
IJSLAND FOTOREIZEN 

Programma dag per dag 

AFREIS 2: Noorderlicht en superjeeps 
24/3/2015 – 31/3/2015 

 

Dag 1 Brussel – Reykjavik  
Busvervoer Zaventem – Schiphol. Per regelmatige lijnvlucht naar Keflavík.  

Transfer naar Reykjavik. Deze avond, als het weer het toelaat, maken we een Noorderlichtexcursie.  

 

Dag 2 Reykjanes Peninsula – Krýsuvik – Blue Lagoon O  
Volledige dag verkenning van het prachtige schiereiland met als hoogtepunten het meer van 

Kleifarvatn, Krísuvík, een geothermisch veld met zijn kokende modderpoelen en Grindavík, één van de 

grootste visserijhavens. Vuurtorens, fotogenieke kerkjes en verlaten stranden vragen hier om 

gefotografeerd te worden. In de Blue Lagoon kan je verpozen in de warmwaterbaden, te midden van 

zwarte lavaformaties (optioneel). 

 

Dag 3 Pingvellir – Geysir – Gullfoss O/A  
We starten de dag met een bezoek aan het nationale park Pingvellir . Dit park ligt op de Midden-

Atlantische rug, waar de continentale platen van Noord-Amerika en Europa aan elkaar grenzen en die 

verantwoordelijk zijn voor het vulkanisme in IJsland. We gaan verder naar het bekende Gullfoss (de 

gouden waterval), één van de mooiste watervallen van IJsland. Vervolgens bezoeken we Geysir, de 

bekendste springbron van de wereld, waar je het spuiten van de geiser kan meemaken en waar in de 

onmiddellijke omgeving meerdere heetwaterbronnen en kokende modderpoelen liggen.  

 

Dag 4 Landmannalaugar – Kirkjubæjarklaustur O/M/A  
We rijden met superjeeps langs Fjallabaksleið, onderweg zien we de vulkaan Hekla,die voor het laatst 

in 1970 actief is geweest , en verder richting Landmannalaugar, een prachtig dal in het binnenland van 

Ijsland. In dit gebied zie je talrijke vulkaan kraters, bizarre vormen van lava en mooie gekleurde 

Ryoliet bergen. Hier vinden we warmwaterbronnen en recente lavavelden terug. We maken een 

wandeling met sneeuwraketten en nemen een verkwikkende pauze in de natuurlijke hotsprings. Langs 

de zuidelijke kustlijn terug naar de bus en vervolgens rijden we langs het stadje Kirkjubæjarklaustur, 

waar een voormalige 12e eeuws katholieke klooster is gevestigd .  

 

Dag 5 Skaftafell National Park – Jökulsárlón Glacial Lagoon O/A  
Onze toer gaat nu richting Skeiðarársandur, één van de grootste zwarte spoelzandvlaktes in IJsland, 

ontstaan door een vulkaanuitbarsting onder een gletsjer, en verder naar Skaftafell Nationaal Park.  

Hier zie je een sterk contrast tussen een weelderige vegetatie en onvruchtbare gebied.  

We reizen verder naar het bekende gletsjermeer Jökulsárlón, dat omgeven is door ronddrijvende 

ijsbergen met fraaie ijsformaties. Verder op de dag kunnen we prachtige beelden zien van Ijslands 

grootste gletsjer,Vatnajökull. En misschien spotten we onderweg nog een nieuwsgierige zeehond.  

 

Dag 6 Zuidelijke oever – Vík – Skógar – Reykjavík O  
We rijden op een rustig tempo langs de zuidelijke kustlijn naar Reykjavík, zodat we verschillende foto 

stops kunnen houden, waaronder het zwarte vulkanische zandstrand . We houden eveneens halt aan 

de 60 – 65 meter hoge watervallen Skógafoss en Seljalandsfoss. In de late namiddag komen we toe in 

Reykjavík.  

 

Dag 7 Reykjavik O  
We bezoeken de meest noordelijke hoofdstad van de wereld, waaronder de oude stadskern, het 

Parlement, de Kathedraal, de haven en het nationaal museum. Daarna bezoeken we de Hallgrimskirkja 

en bewonderen we de gloednieuwe Harpa muziekhal , een architecturaal wonder en momenteel de 

hipste plek van de stad.  

Vrije namiddag.  

 

Dag 8 Reykjavík – Brussel  
Transfer naar de luchthaven voor onze terugvlucht. Einde van een zeer mooie reis.  

   
 Prijs: 2785,00 euro per persoon 

Toeslag single: 300 euro 


