Wandelen en genieten in IJsland
10 dagen/9 nachten

U kan op talloze manieren in contact komen met de natuurwonderen in IJsland. Al wandelend de
onvergetelijke landschappen ontdekken is er één van: u ondervindt aan de lijve de ruige, dramatische
landschappen die in vulkanische uitbarstingen ontstaan zijn. De uitgestrekte wildernis, de energie, maar ook
de rust van deze natuur zijn binnen handbereik tijdens deze wandel-autorondreis. De wandelingen zijn ook
voor de niet-geoefende wandelaar haalbaar.
INBEGREPEN: wandelinformatie, een reisgids ´IJsland´ en een documentatiemap
Dag 1: Aankomst in IJsland
Maak vandaag nog een wandeling door het centrum van Reykjavik. Overnachting in Reykjavik.
Dag 2: Borgarfjördur - Snaefellsnes
U start richting westen waar u geniet van de Borgarfjördur weidelanden, een bezoek brengt aan de
Deildartunguhver warmwaterbronnen en de Hraunfossar waterval. In de namiddag staat een wandeling naar
de Eldborg krater op het programma. Dit is een gemakkelijke wandeling door een eerder vlak lavaveld
(1,5-2u wandelen). De volgende 2 nachten verblijft u in de Snaefellsnes regio.
Dag 3: Snaefellsnes schiereiland
Vandaag heeft u een volledige dag om het Snaefellsnes schiereiland te verkennen. U kan de kleine
vissersdorpjes aan de noordelijke kant of de vogelkliffen aan de zuidkant bezoeken. Rond de middag
onderneemt u een wandeling langs de zuidkust van Arnarstapi naar Hellnar en terug met de mogelijkheid om
van een lichte lunch te genieten in het café in Hellnar. De wandeling zelf duurt ongeveer 1,5-2u.
Dag 4: Hvalfjördur Bay
Het is tijd om van regio te veranderen. U rijdt van west naar zuid via het Hvalfjördur fjord. Aan het einde van
deze baai wandelt u naar de top van de Glymsgil canyon voor een zicht op de hoogste waterval van IJsland,
de Glymur. Een gedeelte van deze wandeling is redelijk steil en niet geschikt voor mensen met hoogtevrees.
De wandeling is heen en terug over dezelfde weg waardoor het mogelijk is om voortijdig terug te keren. De
wandeling naar de waterval en terug duurt 3-4u en is van een gemiddeld tot zwaar niveau. In Hveragerdi
verblijft u 4 nachten.
Dag 5: Golden Circle
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Vandaag heeft u een volledige dag om de Golden Circle regio, met de Geysir warmwaterbronnen, de Gulfoss
waterval en het Þingvellir Nationaal Park, te verkennen. In het Þingvellir Nationaal Park zijn er mooie
gemakkelijke wandelingen uitgestippeld.
Dag 6: Reykjadalir vallei
De Reykjadalir vallei leent zich uitstekend voor de halve dag wandelen die hier op het programma staat. Op
het einde van de wandeling is er een natuurlijke warme rivier waar u kan zwemmen. U neemt dezelfde route
terug. De wandeling duurt ongeveer 3-4u en is van een gemiddeld niveau. ´s Namiddags kan u de zuidkust
van IJsland en het kleine pittoreske dorpje Eyrarbakki bezoeken.
Dag 7: De zuidkust - Eyjafjallajökull vulkaan
Tijdens een tocht langs de zuidkust rijdt u door het vulkanisch gebied van de Eyjafjallajökull uitbarsting van
2010. Stop onderweg aan de Seljalandsfoss waterval en bezoek zeker de Reynisfjara rotsformatie. Aan de
Skógafoss waterval wandelt u langs de rivier op de Skógaheidi wandelroute. We raden een wandeling van 1
tot 1,5 uur aan voor u terugkeert. De route is veel langer en gaat over naar een andere vallei maar hou in het
achterhoofd dat u terug moet naar uw wagen. De route is van een gemiddeld niveau, het pad loopt omhoog
maar nooit steil.
Dag 8: Reykjanes schiereiland
Rij langs de zuidkust van het Reykjaves schiereiland naar de Krýsuvík warmwaterbronnen en rij dan naar de
noordzijde van het schiereiland. Hier volgt u een onverharde weg, die geschikt is voor alle wagens, naar de
Keillir berg. Hier maakt u een gemakkelijke wandeling door de lava naar de top van de afgetopte Keillir (379
m). Voorzie 2-3u voor deze gemakkelijke wandeling. Beëindig de dag met een stop aan de Reykjanesvitti
vuurtoren. U overnacht de laatste 2 nachten in de regio van Keflavik.
Dag 9: Reykjavik - Mount Esja
Uw laatste dag in IJsland sluit u af met ´s morgens een bezoek aan de Blue Lagoon en in de namiddag een
wandeling naar de top van de Esja (914 m). Deze berg domineert de hoofdstad Reykjavik. Dit is een
gemiddelde tot zware wandeling van 3-4u bergop. De laatste 30 m wandelt u tussen en over rotskliffen. Dit
gedeelte is niet zo geschikt voor mensen met hoogtevrees. U kan echter terugdraaien voor dat punt en toch
genieten van het prachtige uitzicht over de stad en de zee.
Dag 10: Vertrek

TRANSPORT
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten naar Reykjavik. De lijnvluchten van Icelandair zijn steeds
aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten en huurwagen inbegrepen.
ACCOMMODATIE
Deze reis wordt aangeboden in verschillende logiescategorieën.
Budget: kamers met gedeelde badkamer
Standaard: kamers met eigen badkamer in eenvoudige hotels, boerderijen of guesthouses en soms niet op
de bestemming zelf
Comfort: 3* hotels en meestal op de bestemming zelf gelegen, kamers met eigen badkamer
Superior: kamers met eigen badkamer in 4* hotels, boetiekhotels of de deluxe kamers in 3* hotels,
afhankelijk van de mogelijkheden per bestemming
Prijzen per persoon voor de rondreis
Budget verblijf YSGNWA01
Prijzen en reservaties: Klik hier
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Max. 1 kind 10-11j.in extra bed: € 466
Deze reis voor ouders en 2 kinderen 10-12j. in 1 kamer ? Vraag een offerte

Standaard verblijf YSGNWA02
Prijzen en reservaties: Klik hier
Max. 1 kind 10-11j.in extra bed: € 466
Deze reis voor ouders en 2 kinderen 10-12j. in 1 kamer ? Vraag een offerte

Confort verblijf YSGNWA03
Prijzen en reservaties: Klik hier
Max. 1 kind 10-11j.in extra bed: € 466
Deze reis voor ouders en 2 kinderen 10-12j. in 1 kamer ? Vraag een offerte

Superior verblijf YSGNWA04
Prijzen en reservaties: Klik hier
Max. 1 kind 10-11j.in extra bed: € 466
Deze reis voor ouders en 2 kinderen 10-12j. in 1 kamer ? Vraag een offerte

Inbegrepen in de prijs: 9 overnachtingen in de door u gekozen logiesformule met ontbijt, informatie over de
wandelroutes, 7/7 bijstand in geval van problemen, een reisgids ´IJsland´ per dossier, een
documentatiepakket en de bijdrage Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen in de prijs:vluchten, huurwagen, eventuele inkomgelden, niet-vermelde maaltijden en
verzekeringen.
Opgelet: deze reis is niet aangeraden voor kinderen -10 jaar
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