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Laat je door IJsland
inspireren
Of je nu op reis gaat voor ontspanning, of om de geest, het
lichaam of je smaak papillen te stimuleren, zodra je op IJsland
aankomt begint het avontuur.
IJsland betekent dag en nacht plezier, het hele jaar door. De
aparte mix van vergezichten en bijzonderheden is geschapen
door een unieke en bijzonder creative cultuur, de persoonlijkheid
van de mensen en een hoogstandje van Moeder Natuur.
Voor stijlvolle accommodatie, top restaurants, een hip nachtleven
en uitzonderlijke musea kies je de hoofdstad en omgeving, terwijl
de landelijke gebieden opwinding, actie en nog méér culinaire en
culturele ontdekkingen bieden.
Elk seizoen heeft zijn eigen dimensie. Het voorjaar maakt de
frisheid die het land zo eigen is wakker, en in de zomer verschijnt
de middernachtszon zodat het daglicht nauwelijks afneemt.
In de herfst, met zijn kleurrijke wolkenvelden, leggen fotografen
van over de hele wereld het jaarlijkse spektakel van het bijeen
drijven van paarden en schapen vast, terwijl de IJslanders bessen
en kruiden verzamelen. ‘s Winters kun je terreinskiën of het
Noorderlicht beleven.
Bezoek ons voor zulke ongeëvenaarde belevenissen en voel de
warmte van mensen die er dol op zijn hun land met ontdekkers
zoals jij te delen.
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Ontdek IJsland
Er zijn twee problemen bij het begin van een
vakantie op IJsland: waar te beginnen, en wat
over te slaan!
Het tweede dilemma is echter makkelijk
op te lossen – maak een tweede bezoek om
te zien waar je eerst geen tijd voor had!
Of je nu van extreme avonturen houdt, of
van cultuur, mensen en de smaak van een
land, IJsland is jouw soort van land.
Je ontdekt het unieke landschap meteen.
Geologisch gezien is IJsland véél jonger dan
de meeste andere landen en de vulkanische
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aktiviteit getuigt ervan dat het nog steeds in
vorming is. Tijdens je reizen zie je lavavelden,
kraters, vulkanen, tafelbergen en grote
hoeveelheden puimsteen.
De hoofdstad accentueert de moderne
tijd, met chique “boutique” hotels, inventieve
restaurants, unieke winkels en een fantastisch
nachtleven met gezellige bars en alle soorten
van vermaak.
Maar ook hier is de natuur dichtbij. De
geothermische energie in de bodem wordt
in de zwembaden en spa’s gebruikt die je

door heel Reykjavík kunt vinden. Na een
bezoek voel je je ontspannen en verfrist.
Buiten de stad zijn er talloze mogelijk
heden om te ontspannen, óf juist om het
avontuur van IJsland volop te proeven.
Ongetwijfeld kun je het fantastische
landschap het beste waarderen door IJsland te
voet, buiten de gebaande wegen te ontdekken.
In juli en augustus kun je in het hoogland
fantastische voettochten maken, en ook in
andere gebieden zijn er schitterende routes
om vanaf mei tot september van te genieten.

Wist je dat…
… er een website over familierelaties van de
IJslanders bestaat, waarop je je stamboom na
kunt zoeken? Veel IJslanders kunnen vele
eeuwen terug nog voorvaderen vinden en het
is geen uitzondering als iemand ontdekt dat
hij afstamt van één van de eerste bewoners in
de 9e eeuw. Bovendien kun je ook nog
ontdekken dat één van je buren een achterachter-achterneef blijkt te zijn!

Als je het benenwerk liever aan iemand
anders overlaat kun je het sterke en unieke
IJslandse paard proberen, dat een extra gang
heeft: de tölt. Je kunt het hele jaar korte
tochten maken en zomers zijn er ritten die
tot aan 15 dagen duren.
Andere verbazingwekkende dingen die
je op IJsland kunt doen zijn vissen, tochten
maken met hondesleden of sneeuwscooters,
grotten bezoeken, duiken, ijsklimmen,
wildwater- en kajak varen. Golf is ook
populair, er zijn meer dan 60 golfbanen.
Maar géén bezoek aan IJsland is
compleet zonder een ontmoeting met de
natuurlijke bewoners: van april tot midden
oktober zijn er walvissafari’s en van mei tot
midden augustus zul je waarschijnlijk ook de
koddige papegaaiduikers zien, zowel als
talloze andere vogelsoorten die onze kusten
bezoeken en ornithologen vanuit de hele
wereld aantrekken.
Waarom spreid je je vleugels niet op IJsland?

