27 JUNI - 23 JULI 2022
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IJsland
Een ultieme ontmoeting met de natuur in al zijn facetten en in
zijn puurste ontstaan. Vogels, zeehonden, walvissen, basal
trotsen, lavavelden, bergen, gletsjers, watervallen, canyons,
warmwaterbronnen, kraters, modderpotten, solfataren,
fumarolen, vulkanen, stoom, ijs, water en vuur: dit zijn de
ingrediënten van een bijzondere en boeiende reis in één van
de laatste stukjes onbedorven stukjes wildernis in Europa.

BELANGRIJK
Voor onze VKT-kampeerreis IJsland heeft
Smyril Line, de bootmaatschappij
die de overtochten verzekert, een aantal
beperkingen opgelegd:
• enkel motorhomes met een max. lengte
van 7 m zijn toegelaten
• van deze lengtebeperking kan moge
lijk worden afgeweken zodra er marge
vrijkomt doordat er meerdere kleinere
motorhomes deze reis boeken.

PROGRAMMA
Dag 1 Samenkomst in Hirtshals
(Denemarken), kennismaking en
welkomstdrink.
Dag 2 In de voormiddag inschepen
en vertrek met de cruiseferry die ons
naar IJsland zal brengen. Overnachting
aan boord.
Dag 3 Hele dag op zee. We kunnen genieten van de faciliteiten
van het luxueus uitgeruste schip
zoals uitstekende restaurants, bars,
een fitnesscentrum, een sauna,
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een solarium, een zwembad...
Overnachting aan boord.
Dag 4 ’s Morgens aankomst op IJsland
in het havenstadje Seydisfjördur. Na
een korte, individuele verkenning
van dit havenstadje rijden we naar
onze camping in Egilstadir. In de
namiddag rondrit met eigen wagen
naar de Bogarfjord, met observatie
van papegaaiduikers.
Dag 5 Verplaatsing langs fantastische fjorden naar de omgeving van
Djupivogur. Een absolute aanrader
onderweg in het hart van het fjordengebied is een ommetje (ca. 100 km)
naar de Nordfjord en de Eskifjord,
om dan verder over de hoogste pas
van het oostelijk fjordengebied naar
Neskaupstadur te rijden. ’s Avonds
gezamenlijk etentje.
Dag 6 Verplaatsing naar Höfn. Na een
fikse klim (met de wagen) biedt de
Almannaskardpas ons een vergezicht
op de haven van Höfn, prachtig gelegen
midden een lagune.
Dag 7 Verplaatsing langs de grootste
gletsjer van Europa naar Skaftafell.
Onderweg hebben we diverse
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PURE SCHOONHEID
IN HET LAND VAN IJS,
VUUR EN WATER
mogelijkheden om de gletsjertongen
te benaderen. Op de gletsjerlagune
‘Jokulsarlon’ kan een schitterende rondvaart gemaakt worden tussen de afgekalfde ijsbergen.
Dag 8 Vandaag maken we er een
prachtige wandeldag van. Op ons
programma staan de uitzichtpunten
over de Skaftafellgletsjer en over de
Skeidararsandur (spoelzandvlakte).
We bezoeken ook de Svartifoss, met zijn
zwarte basaltkolommen een van de mooiste watervallen van IJsland.
Dag 9 Verplaatsing naar Hella. Onderweg
zien we vele getuigenissen van vulkanische activiteit: basaltzuilen, de
spoelzandvlakte Skeidararsandur,
de lavavelden van Eldhraun en de
basaltvloer van Kirkjugólf. We hebben
ook ruim de tijd voor een bezoek aan de
Skogafoss-waterval en voor een wandeling achter de neervallende watermassa’s
van de Seljalandfoss.
Dag 10 Verplaatsing naar Geysir, waar
we kamperen vlakbij de moeder aller
geisers. We rijden langs de beruchtste
vulkaan van het eiland, de Hekla, en door
het prachtige dal van de Thjorsarivier.
Dit dal is bekend voor zijn watervallen
en zijn Vikingboerderijen uit de Sagatijd.
’s Avonds gezamenlijk etentje.
Dag 11 In de voormiddag verkenning van
het Geysirterrein met observatie van de
Geysir- en de Stokkur-geiser. In de namiddag reserveren we tijd voor een bezoek
aan de Gulfoss, de beroemdste waterval
van IJsland.
Dag 12 Verplaatsing naar Reykjavik,
de hoofdstad van IJsland. Onderweg
moeten we zeker het mooie landschap
van Thingvellir bezoeken, de historische

