Geisers, Gletsjers
&
Vulkanen
Vanaf

€ 1319
p.p.

FLY & DRIVE OP DE RINGWEG

8-daagse rondreis incl. vlucht & huurwagen
•
•
•

Alle hoogtepunten langs de ringweg
Tablet met interactieve reisroute
Mogelijkheid om programma aan te vullen met excursiepakketten
Meer info bij uw reisagent of op www.imaginetravel.be

V.U.: ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29 (b.4), 8200 Brugge. Lic 7165

Dag 1 Brussel – Reykjavik – Hveragerdi (ca. 100 km)
Vlucht naar Reykjavik en bij aankomst pick-up van de huurwagen. Begin van uw IJsland ervaring met een rit langs de
zuidelijke kust van de Reykjanes peninsula richting uw eerste overnachtingsplaats, het charmante dorpje Hveragerdi.
Dag 2 Hveragerdi - Thingvellir - Gullfoss - Geysir - Zuidelijke kust (ca. 310 km)
Vandaag bezoek aan Thingvellir Nationaal Park, een plaats van groot historisch en geologisch belang, de
spectaculaire Gullfoss watervallen en de Geysir warmwaterbronnen. Rit langs de zuidelijke kust met onderweg stops
aan de Skogafoss en Seljalandsfoss watervallen, de zwarte zandstranden rond Vík en de Myrdalsjokull gletsjer.
Dag 3 Kirkjubaejarklaustur - Skaftafell - Jokulsarlon - Hofn (ca. 270 km)
Rit door het dorp Kirkjubaejarklaustur en ontdekking van het Skaftafell Nationaal Park, een groene oase onderaan de
Vatnajokull gletsjer omringd door zwart woestijnzand. Verder rit naar de glaciale lagune Jokulsarlon richting het
pittoreske
havendorpje
Hofn.
Hofn
is
gekend
als
kreeftenhoofdstad
van
Noord-Europa.
Dag 4 Hofn - Djupivogur - Reydarfjordur – Egilsstadir (ca. 300 km)
Rit langs de ruige kustlijn van de oostelijke fjorden met zijn torenhoge bergen en charmante vissersdorpjes.
Dag 5 Egilsstadir - Dettifoss - Husavik - Myvatn (ca. 310 km)
Doorkruis de Moorudalsoraefi Hooglanden bekend om zijn grimmige ongerepte schoonheid en verder naar Dettifoss,
Europa’s krachtigste waterval. Bezoek aan de prachtige hoefijzervormige Asbyrgi canyon en daarna rit naar de
peninsula Tjornes en de vriendelijke vissershaven Husavik.
Dag 6 Myvatn - Akureyri/Skagafjordur (ca. 130 km)
Ontdekking van de hoogtepunten van het gebied rond het meer van Myvatn met mythische vulkanische formaties te
Dimmuborgir, de pseudo kraters te Skutustadir, de kleurrijke zwavelhoudende heuvels van Namaskard en het
vulkanisch gebied van Krafla. Rit naar de Godafoss waterval en naar de hoofdstad van het noorden Akureyri of het
gebied van Skagafjorour.
Dag 7 Varmahlio - Reykholt - Borgarnes - Hvalfjordur - Reykjavik (ca. 490 km)
Vertrek vanuit Akureyri doorheen de historische regio van Skagafjordur, gekend voor het fokken van paarden.
Mogelijkheid te Glaumbaer om optioneel een oude boerderij, een mooi voorbeeld van oude IJslandse architectuur, te
bezoeken. Verder naar de baai van Hunafloi en over het plateau van Holtavorduheidi naar het Borgarfjordur gebied.
’s Avonds aankomst te Reykjavik. Een andere route is om via het dorre Kjolur Hoogland te rijden (4x4 nodig en enkel
mogelijk vanaf midden juni) naar de geothermische oase van Hveravellir.
Dag 8 Reykjavik – Brussel
Vrije tijd tot aan uw terugvlucht naar Brussel.

Inbegrepen
o Rechtstreekse vluchten met Icelandair (s-klasse)
o 7 n in comfort hotels (logies & ontbijt)
o Ophalen en inleveren van de huurwagen op de
luchthaven
o Toyota Auris of gelijkwaardig (verzekeringen: CDW,
diefstal – franchise ter plaatse af te kopen) – onbeperkt
aantal kilomters
o GPS en tweede chauffeur
o Gedetailleerde wegenkaart en NL-reisgids/roadbook
o Tablet met interactieve reisroute
o Noodnummer (24/7)
o Luchthaventaksen & Fuel
o Documentatiemap per kamer
Niet inbegrepen
o Persoonlijke uitgaven: dranken en maaltijden
o Brandstof voor de huurwagen
o Excursies*
o Verzekeringen
o Luchthaventaksenverhoging/brandstoftoeslag

Periode
01/05-31/05/2021
01/06-24/06/2021
25/06-26/08/2021
27/08-30/09/2021

Prijs p.p.**
€ 1 319
€ 1 520
€ 1 775
€ 1 520

* Graag op voorhand excursies reserveren?
Raadpleeg de verschillende mogelijkheden
op onze website www.imaginetravel.be
** Prijzen p.p. (in dubbel)
Aanbod geldig volgens beschikbaarheid.