… dat IJsland, omdat het op de MidAtlantische rug ligt, een hete plek van
vulkanische en geothermische activiteit is: 30
vulkanen van na de IJstijd hebben in de laatste
twee eeuwen uitbarstingen gehad, en
natuurlijk heet water voorziet het grootste deel
van de bevolking van goedkope en
onvervuilende verwarming. Rivieren zijn ook
aan banden gelegd om goedkope hydroelectriciteit te verschaffen.

Voor nadere informatie
www.visiticeland.com
www.visitreykjavik.is
De Grapevine krant rapporteert regelmatig
welke concerten op de agenda staan
www.grapevine.is
Nieuws over Ijsland, ijslandse cultuur
en reizen www.icenews.is
Voor plaatselijke activiteiten en
gebeurtenissen, zie de websites
op blz 5–16
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Creative Energie
Reykjavík en het hoofdstadgebied
Reykjavík, de wereld’s noordelijkste hoofdstad, is
omgeven door bergen en de oceaan. Hier slaat het
culturele hart van IJsland. Huizen bekleed met
kleurrijke golfplaten staan naast moderne architectuur
en wonderlijke straatkunst. Met de natuurwonderen
om de hoek en de levendige artistieke sfeer is
Reykjavík ideaal, zowel voor een rustig als voor een
superaktief weekend.
DIT MAG JE NIET MISSEN…
De klassieke plaatsen
Het uitzicht vanaf de toren van IJsland’s grootste kerk
Hallgrímskirkja, óf vanaf de koepelvormige Perlan, is
verbazend. Langs de baai vind je de sculptuur Sun
Voyager en de nieuwe concert- en congres hal
“Harpa”, een interessant gebouw ontworpen door de
prominente artiest Ólafur Elíasson. Er gaat een boot
naar het eilandje Viðey waar Yoko Ono’s Imagine
Peace Tower staat, die van oktober tot december als
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een baken voor wereldvrede straalt. En ‘s zomers
kun je zelfs in zee zwemmen, aan het Blue Flag
strand in Nauthólsvík, want daar is het water –
dankzij geothermische verwarming – altijd 20°C.
Stijlvol winkelen
Langs de winkelstraten Laugavegur en Skóla
vördustigur vind je haast geen filiaal-winkels, maar
moderne boutiques van jonge ontwerpers en
onafhankelijke boeken- en muziekwinkels waar
soms schrijvers en musici hun werk presenteren.
Op de vlooienmarkt Kolaportið (weekends) vind je
vaak koopjes, maar voor de chique merken ga je
naar de winkelcentra Kringlan (in Reykjavík) en
Smáralind (in Kópavogur).
Verwen je smaakpapillen
Reykjavík is trots op haar verfijnde restaurants,
maar sommige eenvoudigere culinaire

www.visitreykjavik.is
www.visiticeland.com

pleziertjes zijn ook onmisbaar, zoals een
worstje bij Bæjarins Bestu Pylsur, een kop
romige kreeftensoep of een visdiner in één
van de café’s in de verbouwde boothuizen
en schuren aan de oude haven. Na etenstijd
veranderen sommige lokalen die overdag
deel uitmaken van Reykjavík’s café cultuur,
in de wildste nachtclubs die tot in de kleine
uurtjes open blijven.
Culturele genoegens
In en rondom Reykjavík is er geen gebrek aan
culturele mogelijkheden, met een uitgebreid
programma van festivals, live muziek en
andere evenementen. Het Kunst Festival,
het RIFF Film Festival en het Jazz Festival
zijn jaarlijkse hoogtepunten. In de moderne
gallerieën en concertruimtes kun je de
creativiteit van de IJslandse avant-garde

ontdekken, en bij de verbazende, interactieve
Settlement Exhibition leer je de Viking- en
Saga erfenis kennen. In het blad Reykjavík
Grapevine staat alles over festivals,
tentoonstellingen en muziek evenementen.
Bewoners van alle soorten!
Van april tot oktober kun je vanaf een boot
walvissen en papegaaiduikers zien, en vanuit
rijstallen in Mosfellsbær en Hafnarfjörður kun
je door het vulkanische landschap rijden. Je
kunt een middagje baden en roddelen met
de bewoners in één van de 17 geothermische
zwembaden, óf de eendjes voeren op het
meer Tjörnin, óf de dierentuin van Reykjavík
bezoeken. In Hafnarfjörður kun je op een
begeleide wandeling de “Verborgen
Mensen” leren kennen, of zelfs in het
Viking Hotel verblijven.

