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Opstappen dicht bij huis Limburgse reisgenoten Limburgse reisbegeleiding Unieke programma's Uitsluitend fijne hotels

Spectaculair IJsland in 5 dagen!
Veel excursies inclusief!

IJsland blijft fascineren! Typische zo’n bestemming die je eens in je
leven bezocht moet hebben. IJsland is het dunst bevolkte land van
Europa, met een puur, onvervuild en enigszins magisch landschap.
Daarom hebben wij een aantrekkelijke van A tot Z begeleide 5-daagse
najaarsreis voor u samengesteld. Inclusief een stadsrondrit met gids
door Reykjavik, een hele dagtocht Golden Circle, de natuurwonders,
geisers en het maanlandschap van Ijsland, én een hele dagexcursie
langs de spectaculaire zuidkust. U reist onder eigen De Limburger
Reizen reisbegeleiding en ter plekke zijn de excursies met een
Nederlandssprekende gids.

U vertrekt per luxe touringcar uit Limburg, volledig begeleidt door
onze reisbegeleider en vliegt met Transavia vanuit Amsterdam
rechtstreeks naar Keflavik-Reykjavik v.v.

 

Dag 1 - Maandag 7 oktober: Limburg – Amsterdam

5 dagen vanaf
€ 1.169,- p.p.

Vertrekdata
 7 oktober 2019
Helaas volgeboekt

€1169

Inclusief
Bustransfer vanuit Limburg naar en
vanuit Amsterdam Schiphol

Rechtstreekse vlucht met Transavia
Amsterdam-Reykjavik (Keflavik)

Incl 10 kg hand- en 15 kg.
ruimbagage

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: delimburgerreizen.nl
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– Reykjavik - stadsrondrit

Vanuit uw Limburgse opstapplaats per touringcaren samen met onze
reisbegeleiding naar Amsterdam waar u om 06.50 uur met Transavia
naar Reykjavik vliegt. Bij aankomst om 08.05 uur (in IJsland is het 2
uur vroeger) wacht een touringcar op u en volgt de transfer ( ca. 70
min.) naar het prima 3* hotel Plaza gelegen aan het hoofdplein in
hartje Reykjavik. Een vriendelijk hotel met kamers, voorzien van de
gebruikelijke faciliteiten en gratis WIFI. U logeert hier op basis van
logies/ontbijtbuffet. In de nabijheid van het hotel zijn genoeg
restaurantjes en cafeetjes waar u ’s avonds op eigen gelegenheid kunt
eten. U maakt aansluitend via een stadsrondrit kennis met de
belangrijkste bezienswaardigheden van IJslands hoofdstad Reykjavik.
Het beroemde Höfdi-huis (treffen Reagan & Gorbatsjow)
sculptuurmuseum, stadhuis etc. U bezoekt ook Aerbar openlucht
museum waar de geschiedenis van Reykjavik ver terug gaat tot in de
vorige eeuw. Uw gids vertelt honderduit. Vanmiddag kunt u Reykjavik
op eigen houtje verkennen.

Een van de avonden in Ijsland raden wij u zeker aan om gebruik te
maken van een optionele excursie om het beroemde dansende
Noorderlicht te aanschouwen, echter dit is weersafhankelijk, en zal
gezamenlijk door uw reisbegeleiding ter plaatse worden
georganiseerd. Helder weer is hiervoor een must.

Dag 2 - Dinsdag 8 oktober: Reykjavik – Golden
Circle 

Genieten van het ontbijtbuffet en dan op excursie. Hoogtepunt van de
hele dagtocht van vandaag is de Gullfoss fotewel de Gouden
Waterval. Deze bevindt zich in de nabijheid van de talrijke geisers.
Bijvoorbeeld de Strokkur met erupties tot wel 35 m hoogte. Het
Thingvellir Nationaal Park is historisch gezien absoluut de
belangrijkste plek van het land. Geniet van het mooie en bijzondere
landschap waar u vandaag doorheen reist. Overigens is het Thingvellir
Parlament een van de oudste ter wereld want al in 930 werden hier
bijeenkomsten gehouden waarbij de wetgeving werd bepaald. Tegen
de avond terug in het hotel.

