Dag 1 - vlucht & transfer & superjeep naar Highland center Hrauneyjar
Deze avontuurlijke reis begint middels een directe vlucht van Amsterdam naar Keflavik je in de middag landt. Op IJsland word je welkom geheten
door de lokale gids en ontmoet je de rest van de groep. Nadat de bagage is verzameld, stappen we in de minibus en vangen we de route aan
richting het Highland Center. Maar eerst worden de magen gevuld middels een lekkere maaltijd in een lokaal restaurant in Reykjavik. De tocht
naar het Highland Center duurt ca 4-5 uur en brengt je door het ruige landschap naar de diepe en indrukwekkende binnen- en hooglanden van
IJsland. Als de weg te ruig wordt voor normaal transport, stappen we over op superjeeps, een mooi moment om even tijd in te ruimen voor wat
snacks.
Bij het Highland Center is het tijd voor een gezamenlijke maaltijd. Na het diner is er tijd voor spelletjes, vertellingen van de gids en als de lucht
helder is kunnen we naar buiten om te kijken of we het Noorderlicht kunnen spotten!
Note: Overnachting is in tweepersoonskamers met een eigen badkamer. Het Highland Center heeft ook een sauna waar je gebruik van kunt maken.
Dag 2 - Sneeuwscootersafari naar Landmannalaugar
Het Highland Center ligt aan de voet van de Highlands. Je kunt dit ruige afgelegen gebied enkel per sneeuwscooter of superjeep bereiken.
Vandaag pakken we de sneeuwscooter richting Landmannalaugar. Dit is een dal in het binnenland van IJsland, ten oosten en niet ver van de
beroemde vulkaan Hekla. Het dal is o.a bekend vanwege zijn mooi gekleurde ryolietgesteente.
Na het ontbijt krijgen we alvorens we met twee personen per scooter op pad gaan richting het ruige binnenland, eerst rij-instructies.
We rijden over de besneeuwde vlaktes met continu een prachtig uitzicht over de desolate gebergten en het vulkanisch gebied. Voordat we bij
Landmannalaugar aankomen, passeren we de meest actieve vulkaan in Europa, de Hekla.
Bij Landmannalaugar is een lekkere lunch voor ons bereid en voordat we de terugtocht aanvangen, kunnen we eerst nog even relaxen in een
natuurlijke hot spring. Een welkome afwisseling na de barre sneeuwscootertocht. En met wat geluk kunnen we genieten van een prachtig
Noorderlicht!
Terug bij het Highland center worden we weer getrakteerd op een lekkere maaltijd.
Dag 3 - Superjeep safari naar Thorsmork met overnachting in een berghut.
Thorsmork is een heuvelachtig gebied in het zuiden van IJsland en biedt vele prachtige uitzichten. Het beschermde natuurgebied is omsloten
door hoge bergen. Bijzonder genoeg zijn er veel berkenbomen, dit is opmerkelijk omdat bomen op IJsland vrijwel niet voorkomen. Thorsmork
bestaat uit een ruige bergkam die vernoemd is naar de Noorse god Thor.
Na het ontbijt stappen we in de superjeeps en rijden we het ruige gebied in. We stoppen eerst bij Stefnir’s paardenfarm. Stefnir is een lokale
IJslandse boer die vol passie kan vertellen over zijn IJslandse paarden en schapen ...vaak begeleid door een mooi spel op zijn accordeon! Het is
interessant te horen hoe het pure langharige paardenras volledig is aangepast aan de harde natuur- en weersomstandigheden.
Voor de lunch stoppen we bij het Midgard familiehostel waarna we de tocht voortzetten richting Thorsmork, de vallei van Thor, waar we de nacht
gaan doorbrengen. Onderweg stoppen we regelmatig en zullen wat korte wandelingen maken om de prachtige highlights van de vallei niet te
missen. De vallei ligt tussen drie gletsjers en is in de zomer niet toegankelijk met een 4x4, laat staan in de winter! De superjeeps zijn dus hard
nodig. Zo kruisen we op het oog niet begaanbare rivieren en rijden we steile rivierbanken en bergen op.
Bij Thorsmork in de Husadalurvallei, kunnen we genieten van een heerlijk dinerbuffet. Na het diner kunnen we nog even de sneeuwschoenen
onderbinden voor een zoektocht naar het Noorderlicht.
Note: Voor de diverse wandelingen zijn waterdichte schoenen en kleding een absolute must! Overnachting is een Mountain hut. De slaapruimte
en badkamer zijn gedeeld. Er is ook een sauna en warme waterbron waar je gebruik van kunt maken.