Wist je dat…
…de eerste bewoner, Ingólfur Arnarson, de
palen die aan weerszijden van zijn erezetel
stonden, in zee zou hebben gegooid toen hij
IJsland voor het eerst zag? Hij zou ze terug
hebben gevonden waar Reykjavík zich nu
bevindt. Daar bouwde hij toen zijn huis. Of dit
aardige verhaal nu waar is of niet, de locatie
van Reykjavík is optimaal voor een hoofdstad:
er is een overvloed aan heet water in de
bodem, er is een hele goede natuurlijke
haven, en het klimaat is het mildste van het
hele land.
…IJsland maar nét over de 300.000 inwoners
heeft? Met een oppervlakte van 105,000 km2,
betekent dit dat er maar 3 inwoners per km2
zijn. Desondanks presteert dit kleine volk het
om een compleet onderwijs systeem draaiend
te houden, en een gezondheidszorg van de
hoogste moderne standaard. De
levensverwachting is één van de hoogste ter
wereld, en de zuigelingensterfte één van de
laagste.
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De aarde in evolutie
Zuid en Zuidwest IJsland
Het is niet verrassend dat het zuiden, met
de geijsers, actieve vulkanen, imposante
gletsjers, klaterende watervallen en de
verfrissende Blauwe Lagune, het meest
bezochte gebied van IJsland is. Hier kun je
zien hoe een jong land nog steeds gevormd
wordt. De noord-Amerikaanse en Eurazische
aardkostplaten schuiven hier zo’n 2,5 cm per
jaar uit elkaar en vulkanische aktiviteit schept
het ruige, ongetemde landschap nog steeds.
DIT MAG JE NIET MISSEN…
Het schiereiland Reykjanes
Op het schiereiland Reykjavík, gekenmerkt
door lavavelden, geothermische energie
en kleine vissersdorpjes, bevindt zich de
onmisbare en unieke Blauwe Lagune.
In het Zoute Vis Musem in Grindavík kun
je het verleden proeven en de oude zeevaart

6

tradities van het gebied leren kennen, en
in het museum Vikingaheimar staat een
complete Vikingenboot.
De ‘Gouden cirkel’
Je kunt Gullfoss (De Gouden Waterval),
Geysir en het nationale park Þingvellir, de
drie beroemdste attracties, op een dagtocht
vanuit Reykjavík bezoeken. Bij Geysir zie je de
krachtige bron Strokkur die ongeveer om de
zeven minuten uitbarst en ook de oude, nu
inactieve bron Geysir, naar wie alle geijsers
genoemd zijn. Het nationale park Þingvellir
staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst,
o.a. omdat hier het eerste democratische
parlement ter wereld, het Alþingi, van 930
tot 1798 zitting hield.

www.reykjanes.is
www.south.is

Continentale verschuiving
Je kunt duiken of snorkelen tussen de
Noord-Amerikaanse en de Eurazische
aardkorstplaten in de Silfra kloof bij Þingvellir.
Het ongelofelijk heldere water maakt dit één
van de top duikplaatsen ter wereld.
De Westman eilanden
Op de Westman Eilanden, waar je met een
veerboot of vliegtuig naar toe kunt, vind je
fantastisch landschap en een heel rijk
vogelleven, met één van IJsland’s grootste
papegaaiduiker kolonies. In 1973 zagen de
bewoners zich genoodzaakt hun huizen te
verlaten, toen een nieuwe vulkaan uitbrak
aan de rand van het dorp. Zie ook
“Het Pompei van het noorden”,
www.pompeinordursins.is

Wist je dat…

Vulkanische activiteit
IJsland’s meest actieve vulkanen bevinden
zich in het zuiden: de nu beroemde Eyja
fjallajökull, Hekla en Katla die onder de
gletsjer Mýrdalsjökull ligt. Lavavelden en
zwarte zandstranden getuigen van vroegere
uitbraken.
Voor wie van avontuur houdt
Je kunt langs de meest pittoresque paden
wandelen, paardrijden, wildwater varen,
sneeuwscooter rijden en op gletsjers of ijs
klimmen, dit alles in een gevarieerd en
spectaculair landschap.

