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€ 3995 IJsland uitgestrekt land van vuur, water en ijs! 

Dinsdag 16 juli tot woensdag 24 juli 2019 | 9 dagen 

• Een overweldigende natuurbeleving 
• Val van de ene verwondering in de andere 
• In de zomer geniet u van bijna 24u daglicht 
• 3* hotels die top zijn 
• Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele 

IJsland is uniek! Het is een groot, bergachtig eiland tussen Europa 
en Noord-Amerika. De naam van het land kan misleidend zijn, 
slechts 10% van IJsland is bedekt met gletsjers, het heeft een  
verrassend mild klimaat en een oneindig aantal geothermische  
hot-spots.  
 
IJsland hoort bij Scandinavië, de oorspronkelijke bewoners zijn  
Vikingen. De hoofdstad Reykjavik ligt aan de zuidwestkust en is  
´s werelds meest noordelijke hoofdstad. 
 
IJsland is met geen ander land te vergelijken. Grote delen zijn nog 
ongerept. Bovendien treft men nergens anders zo’n grote  
verscheidenheid aan indrukwekkende landschappen en natuur-
verschijnselen aan. IJsland trakteert u op sluimerende vulkanen en 
uitgedoofde kraters, metershoge geisers en kokende modder-
poelen, immense gletsjers, reuze watervallen, steil uit zee  
oprijzende kliffen, uitgestrekte zand- en grindwoestijnen, lava-
velden en nog veel meer.                      
 
‘s Zomers is het er lang licht en valt de temperatuur ook best mee. 
IJsland geniet immers van een mild klimaat dankzij de warme golf-
stroom in de Atlantische Oceaan zodat je in de zomer zo’n 5 à 15°C 
kan verwachten.  
 
Deze reis naar IJsland wordt vast een onvergetelijke belevenis! 

 

in dubbel € 4045 

PRIJS PER PERSOON 

Reis gegarandeerd vanaf min. 15 personen  
(max. 25 personen).  

Prijzen onder voorbehoud volgens beschikbaarheid. Behoudens 
afwijking zijn nooit inbegrepen: eventuele verhoging van lucht-
haventaksen, vergoedingen en fooien, toeristenbelasting in het 
buitenland, de vrije uitstappen. Indien bepaalde omstandigheden 
het niet toelaten (bv klimaat, wegenwerken, ...) kan het  
reisprogramma worden aangepast.  

Formaliteiten: geldige identiteitskaart of reispas. 

Inentingen: niet verplicht.  
Aangeraden: vaccinatie DTP. 

Inbegrepen:  
- Vluchten heen en terug met Icelandair 
- Nederlandstalige begeleiding door Thérèse De Waele en lokale gids 
- Alle transfers ter plaatse 
- Overnachtingen in kwalitatief goede 3* hotels 
- Maaltijden volgens programma (halfpension behalve laatste avond) 
- Alle vermelde excursies  
- Luchthaventaksen en BTW 
 
Niet inbegrepen:    Toeslagen:    
- Niet vermelde maaltijden   - Transfert vanuit Lochristi  
- Facultatieve excursies                         naar Zaventem: € 40 pp.  
- Persoonlijke uitgaven & fooien (+/- € 50) 
- Reis– en annulatieverzekering 

€ 4755 in single 

Slagmanstraat 23 | 9080 Lochristi | T 09 395 06 06 | info@alleenreizenden.be | www.alleenreizenden.be 

-€ 50 per persoon 

DE EERSTE 5 BOEKINGEN: 



IJsland uitgestrekt land van vuur, water en ijs! 

Dinsdag 16 juli tot woensdag 24 juli 2019 | 9 dagen 

 Dag 1: Brussel - Reykjavik (A) 
Rond het middaguur vliegen we met Icelandair naar  
Reykjavik, de hoofdstad van IJsland. Transfer naar hotel 
Klettur 3*. We verkennen de buurt van het hotel en maken 
een wandeling naar Hallgrímskirkja. Avondmaal en  
overnachting in hotel Klettur.  

Dag 2: Reykjavik - Akureyri (O-A)  
We trekken naar het noorden van IJsland via Borgarnes 
waar we de vulkaankrater van Grábrók beklimmen.  
In het vissersdorpje Hvammstangi bezoeken we het  
museum Selasetur met info over de kust van IJsland en de 
zeehondenpopulatie. Verder naar het noorden stoppen we 
bij de turfkerk van Víðimýri. We rijden door het schilder-
achtige fjordlandschap en over verschillende bergpassen 
tot we Akureyri, de hoofdstad van Noord-IJsland, bereiken. 
Avondmaal en overnachting in Icelandair Hotel Akureyri 3*. 
 
Dag 3: Akureyri - Mývatn (O-A) 
In de voormiddag verkennen we Akureyri, een charmant 
stadje aan de Eyjafjörour. We bezoeken er de botanische 
tuin en genieten van het panoramische uitzicht over de 
fjord. 's Middags reizen we naar Goðafoss. Het water van 
de Skjálfandafljót rivier valt over een breedte van 30 meter 
naar beneden. We gaan verder naar het Meer van Mývatn 
dat in een zeer actief vulkanisch gebied ligt. We stoppen bij 
de bizarre lava-formaties in Kálfaströnd waar we een  
wandeling maken en eindigen de dag met een ontspannen 
duik in de “Mývatn Nature Baths” met een unieke mix van 
mineralen, silicaten en geothermische micro-organismen. 
Avondmaal en overnachting in Sel hotel Mývatn 3*. 
 
