Winter - South & West Express
6 dagen/5 nachten

Wilt u er even kort tussen uit maar toch een mooi stuk van IJsland ontdekken ? De Golden Circle, het
Snaefellsnes schiereiland, Borgarfjördur... altijd even indrukwekkend !
INBEGREPEN: inkom Krauma spa, een reisgids IJsland en een documentatiemap.
Dag 1: Selfoss regio (135 km)
Rijdt na aankomst in richting Reykjavik maar dan verder naar de Golden Circle regio. Verblijf 2 nachten.
Dag 2: Golden Circle (220 km)
Vandaag gaat de rit via de Golden Circle naar het westen van IJsland. Op de Golden Circle bezoekt u de de
spuitende warmwaterbronnen in de Geysir regio, de ´gouden waterval´ Gulfoss en maakt u een wandeling in
het uitzonderlijk mooie Þingvellir National Park waar het eerste parlement opgericht werd in 930. .
Dag 3: Hella/Selfoss - Borgarnes (max. 240 km)
Na het ontbijt vervolgt u uw weg noordelijk richting Borgarfjördur, de vallei van de sagen, in het Westen van
IJsland. Hier vindt u Deildartunguhver, de krachtigste warmwaterbron van Europa. Verder naar de
Hraunfossar en Barnafoss watervallen. In deze regio vindt u verschillende musea zoals het Icelandic
settlement museum in Borgarnes. Geniet namiddag van een relax moment in Krauma spa. Overnachting in
de regio van Borgarfjördur.
Overnachting in de omgeving van Borgarnes.
Dag 4: Snaefellsnes Peninsula (max. 250 km)
Ga zeker op ontdekking in het Snaefellsnes Nationaal Park met zijn indrukwekkende gletsjer, zijn prachtige
zand- en steenstranden, zijn uitgestrekte lavavelden, zijn vogelkliffen, zijn grillige rotsformaties en de
prachtige rotsbogen langs de kustlijn. De Snaefellsnes vulkaan heeft trouwens dienst gedaan als inspiratie
voor Jules Verne´s "Reis naar het middelpunt van de aarde". Overnachting in de omgeving van Borgarnes.
Dag 5: Borgarnes - Borgarfjördur - Keflavik (max. 120 km)
Vandaag kiest u voor een bezoek aan Reykjavik voor u naar Keflavik rijdt of u rijdt naar het zuiden van het
Reykjanes schiereiland en maakt een rondje via het Kleifarvatn meer en de Reykjanesviti, een van de
boeienste vuurtorens van het gebied, omringd door een schitterend landschap van steile kliffen en een
geothermisch gebied. Overnachting in Keflavik.
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Dag 6: retour
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.
Overnachtingen
Deze reis wordt aangeboden in standaard: kamers met eigen badkamer in eenvoudige hotels,
boerderijen of guesthouses en soms niet op de bestemming zelf zoals bv Hotel South Coast, Hotel
Hekla, Borgarnes Hotel, B59 en Lighthouse Inn, Hotel Duus, Keflavik B&B of gelijkaardig.
Prijzen per persoon voor de rondreis YSGN5ST
Prijzen en reservaties: Klik hier
Max. 1 kind -3j.: gratis zonder bed.
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer ? Vraag een offerte

Inbegrepen in de prijs: 5 overnachtingen met ontbijt in kamer, inkom Krauma, documentatie en bijdrage
Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vluchten, huurwagen, niet-vermelde maaltijden en niet-vermelde inkomgelden.
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