… dat in 930 de eerste bewonders van IJsland
één van de eerste regeringen ter wereld
stichtten; De oude Gemenebest periode,
beschreven in de klassieke IJslandse Saga’s,
bestond tot 1262 toen IJsland zijn
zelfstandigheid verloor. In 1944 werd de
huidige republiek gesticht. Het land wordt
geregeerd door het Alþing (parlement),
waarvan de 63 leden om de vier jaar gekozen
worden. De president, Ólafur Ragnar Grímsson
werd in juni 1996 gekozen als opvolger van
Vigdís Finnbogadóttir. Het staatshoofd speelt
geen rol in de dagelijkse politiek.
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Inspiratie en wild avontuur
West IJsland
West IJsland en het schiereiland Snæfellsness
bieden een vaak dramatisch landschap van
lichte zandstranden, gletsjers, bergen en
vulkanen, met daar tussenin kleine
vissersdorpjes en sommige van IJsland’s
leukste hotels. Deze mysterieuze romantiek
inspireert al generaties lang tot het vertellen
van verhalen.

Settlement Centre in Borgarnes vertelt
over de viking Egill Skallagrímsson, en een
gereconstrueerde boerderij bij Eiríksstaðir,
waar Erik de Rode woonde, is ook de moeite
waard. Hier zou Erik’s zoon, Leif de
Gelukkige, de reiziger die al bijna 500 jaar
vóór Columbus in Noord Amerika aankwam,
geboren zijn.

DIT MAG JE NIET MISSEN…
Reis naar het middelpunt van de aarde
Snæfellsjökull, de ijskap die een vulkaan
bedekt, was de fictieve locatie voor Jules
Verne’s klassieke science fiction verhaal
van 1846.

Borgarfjörður – een centrum van cultuur
Reykholt, in Borgarfjörður, is een belangrijk
cultureel centrum, vooral als de locatie van
een klassiek muziekfestival in juli, en vanwege
het museum over de middeleeuwse
wetenschapper en dichter Snorri Sturluson
(1179–1241), die hier woonde. Een andere
leuke tip is een bezoek aan “Brúðuheimar”
in Borgarfjörður, waar het poppenspel een
verfijnde kunst is geworden.

Het spoor van de Sagas
Veel van IJsland’s klassieke sagas spelen
in west IJsland en de Westfjorden. Het
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www.west.is

Het verhaal van de haai
In Bjarnarhöfn, een boerderij en
haaienmuseum, kun je gefermenteerde
haai, een IJslandse delicatesse proeven.
De vogelhemel
De baai Breiðafjörður die de Westfjorden van
de rest van IJsland scheidt, bevat duizenden
eilandjes waar het wemelt van de vogels. In
dit UNESCO Werelderfgoed gebied broeden
papegaaiduikers, maar ook de zeldzame
visarenden.
De natuur in actie
De confrontatie tussen vuur en ijs creëert
spectaculaire ijsvormen in IJsland’s op één
na grootste gletsjer, de Langjökull. Er zijn
fantastische vulkanische formaties bij de
kraters Eldborg en Grábrók, en Europa’s

Wist je dat…

grootste hete bron Deildartunguhver
produceert 180 liter bijna kokend water
per seconde. Het water in de bijzondere
Hraunfossar watervallen daarentegen, komt
out heldere koude bronnen onder de lava.

