
IJSLAND
Beleef unieke winterse dagen in IJsland!



Adembenemend!
IJsland

Bevroren watervallen, helblauwe gletsjers en ijsvlaktes zover het oog 
reikt: ook – en vooral – in de winter is IJsland verbluffend. De land-
schappen zijn hier ongelooflijk divers en horen zonder enige twijfel bij 
de mooiste ter wereld. Er mag in IJsland in de winter dan al minder 
daglicht zijn, ook dát maakt deel uit van de charme, zeker als u ligt te 
baden in een kuuroord met van nature verwarmd water.  
Ontdek de grimmige schoonheid en het zachte licht in de loop van de 
dag, en wees ’s nachts getuige van het majestueuze noorderlicht.  
IJsland staat op de bucketlist van vele reizigers en deze winter zorgen 
wij ervoor dat u deze prachtige reisbestemming kan afvinken!

IJSLAND ‘WINTER’ 5 DAGEN • VLIEGTUIG H/T • BEGELEIDE RONDREIS 
AFREISDATA 2019: 28/10 - 04/11 - 11/11 - 18/11 - 25/11 - 02/12 - 09/12
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Goed om te weten... 
Dankzij onze jarenlange ervaring in IJsland kennen we onze weg er 
heel goed en kunnen we u de mooiste plekjes laten zien, op én 
naast de platgetreden paden. Wij stellen u een zeer complete reis 
voor met ZEER VEEL inbegrepen! Dus géén verrassingen ter plaatse!
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PROGRAMMA  
O=ontbijt L=lunch D=avondmaal   
DAG 1 (D)  
Na aankomst op de luchthaven van Keflavik, trans-
fer naar ons hotel voor de eerste 3 nachten in Hella, 
het nieuwe 4* Landhotel. Door z’n landelijke ligging 
is het hotel ideaal om ’s avonds het noorderlicht te 
spotten. IJsland is één van de beste plekken om de 
kleurrijke lichten in de nachtelijke hemel te zien 
dansen. Het noorderlichtseizoen loopt van septem-
ber tot april en vanop de bovenste verdieping van 
het hotel krijgen we de kans om getuige te zijn van 
dit schouwspel. 
 
DAG 2 (OLD)  Watervallen & zwarte stranden in Vík 
& wandelen op een gletsjer 
Een eerste stop maken we aan de Seljalandsfoss-
waterval. We zien de ijspegels aan de kliffen han-
gen, wat bijzonder mooie plaatjes oplevert in het 
landschap bedekt met sneeuw en ijs. Even verder 
merken we de Skógafoss-waterval op, met een 

