Reisinformatie

IJsland
29 juli t/m 10 augustus 201

Hieronder vind je extra informatie van je reis
Verblijf
Wildkamperen. 2 persoonstenten.
Activiteiten
Een trektocht door IJsland biedt veel spectaculaire mogelijkheden, bijvoorbeeld:
• Een van de hoogtepunten is het nationale park Skaftafell; een bergrug met prachtige natuur en watervallen aan
de rand van een meer met ijsbergen.
• Heerlijk relaxen in de Blue Lagoon
• Maak een boottocht in het meer van Jökulsárlón, bekend om de drijvende ijsschotsen die meer dan tientallen
meter groot kunnen zijn
• Maak een gletsjerwandeling op de grote Vatnajokullgletsjer (gletsjerwandeling vanaf 50 Euro pp)
• Ontdek een bonte verzameling planten en vogels, waaronder de bekende papegaaiduiker.
• Bezoek het actieve vulkanische gebied Myvatn en bewonder de vele vulkanische verschijnselen .
• Neem een kijkje bij de krachtigste waterval van Europa, die vlak boven een afgrond van 120 meter diep ligt.
• Ook Reykjavik met zijn oude vissershuisjes is de moeite waard,
• Trek de ruige binnenlanden in.
• Rondreis langs vulkanen, gletsjers, geisers, watervallen, warm watermeren en ijsbergen.
• Maak een boottocht op zee en spot walvissen
• Geysir , Strokkur en Gullfos waterval
• Bezoek het plaatsje Vik met de zwarte (lava) stranden.
• Wandelen in het Nationaal Park Skaftafell
• Ontdek de Hverfjall krater.
• Bezoek Detifoss: de grootste waterval van Europa
Vervoer
Het globale reisschema ziet er als volgt uit:
• Je vliegt vanaf Amsterdam naar Reykjavik en weer terug met WOW AIRLINES: (tijden onder voorbehoud)
vertrek 12:25 aankomst 13:45 (WW 445 Y)
vertrek 06:00 aankomst 11:20 (WW 442 K)
• Ter plaatse worden gedurende ons verblijf terreinwagens (fourwheel drive) gehuurd waarmee we rondtrekken
Bijzonderheden
Gezondheid:
• Voor deze reis moet je beschikken over een goede gezondheid en uitstekende conditie.
Reispapieren:
• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn
op de datum dat je vertrekt
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Reissom
Voor deze reis geldt voor de reissom:
Inclusief:
• Vliegtickets
• Huur terreinvoertuigen
• Brandstofbudget voor de rondreis over IJsland
• Huur kampeeruitrusting
Exclusief:
•
IJsland is een duur land. Houd rekening met een redelijk budget voor proviand (circa 200 Euro) en excursies (circa
100 Euro)
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