Optionele excursies

Boek uw excursies op hetzelfde moment als uw cruise

(kan niet worden gecombineerd worden in dezelfde
aanleghaven

EXCURSIE 1 • DE GOLDEN CIRCLE
Prijs per persoon:

Moeilijkheidgraad excursies: gemakkelijk

(volledige dag, inclusief lunch)

€ 140

We vertrekken naar het nationale park Thingvellir, dat
tot het Unesco werelderfgoed
behoort. Thingvellir is omgeven door bergen die een
uitgestrekte lavavlakte met
ongerepte
vegetatie
omringen. De
IJslanders
beschouwen het als een
heilige plaats, omdat
hier het Althing, het oudste parlement ter wereld, voor
het eerst bijeenkwam in 930. Het parlement kwam tijdens
de zomer telkens twee weken lang samen bij de Lögberg
(rots van de rechtspraak). Vanhier trekken we naar een
van de mooiste watervallen van Europa: de Gullfoss, ook
wel ‘Gouden Waterval’ genoemd. Zijn gebulder is al kilometers ver te horen. Deze dubbele waterval, waarboven
vaak een mooie regenboog prijkt, stort zich in een 32 m
diepe afgrond. We zetten onze excursie voort naar de
Grote Geysir, waaraan alle andere geisers van de wereld
hun naam hebben ontleend. Hoewel de activiteit van
Geysir sterk is afgenomen, is het nog steeds een adembenemende plek om te bezoeken door de vele vulkanische
fenomenen die er te zien zijn: solfataren, fumarolen, borrelende modderpoelen en indrukwekkende geisers.

Prijs per persoon:

€ 90

Kort bezoek aan de stad en het openluchtmuseum Arbaer. Op deze
site is een twintigtal gebouwen te zien (hoofdzakelijk uit het centrum
van Reykjavik), die naar hier werden gebracht om het architecturaal
en historisch patrimonium van de stad te bewaren. Vanhier rijden
we naar de koepel van Perlan, die een prachtig uitzicht biedt over
de stad, en vervolgens naar het Nationaal Museum. Hier worden de
geschiedenis en de gebruiken van IJsland toegelicht, van de eerste
Vikings tot in de moderne tijden. Eindigen doen we met een bezoek
aan het oude centrum en de Hallgrimskirkja.

DAG 2 – REYKJAVIK
EXCURSIE 4 • EEN DUIK IN DE BLUE LAGOON
Beschikbaarheid en prijzen:

gelieve contact met ons te nemen
De Blue Lagoon is een
beroemd geothermisch
complex dicht bij Reykjavik en biedt een unieke

EXCURSIE 2 • REYKJAVIK EN KRÝSUVÍK

en ontspannende omgeving. Het water en de
modder zijn rijk aan silica
en staan bekend om hun
helende werking.

€ 100

We rijden naar het schiereiland Reykjanes en lassen een fotomoment in bij Kleifarvatn, het diepste meer van het land. Aankomst in Krýsuvík en bezoek aan het geothermische gebied, dat bezaaid is met solfataren. Na een kort bezoek aan Reykjavik
zelf gaan we naar de koepel van Perlan, waar ons een spectaculair uitzicht wacht over
de stad. Daarna trekken we de historische stad in. Na een bezoek aan de imposante
Lutheraanse Hallgrimskirkja houden we halt bij de Harpa-concertzaal om er de unieke
geometrische architectuur te bewonderen.

moeilijk

EXCURSIE 3 • HISTORISCH REYKJAVIK

DAG 2 – REYKJAVI

Prijs per persoon:

gemiddeld

DAG 2 – REYKJAVIK
EXCURSIE 5 • DE VULKAANLANDSCHAPPEN VANUIT DE LUCHT
Beschikbaarheid en prijzen:
Vlucht over de regio met
een helikopter en kennismaking met de vulkaanlandschappen vanuit de
lucht. Landing in de buurt
van een geothermische site
tijdens de excursie.
Duur van de vlucht:
ongeveer
30
minuten.
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gelieve contact met ons te nemen

