
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Touroperator Askja reizen heeft in samenwerking met de reiscommissie Zuid-
Holland/Noord-Brabant speciaal voor de Vrouwen van Nu, een vlieg/bus rondreis 

georganiseerd 

 

IJSLAND 29 AUG. T/M 7 SEPT. 2023 

PROGRAMMA 
(onder voorbehoud)  

 

 
 
 

Zin in een vakantie met de wonderen van een ongerepte natuur? Ga dan mee 

naar IJsland, een land dat je één maal in je leven gezien moet hebben. Laat je 

verrassen door de adembenemende natuur met vulkanische velden, bulderende 

geysers en klaterende watervallen. Wij beginnen in de hoofdstad Reykjavik. 
Verder gaan wij de Seljalandsfoss, Skógafoss en Gullfoss watervallen bezoeken 

en de geyser Strokkur. Ook de Nationale Parken Skaftafal en Thingvellir en de 

indrukwekkende Skaftafellsjökull gletsjer staan in het programma. Ook de 

“Gouden Cirkel” mag niet ontbreken. Een boottocht tussen de ijsschotsen op 

het gletsjermeer en een bezoek aan een heilzame spa maken deze reis 

compleet, waar je nog lang van zult nagenieten. 



PROGRAMMA 

 
 

DAG 1 | di 29-08-2023 

Vlucht naar Keflavík met Icelandair, bus naar Reykjavík 

 

Vanaf Schiphol vliegen wij ’s middags met Icelandair naar Keflavík in het 

zuidwesten van IJsland. De bus met chauffeur wacht ons hier op. De reisleiding 

reist met ons mee naar IJsland of staat op ons te wachten op het vliegveld van 

Keflavik. Via de lavavelden van het schiereiland Reykjanes rijden we naar de 

eerste accommodatie in Reykjavík. Het is een mooie rit en een eerste 

kennismaking met de indrukwekkende vergezichten, weidsheid en het ruige 

landschap van IJsland. 

 

DAG 2 | wo 30-08-2023 

Dagje Reykjavík 

 

Vandaag hebben we een volle dag ter besteding in de hoofdstad van IJsland. De 

ochtend is gevuld met een stadswandeling, waarbij de reisleider je alle 

hoogtepunten laat zien van Reykjavík. De middag kunnen wij naar eigen 

voorkeur invullen. In Reykjavík en omgeving is van alles te zien en te doen: 

winkelen, een museumbezoek, de stad van boven bekijken vanuit de 

Halgrímmskerk of zwemmen in deze stad met een keuze van maar liefst zeven 

zwembaden. Reykjavík beschikt ook over een tal van gezellige cafés. 

 

DAG 3 | do 31-08-2023 

Rit langs de zuidkust naar Skaftafell  

 

Vanuit Reykjavík rijden we vandaag langs de zuidkust naar de accommodatie in 

Skaftafell. Onderweg brengen we een bezoek aan het dorp Hveragerdi en de 

watervallen Seljalandsfoss & Skógafoss. In Skógar brengen we een bezoek aan 

het Skógar museum: een museum waarbij je een culturele erfgoedcollectie kunt 

bewonderen, tentoongesteld in zes historische gebouwen en drie musea. 

Uiteindelijk komen we uit bij de overnachtingsplaats voor de aankomende drie 

nachten. 

 



 

 

DAG 4 | vr 01-09-2023 

Dagtocht Skaftafell Nationaal Park 

 

Vandaag staat er een dagtocht naar het Skaftafell Nationaal Park voor ons op de 

planning. We nemen de tijd om verschillende plekken van het park aan te doen. 

Zo brengen we een bezoek aan het Skaftafell bezoekerscentrum en maken we 

een korte wandeling naar de Skaftafellsjökull gletsjer voor fantastische 

vergezichten over deze indrukwekkende gletsjer. 

 

 

DAG 5 | za 02-09-2023 

Dagtocht naar het IJsbergenmeer 

 

De dagtocht van vandaag gaat naar 

Jökulsárlón, ook wel het IJsbergenmeer 

genoemd. Hier gaan we aan boord van een 

amfibie boot en genieten we van een 

boottocht over het meer. Op deze manier 

kun je de ijsbergen nog beter van dichtbij 

bewonderen.  

Voordat we terug naar het hotel gaan, 

maken we nog een korte wandeling over 

Diamond Beach, waar de ijsbergen vanuit het meer aan land komen. 

 

DAG 6 | zo 03-09-2023 
Via de zuidkust terug naar Fludir en de gouden cirkel  

 

We rijden vandaag terug langs de zuidkust naar de omgeving van de gouden 

cirkel. Onderweg zullen we nog wat stops maken bij plekken die we de heenreis 

niet hebben bezocht. We stoppen bijvoorbeeld bij Vík om hier een bezoek te 

brengen aan het zwarte strand van Reynisfjara, dat ook prachtige 

basaltformaties heeft. Verder brengen we een bezoek aan het schiereiland 

Dyrhólaey, dat prachtige vergezichten biedt over de zuidkust van IJsland.  



