
Opstapplaats: luchthaven (definitieve vluchturen 
bij uw reisdocumenten)

6 dagen / 5 nachten
kamer & ontbijt + 1 middagmaal & 

1 avondmaal

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

26 mei 18 € 1489

11 augustus 18 € 1529

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 490

Facultatieve uitstap 
Blue Lagoon (toegang 
en handdoek, zeep en 
welkomstdrankje)

€ 90

Zuid-IJsland € 184

Luchthaventransfer 
(per traject)

€ 35

Dag 1 • België - Keflavik - Reykjavik
We nemen onze vlucht naar Keflavik. Na aankomst houden 
we halt aan Seltun Fields en de Gunnuhver Geothermal 
Area. Vervolgens rijden we naar Reykjavik voor installatie 
in het ***Hotel Plaza.

Dag 2 • Reykjavik
We ontdekken Reykjavik en genieten van de belangrijkste 
bezienswaardigheden. ‘s Namiddags zijn we vrij om het 
oude stadsgedeelte van Reykjavik te ontdekken. Voor de 
liefhebbers voorzien we een uitstap naar de Blue Lagoon 
(te reserveren bij inschrijving), een warmwatermeer te 
midden van lavavelden. Hier genieten we van een relaxe-
rend bad in het warme mineraal houdend water.

Dag 3 • Golden Circle
Vandaag maken we de Golden Circle uitstap met de meest 
bekende bezienswaardigheden zoals het geothermale ge-
bied Nesjavellir, het nationale park Thingvellir, waar in de 
Vikingtijd het eerste parlement ter wereld werd gesticht, 
de indrukwekkende Gullfoss waterval en het Geysir ge-
bied, met de regelmatig spuitende Strokkur geiser.

Dag 4 • Zuid-IJsland
De natuurliefhebbers maken een facultatieve uitstap (te 
reserveren bij inschrijving) naar het zuiden van het eiland. 
De tocht neemt ons mee naar zwarte stranden, krachtige 
vulkanen en indrukwekkende watervallen en gletsjers. De 
eerste stop is de Seljalandsfoss waterval, waar we ons 
achter een reusachtige muur van water kunnen begeven. 
Om de dag te eindigen, kunnen we de Skógafoss waterval 
bewonderen.

Dag 5 • West-IJsland
Vandaag ontdekken we de prachtige IJslandse natuur in 
de vallei van Borgarfjördur. We houden eerst halt bij de 
Hraunfossar en Barnafoss watervallen. Hierna rijden we 
naar de 170m hoge krater Grabrok, waar we van een mooi 
panoramisch zicht genieten. Nadien keren we terug naar 
Reykjavik.

Dag 6 • Keflavik - België
In de vroege ochtend nemen we onze transfer naar de 
luchthaven voor onze terugvlucht naar België.

Opgelet: door omstandigheden kan het programma aangepast 
worden.

HOTEL PLAZA
Ligging: centraal gelegen in de oude binnenstad, op 
een paar minuten lopen van de bezienswaardigheden
Uitrusting: modern hotel met lift, receptie, bar, 
terras, gratis wifi
Kamers: ruime kamers met badkamer met douche, 
toilet en haardroger, tv, telefoon, minibar
Maaltijden: ontbijtbuffet

SERVICE
 � Vlucht naar Reykjavik heen & terug
 � Kamer & ontbijt
 � Inbegrepen: 1 middagmaal en 1 avondmaal.
 � Transport met plaatselijke aangepaste autocar
 � Daguitstap op 3e en 5e dag
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids 
vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle 
deelnemers doorgeven
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren
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Een trip naar Reykjavik is een van de stedentrips die een natuurliefhebber moet hebben gemaakt. De IJslandse natuur biedt u prachtige 
bezienswaardigheden, van geisers tot watervallen en de populaire Blue Lagoon. Nergens ter wereld is de natuur zo onvoorspelbaar en 
ondoorgrondelijk.

Reykjavik & een prachtig stukje IJsland IJSLAND   