… de eerste bewoners van IJsland grotendeels
uit Noorwegen kwamen, omdat ze ontevreden
waren met de nieuwe koning daar, die erg
machtszuchtig was? Deze mensen vonden hun
zelfstandigheid belangrijker dan al het andere.
Je kunt je afvragen of de moderne IJslanders
deze neiging misschien ook nog bezitten?
… de IJslandse huisdieren afstammen van
dieren die door de eerste bewoners naar
IJsland gebracht zijn? Reizen over de oceaan
op open schepen, met koeien en paarden aan
boord, was niet echt makkelijk, dus zodra er
genoeg dieren op IJsland waren om te gaan
fokken, hielden de mensen ermee op om met
dieren naar IJsland te varen. Nu is het zelfs
verboden, want de eeuwen-lange isolatie
heeft besmettelijke ziekten weggehouden,
een situatie die de mensen graag willen
behouden!
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Bergen, fjorden en natuur alom
De Westfjorden
De schaars bewoonde Westfjorden, één van
Europa’s best bewaarde wildernissen, zijn
groots en schitterend. Er zijn majestueuze
bergen, fjorden, magische watervallen en
onbedorven natuur, en je kunt er het meest
westelijke punt van Europa bezoeken.
DIT MAG JE NIET MISSEN…
Ísafjörður
Dit charmante en belangrijkste stadje van de
Westfjorden heeft 3000 inwoners. Er is een
levendige haven en een kleurrijk historisch
centrum. Het schitterende landschap vlak
buiten Ísafjörður is een paradijs voor
wandelaars. Je kunt bij Ísafjörður ook goed
skieën, en het jaarlijke muziek festival “Aldrei
fór ég suður” (Ik ging nooit naar het zuiden)
rond de Pasen, is een cultureel hoogtepunt.
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Het natuurreservaat Hornstrandir
Dit onbedorven gebied kun je alleen te voet
of per boot bereiken. De poolvos leeft hier,
samen met 260 soorten bloeiende planten en
varens en een weelde aan vogels en zeedieren.
Vogelrotsen
Europa’s drie grootste vogelrotsen bevinden
zich allen in de Westfjorden. Látrabjarg, het
westelijkste puntje van Europa, is een van de
grootste zeekoeten- en alkenkolonies ter
wereld, en er broeden ook papegaaiduikers,
stormvogels en drieteenmeeuwen.
Heerlijk baden
Rondom de Westfjorden vindt je twaalf
natuurlijke baden. Door het gebruik van
natuurlijke bronnen kun je nu in de natuur
baden, omringd door haar schoonheid.

www.westfjords.is

Wist je dat…

Puur avontuur
In West IJsland en de Westfjorden kun je
beter dan waar ook kajak varen, extreem
terreinfietsen en adembenemend
terreinskiën. Je kunt het landschap ook
op het zuiver gefokte IJslandse paard
ontdekken, en je kunt er fantastisch
zeevissen.

…IJslandse achternamen normaal gesproken
bestaan uit de voornaam van de vader met
“zoon” of “dochter” er achter? Een man die
Jón Björnsson heet, zou zijn kinderen dus een
voornaam geven, en daarna komt Jónsson
voor de zonen en Jónsdóttir voor de dochters.
Hier kan je dus ook meteen uit afleiden dat
Jón zijn vader Björn heette. In het
telefoonboek staan de mensen alfabetisch
gesorteerd, bij voornaam! De voornaam
wordt als het belangrijkste deel van een
naam beschouwd en IJslanders noemen
elkaar nooit bij de achternaam. Het is dus
niet onbeleefd om Jón gewoon Jón te
noemen, in plaats van meneer Björnsson.
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The Arctische kust
Noord IJsland
In het noorden van IJsland vind je het stadje
Akureyri, bloeiende dorpjes en landbouwge
bieden, scherpe bergtoppen en eilandjes
buiten de kust. Sommige van de beroemdste
en spectaculairste attracties bevinden zich
hier. Heb je ooit de poolcircel willen aanraken?
Bezoekers aan het eilandje Grímsey, het noorde
lijkste bewoonde eiland, kunnen dit doen!
DIT MAG JE NIET MISSEN…
Akureyri
Langs de kust van de fjord Eyjafjörður,
IJsland’s langste fjord, ligt de stad Akureyri,
omgeven door bergen met besneeuwde
toppen. Hier vindt het jaarlijkse Arctic Open
golftoernooi plaats onder de middernachts
zon. Akureyri heeft een schitterend cultureel
centrum, Hof, dat midden 2010 geopend
werd als innoverend en flexibel centrum voor
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conferenties en uitvoerende kunsten. Er
zijn uitstekende bars en restaurants, een
botanische tuin en de beste ski-faciliteiten
van IJsland.
De middernachtszon
Rond de midzomer zonnewende kun je
vooral in kustgebieden een buitengewoon
spektakel zien: de zon raakt de horizon en
rijst meteen weer op, in adembenemende
rode en gouden kleuren.
Mývatn en Krafla
De omgeving van het rustige meer Mývatn
is beroemd voor het unieke vogelleven
en de adembenemende schoonheid.
De geothermische Natuurbaden bieden
verfrissing aan vermoeide reizigers en
Goðafoss (waterval van de Goden) en de

www.northwest.is
www.nordurland.is

grillige lavaformaties van Dimmuborgir zijn
ook zeker een bezoek waard, evenals de
kokende modderbronnen en stoompluimen
van Námafjall.

zie je soms spelen langs de kust van het
schiereiland Vatnsnes en in Hvammstangi
bevindt zich het IJslandse Zeehonden
centrum.

