort spil før og efter sidste mellemmåltid. Skyr med mandler og vindruer. I
seng ca kl 23

5. november 2012

Vågende omkring kl 5. Lidt vågen. Sov lidt igen. Op godt kl 8. Morgenmad, toast med os og
skinke, og en med peanutbutter. Lavede sandwich. Bus til Altinget. Guidet tur på dansk. Var
meget flot bygning. Desværre ingen billeder. Derfra videre til 871 +-2 museet, der bla viser en
udgravning. Videre i lille gruppe til fods til Halgrimskirken. Oppe i tårnet. Med Jan, Helene og
Anette N til en cafe. Toast og sodavand. Sad der et stykke tid. Et par butikker, derfra bus til
Kringlan ca 1515. Let shopping, is. Købte ny hue. Sjovt. Gik i retningen af hotellet. Skulle finde
et apotek, der solgte et knæstøtte. Hjemme ca 1840. Kort visit på værelset. Aftensmad var
salat. Krimiaften, om historier, der fordrejes, improv. Sprang officielle mellemmåltid over.
Popcorn. Værelset resten af aftenen.

6. november 2012

Op ca kl 6. Morgenmad nogle franskbrød med skinke og ost, og en med peanutbutter. Afsted kl
9 . Reykanaj. Stop ved 2 steder, hvor der er varme kilder, og et enkelt med udsyn. Regn meget
af dagen, og 8 grader. Frokost ved den sidste af de varme kilder. Kørte videre til den blå

lagune. Kunne vitterligt ikke se 15 cm under vand. Hvidt pga mineraler. Speciel oplevelse.
Godt det er prøvet det. Bus tilbage til hotel. Var der ca kl 17. Lige tur på værelset. Bus til by,
Restaurant. Tilbage på hotel ca kl 20. Pakketid.