hoogte van 60 meter behoort ze tot één van de 
grootste in IJsland. Miljoenen liters smeltend glet-
sjerwater zorgen het hele jaar door voor deze brui-
sende stroom. Lunchen doen we in Vík í Mýrdal, 
bijzonder mooi door de combinatie van de zwarte 
zandstranden met de golven van de Atlantische 
Oceaan.  
Het hoogtepunt van vandaag is ongetwijfeld een 
wandeling op de Sólheimajökull-gletsjer(*), de 
meest zuidelijke gletsjer van IJsland en deel van de 
Mýrdalsjökull-ijskap. Een plaatselijke gids leidt ons 
door het bevroren wonderland van ijssculpturen, 
kloven en ijsformaties. In dit steeds veranderende 
landschap ontdekken we de grotten en spleten om 
ons heen. De dikke ijslagen en hun contrasterende 
kleuren hebben een verhaal te vertellen. Het is 
moeilijk woorden te vinden die recht doen aan 
deze ervaring. U moet het gewoon proberen!  
(*) Er zijn geen technische vaardigheden vereist voor deze 
wandeling. De veiligheidsuitrusting die nodig is om op 
de gletsjer te wandelen wordt ter plaatse voorzien.        
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DAG 3 (OLD)  
Gullfoss en Geysir & sneeuwscooteravontuur op 
de Langjökull-gletsjer 
Vandaag staat de mooiste waterval van IJsland, de 
Gullfoss, op het programma. Een onvergetelijke, 
adembenemende ervaring! Het geiserveld rond 
Geysir, waaraan alle spuitende warmwaterbronnen 
hun naam danken, is niet veraf. Het uitbarsten van 
een geiser is een must-see, en na wat geduld aan 
de misschien wel beroemdste warmwaterbron van 
het land, de Strokkur, zijn we getuige van dit onge-
looflijke schouwspel van de natuur. Hou alvast uw 
camera klaar! Tijdens een avontuurlijke rit in een 
supertruck komen we aan in het Langjökull basis-
kamp. Na de nodige instructies over het bedienen 
van de sneeuwscooter zijn we helemaal klaar om 
het winterse wonderland binnen te stappen. Een 
plaatselijke gids neemt ons mee op avontuur in de 
IJslandse hooglanden terwijl we genieten van de 
meest geweldige uitzichten op de majestueuze 
gletsjer en zijn omgeving. Een once-in-a-lifetime 
experience!  
DAG 4 (OL)  Hoofdstad Reykjavik & ontspannen in 
de Blue Lagoon 
De meest noordelijk gelegen hoofdstad van Europa 
heeft een uitgesproken sfeer. In Reykjavik heerst 
een gezellig dorpsgevoel; we vinden er traditioneel 
gebouwde houten huizen, winkels met lokaal de-

sign en een cafécultuur, allemaal gebouwd rond 
een werkende haven. Het is ook een intrigerende 
hoofdstad vol creativiteit, cultuur, architectuur en 
kunst, met de baai van Faxaflói en de berg Esja als 
prachtige achtergrond. We maken een wandeling 
langs o.a. het oude centrum met zijn de kleurrijke 
gebouwen, de Hallgrímskirkja en de Harpa, en hou-
den even halt aan het monument van de Zonne-
vaarder. We genieten nog van wat vrije tijd alvorens 
we naar ons hotel rijden in Reykjanesbær. Nadat 
we rustig ingecheckt hebben, is het tijd voor het 
laatste hoogtepunt van deze reis: heerlijk relaxen 
in de Blue Lagoon. Steile zwarte lavarotsen contras-
teren hier met het haast fluorescerend blauwe en 
van nature verwarmde water; en door de stoom die 
uit het water oprijst lijkt u hier wel op een andere 
planeet. Het mineraalrijke water heeft een perfecte 
temperatuur van 37° tot 39° en staat bekend om 
zijn positieve effecten op de huid. Dit tot de ver-
beelding sprekende kuuroord is zeker en vast een 
unieke ervaring voor lichaam en geest.          
DAG 5 (O)  
We genieten nog van een rustig ontbijt alvorens we 
ons naar de luchthaven van Keflavik begeven voor 
onze terugvlucht. Verder met een transferdienst 
naar onze afstapplaatsen. Dit was weer een unieke 
ervaring! 
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In de winter naar IJsland... 
Dankzij de warme Golfstroom is het in IJsland een stuk warmer dan zijn ligging aan de 
poorten van de Noordpool doet vermoeden. De gemiddelde temperaturen in de winter 

schommelen rond het vriespunt, waardoor IJsland relatief zachte winters kent. 

De Aurora Borealis* 

Een donkere hemel bezaaid met sterren waar plots glinsterende, kleurrijke rivieren 
doorheen dansen, met een sluier van kleuren variërend van neongroen tot lavendel en 

lichtroze: ja, het noorderlicht is écht een magische ervaring. Voor een perfecte noor-
derlichtervaring heeft u een combinatie nodig van verschillende factoren: een donkere 
hemel, helder weer en sterke aurora-activiteit. Het noorderlicht bekijken en ervaren is 

dan ook het beste op een plaats met zo weinig mogelijk lichtvervuiling. 
(*) Ondanks dat we u de perfecte gelegenheid bieden om de Aurora Borealis oftewel het noorderlicht te observeren, kunnen  

wij uiteraard het zien van het noorderlicht of een ander natuurlijk fenomeen niet garanderen.