Jökulsárgljúfur
Jökulsárgljúfur is een fantastisch nationaal
park rondom de rivier Jökulsá á Fjöllum en
het verzonken, hoefijzervormige dal Ásbyrgi.
De donderende Dettifoss in de rivier
Jökulsá, gevoed door de immense gletsjer
Vatnajökull, is Europa’s machtigste waterval.

Skagafjörður & Húnaþing
Skagafjörður en Húnaþing zijn een bloeiend
landbouwgebied in noordwest IJsland,
speciaal beroemd voor de fokkerij van
IJslandse paarden. Dit is hét gebied voor
lange rijtoeren, maar je kunt er ook de
“réttir”, het jaarlijks bijeendrijven van
schapen en paarden beleven. Andere
hoogtepunten zijn de turf gebouwen van het
Glaumbær volksmuseum, of een wildwater
vaart op de gletsjerrivieren van dit gebied.
Het noordwesten is ook fantastich voor
vissers, met 20 forelmeren en 17 zalmrivieren.

Walvissen en zeehonden
In Húsavík kun je walvissafari’s maken, of
het walvissenmuseum bezoeken. Je kunt
verschillende soorten van walvissen,
bruinvissen en dolfijnen in Eyjafjörður en
in de Skjálfandi baai zien. Zeehonden

Wist je dat…
…er 13 kerstmannetjes zijn op IJsland? Ze zijn
gekleed in wol, met natuurlijke
schapenkleuren, en ze wonen in de bergen. 13
dagen vóór de kerst komt de eerste in
bewoonde gebieden aan, en daarna komt de
één na de ander, ieder op zijn eigen dag. Ze
plagen mensen door kaarsen of vlees te
stelen, door de ramen te gluren of deuren
achter je dicht te slaan. Hun namen zijn van
hun ondeugden afgeleid. Na de kerst gaan ze
één voor één weer terug naar de bergen.
…het IJslandse paard vijf gangen heeft? De
meeste paardenrassen in de wereld lopen
rond in stap, draf of galop, maar IJslanders
hebben twee extra gangen, de telgang waarin
de benen met grote snelheid in laterale paren
bewogen worden, en de tölt waarin de benen
in een vier-kwarts ritme bewogen worden, wat
resulteert in een uiterst comfortabele gang
voor de ruiter. Vandaar dat wedstrijden voor
IJslandse paarden evenementen bevatten
zoals telgangrennen, tölt wedstrijden en vierof vijf-gangen proeven.
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Verbazende contrasten
Oost & zuidoost IJsland
Het oosten van IJsland biedt een
verbazingwekkende varieteit in landschap,
van fjorden en vruchtbare dalen tot
vriendelijke vissersdorpjes tegen een
achtergrond van ruige bergen. Aan de
zuidkant ligt de enorme gletsjer Vatnajökull
en kuddes rendieren zwerven door de
oostelijke hooglanden. Dit fotogenieke
gebied, één van de oudste delen van het
land, is door de gletsjers van de ijstijd
geschapen.
DIT MAG JE NIET MISSEN…
Fantastisch wandelen
Voor wie niets liever doet dan de
wandelschoenen aantrekken, een rugzak
opdoen en vertrekken, is oost IJsland een
droom. De voetpaden zijn goed aangegeven
en er zijn speciale wandelkaarten voor dit
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gebied. Je kunt kiezen uit zware tochten van
hut naar hut, door grazige dalen en langs
hoge bergruggen, of kortere dagtochten te
voet. Het onbedorven, grootse landschap
geeft een heerlijk gevoel van vrijheid en
ruimte.
Het gebied van de Vatnajökull
Een bezoek aan de Vatnajökull, Europa’s
grootste gletsjer, laat je zien hoe klein wij zijn.
Alles is grootschalig: de pure massa van het
ijs zelf, de spectaculaire bergtoppen en alle
tekenen van vulkanische activiteit onder het
ijs. Deze buitenaards uitziende omgeving, en
speciaal het gletsjermeer Jökulsárlón, is te
zien in films zoals de James Bond avonturen
Die Another Day and A View To A Kill, en
andere producties met een groot budget
zoals Lara Croft: Tomb Raider. Beleef het zelf,

