
info@delimburgerreizen.nl

085 273 48 00

Met vertrouwen op reis!

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

Spectaculair IJsland in 5 dagen!
Veel excursies inclusief!

Typisch 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 - Limburg – Amsterdam – Reykjavik -

5 dagen vanaf
€ 1.169,- p.p.

Inclusief
Transfer per luxe touringcar naar
Schiphol Amsterdam

Rechtstreekse vlucht met Transavia
Amsterdam - Reykjavik (Keflavik) v.v.

15 kg. ruimbagage en 10 kg
handbagage

Transfers luchthaven Keflavik v.v.

4 nachten Hotel Plaza*** o.b.v.
logies/ontbijten

Nederlandstalige lokale gids

Stadsrondrit Reykjavik o.l.v. gids
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stadsrondrit

Vanuit uw Limburgse opstapplaats per touringcar en samen met
onze reisbegeleiding naar Amsterdam.

Vlucht vertrek: 30.09.2019:
06.55 uur met Transavia naar Reykjavik
Aankomst om 08.10 uur (in IJsland is het 2 uur vroeger)

Vlucht vertrek: 07.10.2019:
06.50 uur met Transavia naar Reykjavik
Aankomst om 08.05 uur (in IJsland is het 2 uur vroeger)

Limburg – Amsterdam – Reykjavik –
Stadsrondrit

Vandaag vroeg opstaan en op naar IJsland! Vanuit uw Limburgse
opstapplaats gaat u per luxe touringcar samen met de
reisbegeleiding naar Schiphol, Amsterdam. Na een vlucht van 3
uurtjes met Transavia komt u aan in Reykjavik, IJsland. Hier wordt u
ontvangen door uw Nederlandstalige gids. Aansluitend maakt u per
touringcar een stadsrondrit en maakt u kennis met de
belangrijkste bezienswaardigheden van de IJslandse hoofdstad
Reykjavik: Het beroemde Höfdi-huis (treffen Reagan & Gorbatsjow),
Nationaal Museum, Sculptuurmuseum & Stadhuis. Onderweg zullen
we ook een koffiestop maken (excl. reissom) om even bij te komen
van alle indrukken. Ook het Harpa (Harp, symbool van hoop), een
groot concert- en congrescentrum en het beroemde IJslands hoogste
kerkgebouw Hallgrímskirkja zullen u niet ontgaan tijdens deze mooie
tour. Onderweg bereikt u een echte must-visit: de futuristische Perlan
glaskoepel met haar 360° uitzichtplatvorm welke u het beste uitzicht
van Reykjavik biedt. Uw Nederlandstalige gids vertelt honderduit.
Vanmiddag bereikt u het hotel in hartje Reykjavik, na check in kunt u
vanuit hier Reykjavik op eigen houtje verkennen. ‘s Avonds zult u zich
er ook niet vervelen, in de nabijheid van het hotel zijn genoeg
restaurantjes en cafeetjes waar u ’s avonds op eigen gelegenheid kunt
dineren. Uw reisbegeleiding informeert u hier graag over!

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 - Golden Circle: Þingvellir Nationaal Park -
Geysir - Gullfosswaterval

Genieten van het ontbijtbuffet en dan op excursie. Een klassieker, iets

Entree Perlan uitzichtplatvorm

Hele dagtocht Golden Circle o.l.v. gids

2x land typische lunch (excl. drankjes)

Tour Reykjanes - Blue Lagoon o.l.v.
gids

Entree Blue Lagoon: gebruik van
handdoek, moddermasker en één
drankje

Hele dagtocht South Shore o.l.v. gids

De Limburger Reizen
Reisbegeleiding 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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wat niet mag ontbreken als je IJsland bezoekt: De Golden Circle. Als
eerste bereikt u Het Þingvellir Nationaal Park, onderdeel van de
Golden Circle, historisch gezien absoluut de belangrijkste plek van het
land met meer dan 1000 jaar geschiedenis en de eerste plek waar de
Vikingen hun parlement hielden. Rond lunchtijd zal u een lands
typische lunch worden aangeboden in het beroemde Geysir-gebied.
Vanuit hier bevinden we ons niet ver van de beroemde
Gullfosswaterval, hét hoogtepunt van vandaag! Een van de mooiste
watervallen van IJsland en niet voor niets de “Gouden waterval”
genoemd. Aan het einde van de middag – onderweg genietend van
het mooie en bijzondere landschap waar u doorheen reist – bereikt u
uw hotel. De avond is ter vrije beschikking.