IJsland ‘WINTER’ 5 dagen 
Vliegtuig heen/terug 
BEGELEIDE RONDREIS

AFREISDATA 
PRIJS/PERSOON IN TYPE 2A  
28/10/2019                           € 1.480 
04/11/2019                          € 1.480 
11/11/2019                           € 1.480 
18/11/2019                           € 1.480 
25/11/2019                           € 1.480 
02/12/2019                          € 1.480 
09/12/2019                          € 1.480
TOESLAG 
1A: + € 175 
ZEER VEEL INCLUSIEF  
-  4 x overnachting en ontbijtbuffet 
-  3 x avondmaal  
-  3 x lichte lunch 
-  alle excursies volgens programma: gletsjerwandeling 
   op de Sólheimajökull met een gecertificeerde gids, 
   sneeuwscootertocht op de Langjökull-gletsjer, 
   toegang Blue Lagoon (met handdoekservice)  
-  rechtstreekse vlucht Amsterdam – Keflavik en 
   terug met Transavia  
-  BTW, wegen-, verblijf- en luchthaventaksen 
   cfr. 01/05/2019 
-  alle excursies ter plaatse met Carolus PremiumTours 
   autocar 
-  luchthaventransfer H/T 
-  deskundige begeleiding 
NIET INCLUSIEF 
-  tafeldranken 
-  reisverzekering 
-  persoonlijke uitgaven 
OPMERKINGEN  
Plaatselijke tijd: Belgische tijd - 2 uren. 
Bij reservatie officiële naam doorgeven! 
Het programma van 1e en 5e dag kan wijzigen 
afhankelijk van het vluchtschema. 
Aangepaste kledij: u reist in een winters landschap van 
sneeuw en ijs, waarbij u wisselende weersomstandig-
heden kan verwachten. Daarom kleedt u zich best in 
laagjes. Wind- en waterdichte winterkledij, stevige  
waterdichte wandelschoenen, handschoenen, muts en 
sjaal zijn zeker en vast aan te bevelen. Indien u  
’s avonds nog een wandeling wenst te maken in de  
omgeving van het hotel, is het nuttig een zaklamp mee 
te nemen. Badkledij niet vergeten! 
ACCOMMODATIE 
Zie info hiernaast 
VREEMDE MUNTEN 
IJslandse kroon: 100 ISK = ca. € 0,73 of € 1 = ca. 135 ISK 
U kan bijna overal betalen met een credit card. 
VERZEKERINGSTARIEF 
globale reisverzekering: € 4,80/dag/pers. 
enkel annuleringsverzekering: € 4,20/dag/pers. 
OPSTAPPLAATSEN  
• Mol, carpark Postelsesteenweg 27 
• Hasselt, carpark Walenstraat 30 
• Antwerpen, Crowne Plaza Hotel 
• Sint-Niklaas, carpark Heimolenstraat 20 
• Vertrekhal luchthaven Amsterdam 
(vertrektijden worden later meegedeeld)  
Programma onder voorbehoud van wijziging.

ACCOMMODATIE  
We selecteerden voor u tijdens deze reis uitstekende 4* hotels.  
In Hella verblijft u in het spiksplinternieuwe 4* Landhotel. Het hotel 
biedt ruime kamers en in het restaurant geniet u van traditionele IJs-
landse gerechten en authentieke recepten in een eigen stijl. Hotel Berg 
is een 4* boetiekhotel, mooi gelegen aan de jachthaven van Reykja-
nesbær. Het hotel werd recent volledig gerenoveerd. Het gebouw doet 
denken aan een oud boothuis en de kamers werden stijlvol ingericht. 
Het hotel beschikt over een verwarmd buitenzwembad met prachtig 
uitzicht op de jachthaven en omgeving. 
Logies:  
1A: éénpersoonskamer  
2A: tweepersoonskamer
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