Dag 4 - Sneeuwschoenwandeling in Thorsmork & Eyjafjallajökull
Na een lekker ontbijt is het weer tijd voor wat lichamelijke inspanning. We binden de sneeuwschoenen onder en gaan op pad voor een sneeuwschoenwandeling door de prachtige vallei. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden, de gids zoekt afhankelijk van de sneeuw- en weercondities de
mooiste en meest toegankelijke route uit. We wandelen tussen de berkenbomen, klimmen naar een grot met versteende figuren en laten ons nat
regenen onder een waterval. Linksom of rechtsom, de uitzichten zijn adembenemend!
Na de lunch pakken we de spullen weer in en rijden we per superjeep richting de Eyjafjallajökull, misschien wel de meest bekende vulkaan
van IJsland welke in 2010 nog is uitgebarsten. Hierna zetten we de tocht weer voort richting de civilisatie. Bij onze overnachtingsplek voor de
komende twee dagen, het familiehostel van Midgard, worden we welkom geheten met een heerlijk diner.
Note: Overnachting is in een 6 persoonskamer met gedeelde badkamer. Er zijn tevens een warme sauna en jacuzzi aanwezig.
Dag 5 - Black beaches, watervallen, gletsjerwandeling & ijsklimmen
Vandaag maken we een sightseeing tour langs de prachtige zuidelijke kust van IJsland. Camera’s in de aanslag want er is een hoop te zien en te
fotograferen! We bezoeken de watervallen Seljalandsfoss & Skógafoss, de bekende Black Beaches en nog veel meer.
Het hoofddoel is echter de Sólheimajökull, een uitloper van de ijskap van Myrdalsjökull. Hier zullen we kennis maken met de magische wereld
van de blauwe ijzige gletsjers en leren we de beginselen van ijsklimmen. We binden de stijgijzers onder en starten met de wandeling richting
de gletsjer. Hierbij neemt de gids een andere afslag dan de meeste toeristen waardoor we wegblijven van ‘de massa’. Eenmaal bij de gletsjer
aangekomen, zekeren we onszelf aan de touwen en zullen we onze klimvaardigheden testen. Ook als je nog nooit geklommen hebt, is het goed
te doen, de gids zal je goed helpen. Na deze inspanningen zul je vast wel trek hebben. Geen zorgen want je krijgt ‘s morgens al een lunchpakket
met genoeg energie voor de hele dag!
Na afloop van deze volle dag vol indrukken en actie, keren we terug naar het hostel waar de Midgard familie op ons wacht en zal aanschuiven bij
het diner. Dit biedt natuurlijk een geweldige gelegenheid om meer te weten te komen over het leven van een lokale familie op IJsland.
Dag 6 - Via the golden circle (Geysir, Gulfoss & Thingvellir) naar Reykjavik
Vandaag gaan we op pad voor een prachtige tocht langs de meest bekende en niet te missen highlights van IJsland. The golden circle bestaat uit
drie plaatsen; Het national park en Unesco site Thingvellir met haar prachtige historische en geologische landschappen. Het geothermale gebied
Geysir met o.a. Strokkur, de meeste actieve geiser op IJsland. En de gouden waterval Gulfoss waar duizenden tonnen aan ijzig water een diepe
kloof instroomt. De gids zal hierbij een afwijkende route gebruiken zodat we eventuele toeristengroepen kunnen vermijden.
We nemen ook de sneeuwschoenen mee zodat we onderweg, om ons lekker warm te houden, wat korte wandelingen kunnen maken. Gedurende de dag stoppen we ook nog bij een een lokale groenteteler en café Fridheimar. In zijn kas krijgen we een heerlijke huisgemaakte soeplunch
geserveerd.
In Reykjavik aangekomen, ’s werelds meest noordelijk gelegen hoofdstad, krijg je een korte sightseeing tour zodat je een goed idee krijgt van de
stad en kunt, voor zover je dat nog niet had gedaan, bedenken wat je morgen wil gaan doen. Na aankomst bij het hotel kunnen we onszelf even
opfrissen alvorens we gezamenlijk dineren in een restaurant in Reykjavik.
Note: Overnachting is in een tweepersoonskamer met eigen badkamer in een driesterren hotel.
Dag 7 - Vrije dag in Reykjavik
De laatste dag op IJsland is een dag welke je zelf naar eigen inzicht kun besteden. Reykjavik ligt langs de Atlantische rug met op de achtergrond
een indrukwekkende berg, de Esja. De stad is duidelijk modern en biedt alle comfort, maar toch is een prachtige combinatie van traditie en historie
overal zichtbaar. Misschien wil je heerlijk door de stad slenteren en musea bezoeken? Of onderneem je liever nog een activiteit? Wat denk je
bijvoorbeeld van walvissen kijken, een paardrijtocht maken of een helikoptervlucht? De gids helpt je graag bij het organiseren van een activiteit.
Note: Lunch en diner is vandaag exclusief.

