IJsland: Gudrun 13 dagen
1303

€ 1765

v.a.

p.p.

o.b.v. 2 personen, 12 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam
naar Keflavík v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 13 dagen.
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Tijdens deze rondreis door IJsland verkent u de bekendste bezienswaardigheden.
Wat dacht u van de Gullfoss waterval, het Mývatnmeer, de vele gletsjers en de walvishoofdstad Húsavik? U gaat naar onbekendere delen van IJsland, zoals het prachtige
schiereiland Snæfellsnes en met de veerboot over naar de Westfjorden. De Westfjorden
is een ongerept natuurgebied en een eldorado voor vogelliefhebbers. Onderweg is er
tijd voor mooie wandelingen en extra excursies.

HOOGTEPUNTEN
1 Keflavík
2 Reykjavík

6 Hólmavík
7 Akureyri

11 Kirkjubæjarklaustur
12 Laugarvatn

3 Stykkishólmur
4 Patreksfjörður

8 Mývatn/Húsavík
9 Egilsstaðir

2 Reykjavík
1 Keflavík

5 Ísafjörður

10 Höfn

DAGbeschrijving
Dag 1: Keflavík/Reykjavík
Direct na aankomst op de luchthaven Keflavík haalt u
de huurauto op en rijdt u naar Reykjavík.

Dag 2: Stykkishólmur
Op weg naar Stykkishólmur rijdt u door de Reykholtvallei, waar u de Hraunfossar waterval kunt
bezoeken. Vanuit Húsafell kunt u hier meegaan op excursie om de ijstunnels van de Langjökull
gletsjer te bezichtigen. Snæfellsnes is een bergachtig schiereiland, waar de Snæfellsjökull gletsjer
ligt. Aan de zuidkust kunt u de basaltkliffen van Gerðuberg zien, en bij de steile kliffen van Arnarstapi kunt u op zoek gaan naar diverse vogelsoorten. Op weg naar Stykkishólmur passeert u de
berg Kirkjufell. Het is mogelijk om met een ferry een boottocht te maken. Tijdens deze tocht kunt u
o.a. papegaaiduikers en aalscholvers zien. Let op: er zijn slechts een of twee afvaarten per dag.

Dag 3: Patreksfjörður

Dag 4: Ísafjörður
Onderweg naar Ísafjörður kunt u een stop te maken bij de Dynjandi, die uit verschillende kleinere
watervallen bestaat. Ísafjörður is een vissersplaats aan de Skutulsfjörður, een inham van de
Ísafjarðardjúp en is de belangrijkste plaats van de Westelijke Fjorden. Ísafjörður is een ideaal
uitgangspunt voor wandelingen.

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

Dag 5: Hólmavík
Een lange, spectaculaire tocht langs de kustlijn van de Westfjorden brengt u naar uw overnachtingsadres in Hólmavík. Onderweg kunt u aan de kust diverse zeehonden aantreffen. Een aanrader is
een bezoek aan het afgelegen Djúpavík. Daar staat een verlaten haringfabriek en een gestrande
olietanker.

Dag 6: Akureyri
Vandaag laat u de imposante Westfjorden achter u.

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

Met de veerpont steekt u in ca. drie uur varen over naar de Westfjorden. Onderweg kunt u uitstappen op het vogeleiland eiland Flatey. De auto mag niet mee. Neem een ferry later en de auto
staat bij aankomst in de Westfjorden in de haven gereed. Na aankomst in de Westfjorden rijdt u eerst
naar de noordkant van de fjord naar Hellulaug, waar u kunt badderen in een warmwaterbron.
Onderweg naar het hotel maakt u een strandwandeling langs de roodbruine stranden van
Rauðasandur. Het is ook zeker aan te raden om even te stoppen bij het Franska Kaffihúsið, om te
genieten van een kop koffie. Natuurlijk brengt u een bezoek aan het meest westelijke puntje van
Europa, de Látrabjarg.
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U kunt ervoor kiezen om direct naar Akureyri te rijden of de uitgebreide tocht, die langs de noordelijke kust voert. Dan is een bezoek aan Skagafjörður en Ólafsfjörður zeker een aanrader. Zo is er
in een Ólafsfjörður een natuurhistorisch museum. In Skagafjörður heeft u mooi uitzicht over de
eilanden Drangey en Málmey.
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Dag 7: Mývatn/Húsavík
Via de prachtige waterval Goðafoss rijdt u naar het Mývatn meer. Hier bezoekt u de vulkanische
hoogtepunten van dit natuurgebied zoals de rivier de Laxá, de lavaformaties bij Dimmuborgir,
de pseudokraters van Skútustaðir en de Víti krater. Of rijd naar Húsavík; een klein stadje in het
noorden van IJsland. Deze vissersplaats is heel populair omdat er dagelijks walvisexcursies georganiseerd worden. Na de boottocht kunt u ook nog een bezoek brengen aan het walvismuseum.
Ontspannen van deze drukke dag doet u ‘s avonds in het warme water van Mývatn Nature Baths.

Dag 8: Egilsstaðir
Vandaag heeft u keuze uit een snelle route via de ringweg (weg 1) of een uitgebreide tocht, die
langs de noordoostelijke kust (weg 85) voert. Onderweg is het leuk om even naar Möðrudalur te
gaan. Dit is de hoogstgelegen boerderij van IJsland en een door de boer zelf gebouwd kerkje.
Of net buiten Egilsstaðir ligt Lagarfljót, een 140 km lange rivier. Aan het eind van de dag komt u aan
in Egilsstaðir, de grootste plaats van Oost-IJsland.

Dag 9: Höfn
Laat de Oostfjorden achter u en vertrek naar Höfn, wat ‘haven’ betekent. Maak een stop in het
vissersdorpje Djúpivogur. Voor de kust kunt u het vogeleiland Papey zien liggen.

Dag 10: Kirkjubæjarklaustur
Grote brokken ijs van de gletsjertong drijven in de meest fantastische vormen rond in het meer
Fjallsárlón. Maak hier een boottochtje of een prachtige wandeling. In Skaftafell, onderdeel van
Vatnajökull Nationaal Park, zijn gemarkeerde wandelingen te doen. Een korte, maar steile tocht
brengt u naar de Svartifoss waterval. Voor een unieke ervaring gaat u mee op een gletsjerwandeling.
De route volgt door lavavelden en brengt u in Kirkjubæjarklaustur.

Wie een upgrade naar een 4x4 auto heeft geboekt, kunt u via de kloof Fjaðrárgljúfur en Landmannalaugar naar het westen rijden. Bij Landmannalaugar kunt u wandelen. En anders volgt u de
kustweg over de zandwoestijn Mýrdalssandur, met aan uw rechterhand de Mýrdalsjökull gletsjer.
Bij het plaatsje Vík wandelt u over het zwarte zandstrand, langs dramatische basaltformaties.
Bij Skógar passeert u de beroemde Skógafoss waterval.

Dag 12: Reykjavík/Gullfoss
Op weg naar Reykjavík rijdt u langs de geisers en hete bronnen van Geysir en de Gullfoss waterval.
Ook passeert u Hveragerði, hier kunt u in de Reykjadalur vallei een wandeling maken langs warme
stroompjes en bubbelende modder. Na een prachtige rondreis komt u weer aan in Reykjavík.

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

Dag 13: Reykjavík - Keflavík
Vandaag komt er een eind aan uw verblijf op IJsland.
U levert de huurauto in op de luchthaven voor uw
terugvlucht naar Amsterdam.

Deze reisbeschrijving is o.v.v. wijzingen en beschikbaarheid.

Dag 11: Laugarvatn