Dag 4: Mývatn - Egilsstadir (O-A) 
In de voormiddag wandelen we in een lava-labyrint in  
Dimmuborgir in de hoop een glimp op te vangen van de 
trollen. Na een optionele lunch bezoeken we het warm-
waterbrongebied van Námaskarð met borrelende modder-
poelen en stomende solfataras, de kleine vulkanische 
stoomopeningen waaruit zwavelgassen samen met hete 
waterdamp naar boven komen. Avondmaal en  
overnachting in Icelandair Hotel Hérad 3*. 

Dag 5: Egilsstadir - Kirkjubaejarklaustur (O-A) 
In de voormiddag genieten we van het fjordlandschap en 
zijn kleine vissersdorpjes in de Oost-Fjorden en we  
bezoeken een interessante verzameling stenen en  
mineralen. In de namiddag ontdekken we Vatnajökull  
- de grootste gletsjer van Europa. Voorbij de stad Höfn 
stoppen we bij Jökulsárlón, een gletsjermeer gevuld met 
drijvende ijsbergen. We reizen langs het zuidelijke deel van 
de gletsjer Vatnajökull en brengen een tijd door in het 
grootste nationale park van Europa, met de hoogste  
bergen van IJsland. Avondmaal en overnachting:  
Hotel Geirland 3* bij Kirkjubæjarklaustur. 

Dag 6: Kirkjubaejarklaustur - Hella (O-A) 
Een prachtige rit met vele natuurlijke wonderen wacht ons 
vandaag. Wij doorkruisen het Eldhraun-lavaveld en de 
zandwoestijn van de zuidkust, beide gedomineerd door 
bergachtige kliffen, gletsjers en watervallen. We wandelen 
langs het zwarte lavastrand van Reynisfjara bij Vík.  
 
 
 

Een uitgebreid programma vindt u op: 
www.alleenreizenden.be 

Of contacteer ons: T 09 395 06 06 
info@alleenreizenden.be 

In Skógar is er de Skógafoss waterval die 60m hoog is, een van 
de meest indrukwekkende watervallen van het land. We gaan 
verder naar de hoge maar smalle Seljalandsfoss waterval die 
naar beneden duikt over wat eens de kliffen van de voormalige 
IJslandse kustlijn waren. Avondmaal en overnachting:  
Stracta Hotel Hella 4*. 

Dag 7: Hella - Reykjavik (O-A) 
Vandaag verkennen we de klassiekers op de route van de  
Golden Circle.  We beginnen in Friðheimar, waar we meer te 
weten komen over het IJslandse paard. Bij Friðheimar genieten 
we van een lichte lunch, direct van de boerderij en aan-
verwante serres. In de namiddag bezoeken we de geo-
thermische velden van Geysir met warmwaterbronnen en  
bubbelende kolken. Strokkur "the Churn" barst met tussen-
pozen van 5-10 minuten in volle kracht. We gaan verder naar 
Gullfoss, een dubbele waterval die 34m diep de Hvítá intuimelt. 
Daarna reizen we naar het binnenland naar het Thingvellir  
National Park, één van de vier nationale parken van IJsland en 
UNESCO-werelderfgoed. We keren terug naar Reykjavík voor 
avondmaal en overnachting in Hotel Klettur 3*. 

Dag 8: Reykjavik & omgeving (O) 
In de voormiddag is er een begeleid bezoek aan Reykjavik.  
Het stadscentrum is een doolhof van smalle steegjes omlijst 
met oude houten huizen uit de late 19e tot de vroege 20e 
eeuw onderbroken door meer recente gebouwen. Er zijn veel 
openbare kunstwerken, voornamelijk sculpturen. We rijden 
langs de haven om vissersschepen en walvisjagers te  
observeren. Prachtig uitzicht over de stad en de omliggende 
bergen en de baai is vanaf het balkon van Perlan.  
In de namiddag is er een keuzeprogramma met 2 facultatieve 
bezoeken: bezoek aan de Blue Lagoon of walvisspotten. 

De Blue Lagoon is een groot meer met de perfecte temperatuur om in 
te baden, gemiddeld is het 39° C. Het is een van de populairste  
attracties van IJsland. Het prachtige melkachtig blauwe ondoorzichtige 
water contrasteert sterk met het omringende zwarte lavaveld bedekt 
met donkergroen mos. Je ervaart de stralende krachten van geother-
misch zeewater.  

De beste periode om walvissen in IJsland te zien is tijdens de lente en 
de zomer. Van maart tot september komen duizenden walvissen en 
zeezoogdieren de Noord-Atlantische Oceaan rond IJsland inpalmen: 
grijze walvissen en orka's, potvissen, grienden, bruinvissen, bultruggen, 
dwergvinvissen en gewone vinvissen, witte dolfijnen… Het zijn er maar 
enkelen die u tijdens een walvissafari in IJsland kan tegenkomen.  

Dag 9: Reykjavik - Brussel (O) 
Heel vroeg in de morgen transfer naar de luchthaven van  
Reykjavik voor de vlucht met Icelandair naar Brussel.  
Aankomst in Brussel voorzien kort na de middag. 

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 

Het vermelde hotel is steeds onder voorbehoud en kan vervangen worden door 
een gelijkwaardig alternatief.  