EXCURSIE 8 • PATRIMONIUM EN LANDSCHAPPEN

EXCURSIE 6 • HET PRACHTIGE WESTEN EN ZIJN FOLKLORE
(volledige dag, inclusief lunchpakket)

Prijs per persoon (beperkt aantal plaatsen):

€ 170

We trekken richting Bíldudalur en het sublieme landschap van de mooiste fjord
van het westen: Arnarfjördur. Bezoek aan het zeemonstermuseum, waarover
al eeuwenlang tal van verhalen en legendes bestaan in de IJslandse folklore.
Na een korte stop aan de warmwaterbronnen van Reykjarfjördur zetten we
onze weg voort naar de waterval van Dynjandi, een van de indrukwekkendste
van heel IJsland. Terugkeren doen we langs de Vatnsfjördur. Onderweg
stoppen we hier en daar aan mooie uitzichtpunten.

(grote halve dag, inclusief lunch)

Prijs per persoon (beperkt aantal plaatsen):

€ 180

De regio rond de Skagafjördur kent een
rijke geschiedenis en staat bekend om
zijn paardrijcultuur. We rijden door de
schitterende landschappen van het
binnenland naar een stoeterij. Bezoek
en voorstelling. Na een lichte lunch
zetten we onze weg voort naar de bijzonder mooie waterval van Reykjafoss. Eindigen doen we met een bezoek aan de beroemde boerderij van
Glaumbær, die deel uitmaakt van het
Nationaal Museum van IJsland. De site
omvat een kerkje en turfhuizen uit de
18e eeuw, met meubels, voorwerpen
en gereedschap uit die tijd, en geeft
een goed inzicht in het rurale en religieuze leven van die tijd.
DAG 4 – SAUDÁRKRÓKUR
EXCURSIE 9 • HET EILAND DRANGEY
Prijs per persoon (beperkt aantal plaatsen):

€ 170

DAG 3 – PATREKSFJÖRDUR
Aan boord van lokale boten zetten we koers naar
Drangey. We bezoeken dit vulkanische eiland met
zijn steile kliffen te voet. Drangey wordt bevolkt
door tal van vogelsoorten
en is een uitgelezen plek om
papegaaiduikers te spotten.
Bovendien biedt het een
geweldig uitzicht op de
Skagafjördur. Het eiland is
bekend in IJsland omdat het
een rol speelt in de beroemde sage van Grettir,
die zich afspeelt in de 10e
eeuw.

EXCURSIE 7 • DE KLIFFEN VAN LÁTRABJARG EN
HET RAUDASANDURSTRAND (volledige dag, inclusief lunchpakket)
Prijs per persoon (beperkt aantal plaatsen):

€ 170

Látrabjarg bevindt zich in het uiterste westen van IJsland. Op
deze unieke pek nestelen miljoenen vogels op de kliffen. In dit
ornithologische paradijs vallen niet alleen lokale, maar ook tal
van trekvogels te bewonderen: pinguïns, stormvogels, zeekoeten en de beroemde papegaaiduikers. We zetten onze weg
verder naar het spectaculaire rode zandstrand Raudasandur en
zijn contrastrijke landschappen. De bijzondere kleur is te danken aan het schelpengruis dat zich hier gedurende vele eeuwen
heeft opgehoopt.
DAG 4 – SAUDÁRKRÓKUR
EXCURSIE 10 • TOCHT TE PAARD

Prijs per persoon (beperkt aantal plaatsen):
We vertrekken met de
touringcar naar
een
paardenfokkerij. Uitleg en
voorbereiding op onze tocht
te paard van onge- veer
anderhalf uur doorheen de
prachtige IJslandse natuur.
Paarden spelen een belangrijke rol in de IJslandse cultuur,
maar ook in de hele Noordse
geschiedenis en mythologie.
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(Engelstalige excursie)

