
Nyhedsbrev december 2021                                                                                                                                         

RAID ÍSLAND 2. – 30. JULI  2022   (DK-FO-IS-DK) 

Ja, der bliver et raid (det 6. i rækken!) næste sommer, men denne gang er det ikke lykkedes at 
reservere samlet plads på færgen ”Norröna” til vores raid-gruppe. Rejsebureauet Kalø Rejser, vi 
har brugt til alle de foregående raids, er lukket p.g.a. Corona-krisen. Normalt har vi booket 40-50 
personer med udgangspunkt i 4-mands (indvendige) kahytter og køretøjer på størrelse med en A-
model (max 1,90 m høj og 5,00 m lang).                                                                                                                         
Den store forskel er, at alle deltagere denne gang skal booke direkte hos Smyril Line.         
Bookingen sker til ordinære priser og på rederiets almindelige generelle betingelser med 25% 
betaling ved bestilling og resten af beløbet 31 dage før afrejse. Hjemmesiden www.smyrilline.dk 
har følgende sprog: dansk, norsk, svensk, tysk, engelsk, hollandsk, fransk m.m.                                                                                                                                                                          

Det vil stadig være muligt at gå sammen om en kahyt, selvom passagerne er fordelt på flere 
køretøjer. Såfremt man vælger at køre i en større bil, er det en god idé at booke plads snart. På 
dette raid har vi genindført stop-over på Færøerne på udturen. Opholdet der samt rejsen frem og 
tilbage tager 1 uge i alt. Selve raidet i Ísland varer 3 uger. Erfaringen viser, at det er en god idé at 
”varme op” til Islandsrejsen i form af opholdet på Færøerne. Skulle det være nødvendigt at sejle til 
Island uden stop-over, er det muligt at booke afgang fra Hirtshals tirsdag 5. juli kl. 11.30. Færø-
gruppen kører ombord i Tórshavn 6. juli og fortsætter rejsen til Island. Bemærk check-in-tider og 
lokal tidsregning. Vi følger naturligvis myndighedernes Covid-anvisninger.                                                                    

De sædvanlige raid-vilkår gælder stadig:  

Hovedruten (med mulighed for at springe højlandsetaper over) følger så vidt muligt den planlagte 
2020-rute. Vi tilretter naturligvis ruten afhængig af de nyeste vulkanudbrud, f.eks i Fagradalsfjall / 
Geldingadalur sydøst for Reykjavík. Hold øje her: https://icelandicvolcanoes.is/                                                                           
Overnatning sker på campingpladser. Betaling sker på stedet.                                                                                           
Ingen bør køre alene i højlandet. Kørsel sker normalt i grupper med 4-6 biler.                                                               
Alle A-modeller bidrager med dele til reservedelspulje. Øvrige køretøjer medbringer egne dele.                                             
Det forventes, at deltagerne medbringer køretøj i god stand og er villige til at hjælpe andre.  

Udgående rejse                                                                              
Afrejse Hirtshals(DK) 02.07.22 15:30 

Ankomst Tórshavn(FO) 03.07.22 22:30 

Afrejse Tórshavn(FO) 06.07.22 18:00 

Ankomst Seyðisfjörður(IS) 07.07.22 08:30  

Hjemrejse                                                                                
Afrejse Seyðisfjörður(IS) 28.07.22 10:30 

Ankomst Tórshavn(FO) 29.07.22 03:00 

Afrejse Tórshavn(FO) 29.07.22 03:30 

Ankomst Hirtshals(DK) 30.07.22 12:30 
 

Raid-info (tilsagn, rute, betingelser, gode råd 
om at rejse i Ísland, bil & reservedele etc.): 
Karen Valeur & Dan Johansson                        
(+45) 64741070 / (+45) 21442499  (mobil)                               
citrocello987@gmail.com                        

Giv os besked, når du har booket færgen, så vi 
ved, at du/I deltager i raidet. Raid-gebyr: 20 €  

Se også www.citrofyn.dk, hvor du bl.a. finder 
billeder fra tidligere Íslandsraids.  

Indbetaling / info om færgebooking:                          
SMYRIL LINE Travel A/S                                      
Erik Sondrupsvej 10-12                                                             
DK – 9850 Hirtshals                                                                               
Danmark                                                               
+45 96 55 85 00 ma-fre 9 – 16 / lø 10-15 (-dec.)                          
booking@smyrilline.dk   

DEPOSITUM (25 % af billetprisen) betales ved 
bestilling. Restbeløbet senest 31 dage før 
afrejse (1. juni 2022).  
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