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Spectaculair IJsland in 6 dagen!
Veel excursies inclusief en zeer centraal
gelegen 3* hotel! 

IJsland blijft fascineren! Vanwege de overweldigende belangstelling
wederom in ons programma opgenomen! Typisch zo’n bestemming
die u wilt afvinken op uw bucketlijst. IJsland is het dunst bevolkte land
van Europa, met een puur, onvervuild en enigszins magisch
landschap. Daarom hebben wij een fantastische 6-daagse reis voor u
samengesteld. Inclusief een stadsrondrit met gids door Reykjavik, een
hele dagtocht Golden Circle, de wonderen der natuur; geisers en het
maanlandschap van IJsland. Daarnaast ook nog eens een hele
dagexcursie langs de spectaculaire zuidkust. U verblijft in het super
centraal gelegen 3* hotel Laugavegur Centerhotel in Reykjavik. U reist
natuurlijk met onze ervaren De Limburger Reizen reisbegeleiding en
ter plekke zijn de excursies met een Nederlandssprekende gids.
Natuurlijk is de transfer per luxe touringcar vanuit Limburg naar de
luchthaven van Amsterdam v.v. inclusief! Wij zijn er helemaal klaar
voor, reist u met ons mee?

 

6 dagen vanaf
€ 1.695,- p.p.

Inclusief
Transfer per luxe touringcar vanuit
Limburg naar en vanuit Amsterdam
Schiphol

Rechtstreekse vlucht met Icelandair
Amsterdam-Reykjavik (Keflavik)
(o.v.b.)

10 kg handbagage

23 kg ruimbagage

Transfer Keflavik – hotel v.v.

5 overnachtingen op basis van
logies/ontbijt in zeer centraal
gelegen 3* hotel Laugavegur Center
Hotel in Reykjavik
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Dag 1 - Heenreis

 Limburg – Amsterdam – Reykjavik 

Vanuit uw Limburgse opstapplaats per luxe touringcar en samen met
onze reisbegeleiding naar Amsterdam waar u om 14.10 uur met
Icelandair naar Reykjavik vliegt. Bij aankomst om 15.25 uur (in IJsland
is het 2 uur vroeger) wacht een touringcar op u en volgt de transfer (
ca. 70 min.) naar het prima 4* Laugavegur Center Hotel gelegen in de
grootste winkelstraat van Reykjavik. In de nabijheid van het hotel zijn
genoeg restaurantjes en cafeetjes waar u ’s avonds op eigen
gelegenheid kunt eten.

Dag 2 - Reykjavik -vrije tijd of Walvissafari

Reykjavik rondleiding – Vrije tijd of Walvissafari

Na een heerlijk ontbijt staat uw Nederlandstalige gids voor u klaar en
maakt u kennis met Reykjavik door middel van een uitgebreide
stadsrondrit. Het beroemde Höfdi-huis, waar de historische
ontmoeting plaats vond tussen de Amerikaanse president Reagan en
de Russische president Gorbatsjov, u ziet het Nationaal Museum,
Sculptuurmuseum en het Stadhuis. 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° uitzichtplatform welke
u het beste uitzicht van Reykjavik biedt. Uw Nederlandstalige gids
vertelt u er alles over. De middag is heerlijk ter vrije besteding en kunt
u heerlijk door het historisch centrum slenteren. Uw de Limburger
reisbegeleiding kan u adviseren over heerlijke lunchadresjes.

Wilt u een bijzondere activiteit beleven? Ga dan mee op de optionele
walvissafari (Ca. € 85,00 p.p.). Vanuit de oude haven gaan we per boot
speuren in de IJslandse wateren naar deze geweldige dieren. In deze
omgeving zijn deze veel te vinden, waardoor de kans 90% is.
Onderweg kunt u genieten van de prachtige natuur, de uitleg van
ervaren gidsen en de faciliteiten aan boord. Warme kleding is wel
vereist! Een onvergetelijke ervaring! De avond is wederom ter vrije
beschikking, Reykjavik biedt op culinair vlak veel diversiteit. Tip! Ga
zeker in de oude haven eten in één van de heerlijke visrestaurants.