€ 190

Moeilijkheidgraad excursies: gemakkelijk

EXCURSIE 11 • DE JUWELEN VAN HET NOORDEN

gemiddeld

moeilijk

(volledige dag, incluief lunch)

Prijs per persoon:

€ 150

Kennismaking met een regio vol buitengewone landschappen,
waar tal van vulkanische fenomenen kunnen worden waargenomen. We bezoeken de geothermische site Námaskard, met zijn
naar zwavel ruikende modderpotten, solfataren en fumarolen.
Daarna gaat het naar Dimmuborgir, waarvan de naam ‘duistere
burchten’ betekent. Hier maken we een wandeling tussen de
bevreemdende lavaformaties van dit buitengewone labyrint. We
zetten onze weg voort naar de kraters van het meer Mývatn, een
van de meest fascinerende locaties van IJsland. Na het middagmaal brengen we een bezoek aan de Godafoss, de ‘waterval van de
goden’. Volgens de legende zou Torgeir Torkelsson zijn heidense
afgodsbeelden in deze waterval gegooid hebben om het christendom in IJsland te introduceren.

EXCURSIE 12 • DE VELE GEZICHTEN VAN HET VULKANISME
(volledige dag, inclusief lunchpakket)

Prijs per persoon:

€ 170
Langs de kust van het schiereiland Tjörnes rijden we naar de
vlakte van Kelduhverfi, waar de
landschappen vertellen over de
tektonische activiteit in IJsland. We
bezoeken eerst de beroemde hoefijzervormige kloof Ásbyrgi, een
buitengewoon natuurfenomeen in
een groene omgeving, en daarna
de basaltzuilen van Hljódaklettar,
waar we een wandeling maken
tussen de spectaculaire rotsformaties. Na het middagmaal
(lunchpakket) rijden we naar de
indrukwekkende Dettifoss, de
krachtigste waterval van Europa.
Op de terugweg houden we halt
aan Námaskard, met zijn fumarolen en andere geothermische
fenomenen, en bezoeken we de
turfdakgebouwen
van
het
museum van Grenjadarstadur.
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EXCURSIE 13 • WALVISSEN SPOTTEN
Prijs per persoon (beperkt aantal plaatsen):

€ 230

Het plaatsje Húsavík wordt wel eens de beste plek van heel Europa genoemd om walvissen te spotten. Aan boord van lokale
rubberboten varen we eerst naar een kolonie papegaaiduikers,
waarna we in de baai op zoek gaan naar sporen van walvissen en
dolfijnen. We sluiten af met een bezoek aan het Walvismuseum,
waar uitleg wordt gegeven over de levenswijze van deze dieren
en hun verspreiding in de IJslandse wateren.

EXCURSIE 14 • DE MOOIE OMGEVING VAN VOPNAFJÖRDUR
Prijs per persoon (beperkt aantal plaatsen):

EXCURSIE 16 • HET GLETSJERMEER JÖKULSÁRLÓN
(volledige dag, inclusief lunch)

€ 150
Prijs per persoon (beperkt aantal plaatsen):

Kennismaking met de prachtige
kustlandschappen in de buurt van
Vopnafjördur, waar de Vikings zich al in
de negende eeuw kwamen vestigen.
Eerst trekken we naar de Gljúfurárfoss,
een waterval met een hoogte van 45
meter op het einde van een smalle kloof. Vanhier gaat het naar de indrukwekkende kliffen van Virkisvík, die tot de
oudste van IJsland behoren en opmerkelijk kleurrijke contrasten vertonen
tussen basalt en sedimentair gesteente.
Verfrissing. Onze laatste halte is het
strand van Skjólfjorur met de beroemde
rots in de vorm van een olifant.

€ 310

Jökulsárlón is het bekendste en
grootste gletsjermeer van IJsland. We
rijden met de touringcar (ong. 3 u.)
door de ongerepte landschappen van
Zuid-IJsland en houden onderweg halt
in het charmante dorpje Höfn. Aan
boord van lokale boten maken we een
onvergetelijke rondvaart tussen de
witte, blauwe en zwarte ijsbergen in
het meer dat gevoed wordt door de
Brei- damerkurjökull. Deze bijzonder
brede
gletsjertong biedt
een
buitengewoon spektakel. Op de
terugweg nemen we een pauze voor
het middagmaal.

