
IJSLAND FOTOREIZEN 

Programma dag per dag 

AFREIS 1: Orka’s en hete baden 
27/2/2015 – 06/03/2015 

 
Dag 1 Brussel – Reykjavik  
Busvervoer Zaventem – Schiphol. Per regelmatige lijnvlucht naar Keflavík.  
Transfer naar Reykjavik. We rijden naar het Snæfellsnes schiereiland voor check-in in ons 

hotel. 

 
Dag 2 Snæfellsnes schiereiland O/A  
We stappen de boot op voor een tocht op het water op zoek naar orka’s. De laatste jaren 

trekken de orka’s naar de Grundarfjörður fjord in het kielzog van de vele haringen. Dit is de 

ideale kans om deze gigantische zoogdieren te fotograferen alsook te horen terwijl ze 

rondzwemmen in de fjord. We rijden verder naar het mooie dorpje Stykkishólmur, en het 

Bjarnarhöfn Shark Museum voor een traditionele proeverij van haaienvlees. We maken er 

kennis met de geschiedenis van het haaienvissen in Ijsland. 

Dag 3 Snæfellsnes schiereiland O/A  
We rijden langs de woeste kustlijn van het schiereiland doorheen vissersdorpjes als 

Grundarfjörður, Ólafsvík en Hellissandur. We krijgen de machtige Snæfellsjökull gletsjer te 

zien en bezoeken Hellnar en het pittoreske havenstadje Arnarstapi. Hier wandelen we rond 

enorme basalten rotsformaties en klippen waar we grote kolonies zeevogels zien.  

Nota: dag 2 en 3 kunnen gewisseld worden afhankelijk van de beste omstandigheden voor de orkatoer.  

Dag 4 Grundarfjörður – Akureyri – Mývatn  O/A  
Vandaag vertrekken we vroeg uit Grundarfjörður, via Akureyri naar het meer van Myvatn 

waar we overnachten. In Akureyri doen we een korte sightseeing tour, deze stad is bekend 
als de handels- en culturele hoodstad van het noorden.  

 
Dag 5 Mývatn meer O/A  
Vandaag maken we kennis met verschillende soorten landschappen. We stoppen onder 

andere aan een geologisch wonderland met speciale lavaformaties in Dimmuborgir. Ook de 

pseudokraters in Skútustaðir en de Laxa Salmon rivier staan op het programma. In 

Dimmuborgir maken we een 2uur durende wandeling tussen de lavaformaties met 

sneeuwschoenen tijdens de ‘Search of the Trolls’. Zorg zeker voor een extra paar 

camerabatterijen!  

Dag 6 Mývatn meer O/A  
We spenderen nog een dag in de omgeving van dit prachtige meer. We bezoeken de 

geothermische plaatsen van Námaskarð en Krafla. We eindigen met een relaxerende plons in 

de natuurlijk baden van het Myvatn meer.  

Dag 7 Mývatn – Goðafoss – Akureyri O/A  
We rijden door naar Akureyri, met onderweg een stop aan de prachtige Goðafoss waterval. In 

Akureyri nemen we de vlucht terug naar Reykjavik.  

 

Dag 8 Reykjavík – Brussel  
Check-out in het hotel en transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar het vasteland.  

 
Prijs: 2990,00 euro per persoon 

Toeslag single: 300 euro 


