
RAID ÍSLAND 4. JULI – 1.   AUGUST  2020   (DK-FO-IS-FO-DK)

Vi har på nuværende tdspunkt booket plads på færgen ”Norröna” tl 35 almindelige biler 
(svarende tl A-modeller) med max. højde 1,90 m og længde 5,00 m).   Hvis du booker plads med 
en højere / længere bil er det vigtg, at du melder dig tl hurtgt, så vi kan booke pladsen ombord. 
På dete raid har vi genindført stop-over på Færøerne. Opholdet der samt rejsen frem og tlbage 
tager 1 uge i alt. Selve raidet i Ísland varer 3 uger. 

Tilmeldingsblanket er på www.citrofyn.dk eller fås pr. mail  citrocello@post.tele.dk (Karen & Dan).

Priserne for bil, passagerer og kahyt ser således ud: 

1 alm. personbil og 2 personer i 4 – personers delekahyt: DKK 5.755.- per person

1 alm personbil og 1 person i 4 – personers delekahyt: DKK 7.800.- per person

1 almindelig personbil og 2 personer i 2 – personers kahyt: DKK 6.995.- per person

1 stor (max. 2,50 høj) personbil og 2 personer i 4 – personers delekahyt: DKK 7.370.- per person

1 stor (max. 2,50 høj) personbil og 1 person i 4 – personers delekahyt: DKK 11.030.- per person

1 stor (max. 2,50 høj) personbil og 2 personer i 2 – personers kahyt: DKK 8.610.- per person

Udgående rejse

Afrejse Hirtshals(DK) 04.07.20 15:30

Ankomst Tórshavn(FO) 05.07.20 22:30

Afrejse Tórshavn(FO) 08.07.20 18:00

Ankomst Seyðisförður(IS) 09.07.20 08:30 

Hjemrejse

Afrejse Seyðisförður(IS) 30.07.20 10:30

Ankomst Tórshavn(FO) 31.07.20 03:00

Afrejse Tórshavn(FO) 31.07.20 03:30

Ankomst Hirtshals(DK) 01.08.20 12:30

Raid-info (tlmelding, rute, betngelser, gode 
råd om at rejse i Ísland, bil & reservedele etc.):

Karen Valeur & Dan Johansson                        
64741070 / 21442499                    
citrocello@post.tele.dk   

TILMELDINGSBLANKET mailes tl os senest     
25. OKTOBER 2019                                      

Se også www.citrofyn.dk, hvor du bl.a. fnder 
billeder fra tdligere Íslandsraids. 

Indbetaling / info om færgebooking:

KALØ REJSER                                                         
c/o Flemming Gerhardt-Pedersen                        
Gl. Hovedvej 3                                                      
DK-8410 Rønde                                                   
+45 86373311 (fastnet)/+45 22878429 (mobil) 
info@kalorejser.dk,                              
DEPOSITUM (2.000 DKK pr. person) betales 
senest 1. december 2019. Restbeløbet senest 
15. marts 2020. Mærk betaling navn+”Island”  
Bankdata: se tlmeldingsblanketen !
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