Dag 3 - Golden Circle

Golden Circle

Na het ontbijt staat wederom een spectaculaire dag op het

Stadsrondrit met Nederlandstalige
gids in Reykjavik

Hele dagexcursie naar de Golden
Circle inclusief lunch

Hele dagexcursie naar de South
Shore inclusief lunch

Hele dagexcursie Natuurlijk IJsland,
Geisers & Sky Lagoon

Entreeticket Sky 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

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon
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programma. We rijden door het prachtige nationale park Thingvellir,
met een enorme bijzonder kloof en historisch gezien absoluut de
belangrijkste plek van het land. Want al in 930 werden hier
bijeenkomsten van het Parlement gehouden waarbij de wetgeving
werd bepaald. Eén van de hoogtepunten vandaag is de Gullfoss
oftewel de Gouden Waterval. Deze bevindt zich in de nabijheid van de
talrijke geisers. Zoals de Strokkur met erupties tot wel 35 m hoogte.
Geniet van het mooie en bijzondere landschap waar u vandaag
doorheen reist. Vanmiddag is een heerlijke uitgebreide lunch
inclusief! Tegen het vallen van de avond bent u weer terug in uw
hotel.

Dag 4 - Natuurlijk IJsland, Geisers & Sky Lagoon

Natuurlijk IJsland, Geisers & Sky Lagoon

Na het ontbijt wederom een waanzinnig mooie dag! Uw
Nederlandstalige gids neemt u mee naar het achterland van de
hoofdstad waar we de vele IJslandse natuurwonderen zien. Uw
fotocamera maakt overuren! We brengen een bezoek aan het
schattige vissersstadje Hafnarfjörður en vervolgens brengt de reis u
langs het meer van Kleifarvatn, gelegen in een typisch
maanlandschap. Vervolgens rijdt u naar de imposante geisers van
Krísuvík, een gebied vol pruttelende modderpoelen, stomend water
en hoog dansende rookpluimen. We sluiten de dag af met een
geweldig bezoek aan de nieuwe (in 2021) geopende Sky Lagoon. Het
mooiste aan de Sky Lagoon is de 70 meter lange rand van de infinity
pool met uitzicht over de Atlantische Oceaan. Een uitzicht dat nooit
zal vervelen. Inclusief “7 step ritual” met sauna, stoombad en scrub.
Ook vanuit de sauna heeft u een geweldig uitzicht over de oceaan.
Private Sky entree inclusief, privé cabines met douche, kluisje,
handdoek en 7 step ritual. Een bezoek aan de Sky Lagoon zal daarom
zeker een ontspannende ervaring zijn! Vervolgens rijdt u weer
helemaal voldaan terug naar uw hotel.

Dag 5 - South Shore

Hele dagtocht South Shore

Na het ontbijt laten wij u een hele andere kant van IJsland zien: het
verbazingwekkende natuurgebied van de Zuid-kust. U ziet vele ijs-
riviertjes, imposante rotspartijen, spectaculaire watervallen en
vulkanen. U waant zich in een sprookje! Wanneer het weer meezit,
kunt u een blik werpen op de Westman eilanden. Kortom, ook
vandaag ziet u hoe bijzonder het landschap hier is! Een lunch is
wederom inclusief. In de late namiddag bent u terug in het hotel.
Geniet van uw laatste avond in Reykjavik. Tip: Een aanrader is
Restaurant Apotek, ca. 20 minuten lopen vanaf uw hotel voor een
afsluitend IJslands diner.

Overige info
Minimum aantal deelnemers: 15

Programma en vluchten zijn onder
voorbehoud van wijzigingen

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden

Deelnemer moet goed ter been zijn
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Dag 6 - Terugreis

Reykjavik – Amsterdam – Limburg

Na een vroeg ontbijtje zit uw IJslandse avontuur erop en volgt de
transfer naar de luchthaven. Om 07.40 uur vliegt u terug. Bij
aankomst in Amsterdam rond 12.55 uur, ook nu zijn er weer 2 uur
tijdsverschil, staat een touringcar gereed om u terug te brengen naar
uw Limburgse opstapplaats. Dan komt er vandaag een einde aan een
fantastische reis, de vele foto’s en uw enthousiaste verhalen zullen het
thuisfront jaloers maken! Graag zien wij u terug op één van onze
prachtige reizen.

Hotel informatie

Laugavegur Center Hotel****

Het Laugavegur Center Hotel is gelegen in de winkelstraat
Snorrabraut, 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. Gratis WiFI beschikbaar. Het populaire
uitgebreide ontbijtbuffet van het Center Hotel biedt een breed scala
aan warme en koude keuzes. Na het verkennen van de stad zijn de
gasten van harte welkom om te ontspannen met een drankje in de
Lóa Bar. Dankzij de centrale locatie van het Laugavegur Center Hotel
bent u niet ver van vele restaurants, winkels en culturele
bezienswaardigheden.

Hotel verzorging: Logies met ontbijt
Eenpersoonskamertoeslag: € 330,-

Hotel website: https://www.centerhotels.com
Hotel adres: Center Hotels Laugavegur, Reykjavik, IJsland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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