www.east.is

op een boottochtje tussen de ijsbergen van
de lagune, of op een georganiseerde
expeditie naar de ijskap voor ijsklimmen,
sneeuwscooteren of wandelen.
Höfn
Höfn is één van de grootste stadjes in dit
gebied, ideal geplaatst als basis om het oostelijke deel van het nationale park Vatnajökull
te bezoeken. Het kreeften-festival, Humar
hátíð, vindt er plaats in het eerste weekend
van juli. Dit grote feest bestaat uit het eten
van kreeft, optochten, concerten, tentoonstellingen en drinken, en aan het einde wordt
er gezongen, rondom een gigantisch vuur.
Egilsstaðir
Dit moderne stadje ligt aan de oever van de
rivier Lagarfljót, die door een vruchtbaar dal

stroomt. IJsland’s grootste bos, Hallorms
staðaskógur, ligt ook in dit gebied. Je vindt
hier ook sommige van de beste restaurants
en hotels van deze provincie. Dit levendige
actie-centrum van het oosten is de perfekte
plaats om je batterijen op te laden, voordat
je aan je volgende avontuur begint.

Charmante dorpjes langs de kust
Bezoek de rots Àlfaborg – waar de Elven
koningin woont – in Borgarfjörður eystri, of ga
naar Seyðisfjörður met zijn bloeiende artistieke
trend en de kleurrijke Noorse huizen die uniek
zijn op IJsland. Eskifjörður, en heel mooi dorpje,
ligt op een smalle strook zand en tegen de hellingen van een berg die boven het stadje uit rijst.

Wist je dat…
…IJsland één van de weinige landen in de
wereld is, dat zijn geschiedenis vanaf het
begin, in de 9e eeuw, tot aan het heden, kent?
Veel van de oudste geschreven bronnen zijn
bewaard gebleven en door de eeuwen heen
hebben mensen trouw opgeschreven wat er
zoal in het land gebeurde.
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Onberoerde wildernis
De centrale hooglanden en het nationale park Vatnajökull
Het binnenland van IJsland geeft een heel
andere ervaring: rotsige woestijnen, ruige
bergtoppen, ijskappen, vulkanen, verborgen
dalen en hete bronnen. Eeuwen lang was het
de schuilplaats voor vogelvrij verklaarden.
Vandaag is het toegankelijker, maar het blijft
een indrukkende wildernis die ook Europa’s
grootste nationale park bevat.
DIT MAG JE NIET MISSEN…
Baad in de natuurlijk warme rivier van het
geothermische gebied Landmannalaugar,
omgeven door gele, groene en rode
vulkanische bergen.

Onderzoek de unieke ijsgrotten van Kverk
fjöll, ontstaan door stoom die aan de rand
van de gletsjer omhoog stijgt.
Zie IJsland’s diepste meer Öskjuvatn, dat in
een 11 km2 grote caldera ligt, en de naburige
krater Víti die met warm water gevuld is.
Kampeer in het groene, beschutte dal van
Þórsmörk – de perfekte basis voor
voettochten door de omgevende bergen.
Bezoek het 12.000 km2 grote nationale park
Vatnajökull, met Europa’s machtigste

www.visiticeland.com
www.vatnajokulsthjodgardur.is
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watervall Dettifoss, IJsland’s hoogste
alleenstaande berg Snæfell (1,833 meter)
en het verbazende terrein rondom de Laki
kraters.
Zie het hoogland te paard of op een
georganiseerde voettocht, waarbij je de wijdopen onbewoonde ruimtes ontdekt.

Wist je dat…
…IJsland’s oudste zangbundel, Grallarinn,
dateert van 1594? Hij wordt vandaag nog
steeds gebruikt en blijft even populair. De
meeste IJslanders zijn dol op zingen en er zijn
ontzettend veel koren, door het hele land,
zowel amateur als beroeps. En als mensen
samen komen, kun je elk moment verwachten
dat ze met zijn allen in een lied uitbarsten!

Enjoy our summerhouses
Be our guest

Peaceful

Renting a privately owned summer
house is a peaceful and laid back
alternative to hotels. Plan and
cook your meals in your own fully
equipped kitchen, or enjoy nature
and grill outdoors. Relax and be in
control of your own schedule.