DAG 6 – VOPNAFJÖRDUR
EXCURSIE 15 • KENNISMAKING MET VOPNAFJÖRDUR
Prijs per persoon (beperkt aantal plaatsen):

€ 90

Wandeling in deze kleine gemeente aan de rand van de gelijknamige fjord.
Vopnafjördur was lange tijd een belangrijke handelshaven in het noordoosten
van IJsland en onderhield een bevoorrechte relatie met Denemarken.
Bezoek aan diverse verlaten huizen met een rijke geschiedenis. We krijgen
volksve- rhalen te horen en trekken vervolgens naar de plek waar de
gemeente gesticht werd. Bezoek aan het kerkje en verfrissing.

DAG 7 – DJÚPIVOGU
EXCURSIE 17 • DJÚPIVOGUR EN OMGEVING
Prijs per persoon (beperkt aantal plaatsen):
We brengen te voet een
bezoek aan het dorp en
wandelen naar het uitzichtpunt Bóndavarda. Daarna
trekken we het omringende
natuurgebied in om de
enorme vogelrijkdom te
observeren. De moerassen,
meertjes en stranden zorgen
voor een rijke kustfauna en
bieden ideale nestgelegenheden voor vogels.

Optionele excursies Plus Cruise - IJsland

€ 60

Moeilijkheidgraad excursies: gemakkelijk

EXCURSIE 18 • HET POMPEÏ VAN HET NOORDEN
Prijs per persoon:

gemiddeld

moeilijk

EXCURSIE 19 • HET EILAND HEIMAEY PER BOOT
€ 110

We trekken naar de vallei
Herjólfsdalur en de westpunt van Heimaey, waar we de
verschillende omringende
eilanden kunnen zien. Ook
Surtsey (Unesco-werelderfgoed), het jongste eiland
van de archipel, is recent
ontstaan door vulkanische
activiteit. We brengen een
bezoek aan de panoramische kliffen van Stórhöfdi, waar zich een grote kolonie papegaaiduikers bevindt. Bij onze terugkeer voert de weg ons tussen
twee vulkanen door: de 5000 jaar oude Helgafell en de Eldfell, die beroemd
werd door de uitbarsting in 1973. Na een stop aan de houten kerk van Skansinn bezoeken we Eldheimar, het museum waar het verhaal van de uitbarsting en de gevolgen worden toegelicht

Prijs per persoon (beperkt aantal plaatsen):

€ 100

Heimaey is het grootste en het enige bewoonde eiland van de Westmaneilanden. Aan boord van lokale boten observeren we de talrijke vogels die er
tijdens de zomermaanden nestelen op de kliffen. Papegaaiduikers, jan-vangenten en zeekoeten zijn maar enkele van de vele soorten. Vaak worden hier
ook walvissen, orka’s en witsnuitdolfijnen gespot. Daarna varen we naar de
grotten Fjosid en Klettshellir, waarvan de laatste bekendstaat om zijn uitmuntende akoestiek.

DAG 8 – HEIMAEY EN DE WESTMANEILANDEN
EXCURSIE 20 • AVONTUUR IN EEN SPEEDBOOT
Prijs per persoon (beperkt aantal plaatsen):

(Engelstalige excursie)

€ 190

Speedboten bieden een handige manier om kennis te maken met de lokale fauna en naar moeilijk bereikbare plaatsen te va- ren, zoals de kleine Eidergrot. Deze is
genoemd naar de vlakbij gelegen kolonie eidereenden. We brengen ook een bezoek aan de Aegirgrot, die genoemd is naar de god van de zee. In deze bijzonder diepe
grot zijn prachtige basaltzuilen te bewonderen. Afsluiten doen we met de grot Klettshellir, die bekendstaat om zijn buitengewone akoestiek