DATA EN PRIJZEN 2019

Reisduur is 8 dagen.

VERTREKDATA
Zaterdag 9 t/m 16 maart 2019

p.p. o.b.v 2 pers.
€ 3250

Single toeslag
Upgrade bij Volcano Mountainhut naar een
tweepersoonskamer (gedeelde badkamer)
Upgrade bij Midgard hostel naar een
tweepersoonskamer (gedeelde badkamer)
Single drive sneeuwscootertocht

€ 750
€ 85 p.p.
€ 50 p.p.
€ 260 p.p.

Inclusief
 Programma, transfers en accommodaties als beschreven
 Luchthaventransfer bij aankomst
 Beschreven maaltijden, behalve lunch & diner op dag 7 in Reykjavik
 Water en snack in de auto
 Alle activiteiten als beschreven
 Lokale engelssprekende gids
 Boekingskosten en SGR bijdrage
Exclusief
 Retourvlucht Amsterdam-Reyjavik
 Luchthaventransfer op de vertrekdag
 Drankjes
 Lunch & diner op dag 7 in Reykjavik
 Persoonlijke uitgaven
 Reis- en annuleringsverzekering
 Sneeuwscooterverzekering
 Extra activiteiten op dag 7 in Reykjavik
Er een minimale groepsgrootte van 8 nodig. De maximale groepsgrootte
16 personen. Minimale leeftijd is 12 jaar.
NOTE
Alle activiteiten zijn afhankelijk van weer en sneeuwcondities.
Waterdichte schoenen, kleding alsmede een flexibele instelling zijn dan
ook absoluut noodzakelijk! De lokale gids kan te allen tijde het programma aanpassen of wijzigen indien er gevaar kan ontstaan door externe
factoren (b.v. weersomstandigheden) en/of individuele factoren
(b.v. lichamelijke conditie). Scandinavian Wintersports behoudt zich het
recht voor om het programma aan te passen.
IJsland maakt deel uit van de Schengenlanden, maar is geen lid van de
EU. Nederlanders hebben een paspoort of een Europese identiteitskaart
nodig, welke nog minimaal 3 maanden na terugkomst geldig is.

Je kunt je vlucht zelf voordelig online boeken. Wij kunnen je hierin
adviseren of uiteraard zelf een retourvlucht voor je organiseren.
Prijzen zijn o.b.v. het beschikbare tarief van Icelandair of WOW air op
het moment van boeken. Wacht met het zelf boeken van een vlucht
altijd op een bevestiging van de accommodatie en programma. De
luchthaventransfer sluit alleen aan op specifieke aankomsten van de
vluchten (FI501/FI507/WW443) Voor een afwijkende aankomst kan
er een supplement gerekend worden.
Gedurende de reis verblijven we in verschillende kleinschalige
3 sterren hotels en hostels. Het verblijf verschilt van tweepersoonskamers met eigen badkamer tot gezamenlijke slaapruimtes met
gedeelde badkamers. Alle accommodaties zijn voorzien van wifi en
soms ook van sauna en hot spring. Ontbijt en diner zijn inclusief, de
lunches worden gedurende de activiteiten genuttigd of middels een
lunchpakket.
De reis kan/zal plaatsvinden met een internationaal gezelschap.
De voertaal is Engels. Reis je alleen dan geldt er bij single gebruik van
de tweepersoonskamers een bijbetaling van € 750,-. Kamers delen
met een medereiziger is mogelijk doch op aanvraag.
Voor het sneeuwscooteren dien je minimaal 18 jaar en in het bezit
te zijn van een geldig auto- of motorrijbewijs en geldt een maximaal
eigen risico van € 1.300.-. Je verzekering vergoedt dit bedrag niet!
Je kunt dit eigen risico echter voor € 11 per bestuurder (exclusief
poliskosten en assurantiebelasting) verlagen naar € 300,Zwangere vrouwen kunnen niet deelnemen aan deze reis.
Een visum of inentingen zijn niet nodig voor IJsland.
Deelname aan de verschillende programma onderdelen is niet
verplicht! Restitutie is echter niet mogelijk.
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