Dag 3 - Woensdag 9 oktober: Natuurlijk Ijsland,
Geisers & Blue Lagoon

Deze dag een excursie naar het achterland van de hoofdstad waar we
de vele Ijslandse natuurwonderen zien. We brengen een bezoek aan
het schattige visserstadje Hafnarfjörður en , vervolgens langs het
meer van Kleifarvatn, gelegen in een typisch maanlandschap naar de
geisers van Krísuvík, een gebied vol pruttelende modderpoelen,
stomend water en hoog dansende rookpluimen. We sluiten de dag af

Transfer Keflavik – hotel v.v.

4 nachten logies/ontbijt in zeer
centraal gelegen 3* hotel Plaza

Stadsrondrit met gids Reykjavik

Hele dagtocht Golden Circle

Hele dagtocht South Shore

Hele dagtocht Natuurlijk Ijsland,
Geisers & Blue Lagoon

Entreeticket Blue Lagoon

De Limburger Reizen reisbegeleiding
vanuit Limburg gedurende de gehele
reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden

Optionele excursies

Eventuele verzekeringen

Reserveringskosten à € 29,50 per
boeking

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
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met een bezoek aan de beroemde Blue Lagoon, hier moet u eigenlijk
gaan zwemmen of baden in het het felwitte en blauwe water en een
modder-masker nemen (entree incl), de temperatuur van het water is
gemiddeld 39 graden. Vervolgens rijden we terug naar ons hotel.

Dag 4 - Donderdag 10 oktober: Hele dagtocht
South Shore

Vandaag laten wij u een hele andere kant van IJsland zien: het
verbazingwekkende gebied van de zuid kust. Vol ijs-rieviertjes,
imposante rotspartijen, spectaculaire watervallen en vulkanen. En als
het weer meezit, kunt u een blik werpen op de Westman eilanden.
Kortom, ook vandaag ziet u hoe bijzonder het landschap hier is! In de
late namiddag bent u terug in het hotel.

Dag 5 - Vrijdag 11 oktober: Reykjavik – Amsterdam
- Limburg

Na een vroeg ontbijtje zit uw IJslandse avontuur erop en volgt de
transfer naar de luchthaven. Om 08.45 uur vliegt u terug. Bij
aankomst in Amsterdam rond 13.40 uur,(want weer 2 uur tijdsverschil)
staat een touringcar gereed om u terug te brengen naar uw
Limburgse opstapplaats.

Hotel informatie

Center Hotel Plaza Reykjavik city center

Het Center Hotel Plaza gelegen op een centrale locatie aan het
Ingólfstorg-plein in de oude binnenstad van Reykjavik. De Nationale
Galerie en andere bezienswaardigheden vindt u op een paar minuten
lopen.

De moderne kamers zijn voorzien van houten vloeren, een minibar en
satelliettelevisie. Sommige zijn uitgerust met een zitgedeelte en een
flatscreentelevisie. Er is gratis internet beschikbaar op uw kamer.
biedt een heldere, gezellige bar en een populair ontbijtbuffet op een

In de ochtend kunt u genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. Het
hotel beschikt over een gezellige bar waar u heerlijk kunt ontspannen
en genieten van een drankje na een dagexcursie.

In de omgeving van het hotel zijn vele restaurantjes en bars waar u
heerlijk kunt vertoeven

Hotel verzorging: Logies met ontbijten

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 20

Programma en vluchten onder
voorbehoud van wijzigingen

Afwijkende annuleringsvoorwaarden
zijn van toepassing
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Eenpersoonskamertoeslag (NIET BESCHIKBAAR): € 100,-

Hotel website: https://www.centerhotels.com/our-hotels-hotel...
Hotel adres: Aðalstræti 4, 101 Reykjavík, IJsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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