plaats waar bijna duizend jaar lang het
oudste parlement ter wereld in openlucht vergaderde en waar wij met eigen
ogen de breuklijn kunnen zien tussen
Europa en Amerika, die ieder jaar nog
2 cm wijder en 1 cm dieper wordt.
Dag 13 Vrije dag voor een rondrit naar
het uiterste puntje van Reykjanes.
Een must is zeker een bezoek aan het
beroemde geot hermaal zwembad Blue
Lagoon. Verdere bezienswaardigheden
zijn de vissersdorpen Grindavik, Hafnu,
Gardur en de vogelrotsen Reykjanesta,
Hafnaberg en Gardskagi.
Dag 14 Met eigen vervoer naar
Reykjavik, de noordelijkst gelegen
hoofdstad ter wereld. Een gids neemt
ons mee op sleeptouw langs de voornaamste bezienswaardigheden van deze
hippe metropool: het binnenmeer, de
parken, het futuristisch museum en
uitzichtpunt Perlan, de Harpa Concert
Hall, kunstgalerijen, het moderne
stadhuis aan het water met binnenin
een maquette van IJsland, de opvallende
Hallgrimskerk ...
Dag 15 Verplaatsing langs de indrukwekkende Walvisfjord naar Fossatun,
nabij Borgarnes. We passeren daarbij
het enige, nu stilgelegde, walvisstation
van IJsland en mits een klein ommetje
een van de belangrijkste vissershavens
van het land: Akranes.
Dag 16 Verplaatsing over het schier
eiland Snaefellsnes naar Stykkishólmur.
’s Avonds gezamenlijk etentje.
Dag 17 Vandaag maken we een rondrit langs de fjorden en stadjes van het
schiereiland, naar de lavavelden en de
vogelrotsen van Neshraun, de basalttorens van Lóndrangar en naar de
Snaefellsjokul, waar Jules Verne’s reis
naar het binnenste der aarde begon.
Dag 18 Verplaatsing langs de
Hvammsfjord, het Laxárdal en de
Laxárhoogvlakte naar Laugarbakki.
Dag 19 Vrije rondrit rond het schiereiland Vatsnes, langs de schaapskooi
Hammarsrett, de zeehondenbaai
Hindisvik, de versteende draak

Hvitserkur en Borgarvikki met de resten
van de enige middeleeuwse burcht
van IJsland.
Dag 20 Verplaatsing langs fjorden, dalen
en hoogvlaktes naar Akureyri, schilderachtig gelegen aan de Eyjafjord. Vrije
tijd om te genieten van de charmes van
Akureyri met o.a. zijn schilderachtige
oude houten huizen en zijn zeer markante moderne kerk, of om te wandelen
in Kjarnarkogur, een populair bos
gebied ten zuidwesten van de stad.
Dag 21 Verplaatsing langs meren,
lavavelden en watervallen naar het
Myvatnmeer. Langs onze route ligt
de Goðafoss, een van de bekendste
watervallen van IJsland. Hier gooide
wetspreker Thorkelson rond het jaar
1000 de afgodsbeelden naar beneden,
nadat in het parlement besloten was
dat iedereen zich diende te bekeren tot
het christendom.
Dag 22 Vrije verkenning van het vulkanisch gebied rond het Myvatnmeer.
Nergens anders ter wereld vinden we op
zulk een klein oppervlak zoveel soorten
vulkanische activiteit. We worden er
overrompeld met spectaculaire bewijzen van voorbije maar ook nog huidige
vulkanische activiteit. Wandelen tussen
kleurrijke solfataren, sputterende
modderpotten en sissende stoomgaten
wordt een onvergetelijke belevenis! Ook
niet te missen is het nog volop actieve
gebied van de Krafla en van het Vitikratermeer. We kunnen er wandelen
over de nog warme lavavelden van de
laatste eruptie.
Dag 23 Vandaag een spectaculaire
autobusexcursie. We laten ons in de
Jökulsá-canyon overdonderen door de
machtigste waterval van Europa, de
Dettifoss, en we wandelen in de canyon
naar de andere vlakbij gelegen watervallen. Het Jökulsargljufur Nationaal Park
met de imposante Asbyrgi-kloof (godenburcht) en met de sublieme basaltformaties van Hljódaklettar (echorotsen)
is ook meer dan de moeite waard.
Op het noordelijkste punt van het

schiereiland gaan we vogels bekijken
en maken we ook een korte stop in het
haventje Husavik.
Dag 24 Verplaatsing over de
Jökulhoogvlakte en door het Jökuldal
naar Egilstadir. Afscheidsetentje.
Dag 25 Korte rit naar de haven van
Seydisfjördur waar we inschepen voor
de terugvaart. Overnachting aan boord.
Dag 26 Verblijf op zee, met tijdens de
nacht een korte stop op de Faeröer.
Overnachting aan boord.
Dag 27 Aankomst rond de middag in
Hirsthals (Denemarken). Einde en
individuele terugreis. △

PRIJZEN 2021!
CAAAAAAAAAAAAAA�
DEELNAMEPRIJS
per persoon (basis: 2 pers./eenheid):

€ 3.789

IN DE PRIJS BEGREPEN
Bootovertochten (Denemarken-IJsland (H&T)
op basis van voertuig (lengte max. 6 m, hoogte
max. 3,50 m) en verblijf met 2 personen in
2-persoons binnenhut • alle kampgelden (incl.
elektriciteit waar mogelijk) • busexcursie naar
Dettifoss-waterval en omgeving • geleide
wandeling in Reykjavik • welkomstdrink en
extra drinks • 4 etentjes • reisbrochure.

SUPPLEMENT BOOT (PRIJZEN 2021)
• Voertuig langer dan 6 m,
per extra meter L:
• Buitenhut: beperkte
beschikbaarheid:

€ 460
Prijs op aanvraag

VLAAMSE REISBEGELEIDING
Marcel Menschaert

UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM
5 februari 2022

RESERVEREN
Via het inschrijvingsformulier op p. 37
of via www.vkt.be/reizen

ZORGELOOS KAMPEREN 2022
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