 

Iets verder op de route zullen we een 

bezoek brengen aan het Lava Center in 

Hvolsvöllur. Dit is een interactieve 

voorstelling over vulkanisch activiteit, 

aardbevingen en het ontstaan van IJsland 

in de afgelopen miljoenen jaren. 

Uiteindelijk komen we uit in Fludir, waar 

we drie nachten zullen verblijven. 

 

 

 

DAG 7 | ma 04-09-2023 

Dagtocht Gullfoss & Geysir en bezoek aan Laugarvatn Fontana Spa 
 

Vandaag zullen we de machtige waterval Gullfoss gaan bekijken en een bezoek 

brengen aan het geothermische gebied van Geysir. De Gullfoss waterval is 

volgens velen de mooiste waterval van IJsland. Het Geysir-gebied staat bekend 

om de actieve springbron Strokkur, die elke acht minuten wel tot twintig meter 

hoog spuit. We sluiten de dag af met een ontspannen bad bij Laugarvatn Fontana 

Spa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAG 8 | di 05-09-2023 

Dagtocht Thingvellir Nationaal Park en Fridheimar 

 

Vandaag bezoeken 

we het historische 

Thingvellir 

Nationaal Park. We 

maken een korte 

wandeling door 

Almannagjá, een 

breuk dat de 

scheidingslijn 

aangeeft tussen de 

Europese en Noord-

Amerikaanse 

tektonische platen. Bij Lögberg leren we meer over het oude parlement en bij de 

Öxarárfoss waterval genieten we van het uitzicht.  

Ook gaan we naar de broeikassen (greenhouse) van Fridheimar, waar we meer 

te weten komen over de tuinbouw in broeikassen op IJsland in het koude 

klimaat. Tijdens het bezoek aan Fridheimar kunnen we tevens genieten van een 

proeverij van de producten die zij aanbieden. De lunch is bij Fridheimar 

inbegrepen.  

 

DAG 9 | wo 06-09-2023 

Rondrit over het schiereiland Reykjanes  

 

Op de laatste volle dag gaan we een mooie rondrit maken over het schiereiland 

Reykjanes. We gaan o.a. naar het geothermisch gebied van Krýsuvik en het 

mooie kustgedeelte van Reykjanestá. In de middag komen wij aan bij de 

accommodatie in de omgeving van Keflavík. We eten in het hotel of op 

loopafstand van het hotel. 

DAG 10 | do 07-09-2023 

Transfer naar de luchthaven, terugvlucht naar Nederland 

We nemen afscheid van IJsland. De bus brengt ons naar de luchthaven van 

Keflavík, vanwaar we de terugvlucht nemen naar Amsterdam. 

 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 



Reissom met verblijf in een 2-persoonskamer en VOL PENSION (excl 

dag 2: €4090,- Toeslag op de reissom met verblijf in een 1-

persoonskamer € 885,- 

 

Inclusief: 

• vlucht Amsterdam-Keflavík in de voordeligste vluchtklasse v.v. 

inclusief €178,-  luchthavenbelasting, bagage en stoelreservering 

• nationale vliegbelasting à € 7,85 per persoon 

   fooien 

• 9 overnachtingen in hotels op basis van logies en ontbijt in 1-pers. 

of 2-pers. kamers met eigen douche en toilet 

• 9x diner, 7x lunches (1 gang + koffie/thee, op dag 3 t/m 9) en 2x 

koffie/gebak stop onderweg (afhankelijk van de mogelijkheden op 

dag 4, 5 of 9 in te plannen) 

• busvervoer met Engelstalige chauffeur + Nederlandstalige 

reisleider 

• Skógar folk museum entree 

• amfibie boottour over het IJsbergenmeer 

• bezoek aan het Lava Center in Hvolsvöllur 

• 'geothermal tasting experience' bij Geysir 

• bezoek aan het Laugarvatn Fontana bad (inclusief gebruik van      

handdoek) 

• bezoek aan Fridheimar (greenhouse)  

• informatiepakket 

• CO2 compensatie reis inclusief vlucht 

 

Vluchtgegevens Icelandair 

 

Icelandair is de IJslandse lijndienst maatschappij, die dagelijks meerdere 

vluchten tussen Nederland en IJsland uitvoert. Bij Icelandair wordt gratis 

koffie/thee en frisdrank geserveerd. Je kunt 23 kg ruimbagage en 10 kg 

handbagage meenemen. 

 

-.-.-.-.-.-. 

29AUG FI501 Amsterdam Keflavik 14.10-15.25 

7SEP FI506 Keflavik Amsterdam 10.30-15.45 