 

Dag 3 - Reykjanes - Blue Lagoon

Na het ontbijt gaan we aan een fascinerende tour beginnen naar
het zuidwesten van IJsland: schiereiland

Reykjanes. Onderweg zullen we vele IJslandse natuurwonderen gaan
zien. Via Bessastaðir, de ambtswoning van de IJslandse president
bereiken we de havenstad Hafnarfjörður, letterlijk “havenfjord”. We
vervolgen onze weg langs het meer van Kleifarvatn, gelegen in een
typisch maanlandschap. Vlakbij het meer ligt het actiefste hete
bronnengebied van Zuidwest-IJsland, Krýsuvík: een gebied vol
pruttelende modderpoelen, stomend water en hoog
dansende rookpluimen. We rijden deze ochtend verder door een
heuvelachtig landschap langs de kust met uitzicht op de vele kliffen
naar Grindavik een klein visserstadje waar zowat elke inwoner in de
visindustrie werkzaam is. Rond het middaguur bereiken we de
beroemde Blue Lagoon voor een bezoek. Een paar ontspannende
uurtjes breken aan. Wij hebben voor u een arrangement geboekt
waarbij u kunt baden in het geothermische bad met haar lichtblauwe
water en een modder-masker kunt nemen. U heeft de beschikking
over een handdoek en één drankje is ook inclusief. De temperatuur
van het water is gemiddeld 40 graden en bevat 2,5% zout. Vervolgens
rijden we terug naar ons hotel. De resterende middag en avond is
wederom ter vrije beschikking. Dat wordt nagenieten van deze mooie
vink op uw bucketlist!

 

Dag 4 - South Shore

Vandaag laten wij u een hele andere kant van IJsland zien: het
verbazingwekkende gebied van de zuid kust. Het land van de Njáls
saga, een regio met adembenemend natuurschoon en middeleeuwse
verhalen over de geschiedenis van IJsland. Deze route leidt u langs ijs-

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 20

Programma en vluchten onder
voorbehoud van wijzigingen

Paspoort dient nog 3 maanden na
terugkomst geldig te zijn

Afwijkende annuleringsvoorwaarden
zijn van toepassing
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riviertjes, de imposante rotspartijen van Dyrhólaey en uiteraard waar
deze zuidkust voor bekend staat: de spectaculaire
watervallen. Uiteraard zien we één van de bekendste watervallen van
IJsland: de Seljalandsfoss. Bij helder weer zal u de onvergetelijke
uitzichten beleven op de Hekla & Eyjafjallajökull vulkaan. En als het
weer meezit, kunt u ook nog een blik werpen op de Westman
eilanden. Rond het middaguur zal u een land typische lunch
worden aangeboden. In de late namiddag arriveert u in uw hotel, de
resterende avond is ter vrije beschikking. Ook vandaag ziet u weer
hoe bijzonder het landschap hier is! Gott kvöld! (goedenavond!)

Dag 5 - Reykjavik – Amsterdam - Limburg

Reis 30.09.2019
Na het ontbijt breken de laatste uren van uw IJslandse avontuur aan.
Aan het einde van de ochtend volgt de transfer naar de luchthaven.
Om 15.45 uur vliegt u terug. Bij aankomst in Amsterdam rond 20.40
uur, (want weer 2 uur tijdsverschil) staat een touringcar gereed om u
terug te brengen naar uw Limburgse opstapplaats.

Reis 07.10.2019
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
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Hotel verzorging: Logies met ontbijten
Eenpersoonskamertoeslag (OP AANVRAAG): € 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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