Individual

We look after you from the instant
you book online with Viator, until
the moment you leave. Our houses
are individually decorated by their
owners so each one is unique.

Economical

Summerhouses are ideal and more
economical for families and smaller
groups of 3 or more. Spend time in
one location, relax in a natural setting or travel and acquaint yourself
with different areas of our beautiful
country.
Viator

Ármúli 24
108 Reykjavík/Iceland
(354) 544 89 90

Tour Operator

Authorised by
Icelandic Tourist Board

Online reservations

www.viator.is

Travel with the Iceland Experts...

Why do over 99% of our travellers recommend us to family and friends?
Local Expertise

We’re located in Reykjavik—so you can expect an authentic
Icelandic experience and expert travel advice.

Personal Touch

We take the time to learn about your needs and interests,
and tailor your itinerary accordingly.

Self-Drive Holidays
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Dedicated Service

Service doesn‘t end with your booking—we’re here
for you before, during, and after your stay!

Quality & Value

We carefully select our travel partners to ensure the
best quality and value for you.
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Visit us online or call us toll-free for great offers on amazing holidays in Iceland!

www.nordicvisitor.com

Adventure Tours
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Winkelen op IJsland
Er zijn op IJsland eindeloze mogelijkheden
om de perfekte koop te doen, in de leidende
ontwerpmodezaken of in exclusieve boetiekjes!
Kijk uit naar het koele IJslandse ontwerp,
in hoge mode of grillige dagelijkse kleding,
langs Reykjavík’s winkelstraten Laugavegur
en Skólavörðustígur.
Neem iets unieks IJslands mee naar huis

– misschien een ketting van geslepen lava
of een handtas uit visleer. Merken zoals 66°
North, Cintamani en Zo-on produceren
stijlvolle actiekleding. Maar wat je beslist niet
mag overslaan is de traditionele ‘lopapeysa’,
een gebreide wollen trui met een speciaal
patroon aan de hals en manchetten.
De meeste winkels zijn open 10.00–18.00

op werkdagen en 10.00/11.00–16.00/18.00 op
zaterdagen. Kledingwinkels zijn meestal dicht
op zondag, maar muziek- en boekwinkels zijn
open. En vergeet niet dat bezoekers aan
IJsland die meer dan 4.000 ISK in dezelfde
winkel besteden 15% belasting terug krijgen.
Deelnemende winkels hebben Tax-Free
bordjes.

museum Skógar, laten zien hoe IJslanders op
het platteland leefden, terwijl maritieme
musea IJsland’s langdurige relatie met de zee
documenteren.
IJsland heeft ook veel prachtig bewaarde
turfkerkjes, en talloze musea en galleriën,
gewijd aan zowel klassieke als eigentijdse
kunst. Er zijn ook natuurhistorische musea,
en specifieke musea zoals het walvismuseum

in Húsavík, het zeehondencentrum en Sigur
geir’s vogelmuseum aan het meer Mývatn.
Zelfs in plattelandsdorpjes vind je
prachtige tentoonstellingen van plaatselijke
artiesten en thema-exposities over onderdelen
van het IJslandse leven zoals visserij,
zeemonsters, spoken, hekserij, vliegen,
textiel en handwerk, fotografie, medicijnen,
volksmuziek, wetenschap en paardrijden.

Cultuur
Je kunt in IJsland’s lange tradities duiken,
óf de eigentijdse cultuur leren kennen in één
van onze vele prima musea.
Er zijn tentoonstellingen die de lange
geschiedenis van de natie vertellen, vanaf de
eerste bewoning en de Sagas. Het Nationale
Museum bewaart IJsland’s grootste schatten
die vanaf 800 AD tot aan vandaag dateren.
Volksmusea met turfhuizen, zoals het
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Adventure tours Scheduled flights Air charter services

Scheduled
flights
Five destinations with
year round possibilities

Bíldudalur

Gjögur
Sauðárkrókur

Höfn

Reykjavík

Westman Islands

Day tours
Air tours

Get a bird’s eye view
of Iceland’s most
beautiful places

+354 562 4200
info@eagleair.is
www.eagleair.is
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Experience excitement
in Iceland’s pure nature

Energy for life through forces of nature
Blue Lagoon is open daily year round.
Ideally located, only 20 minutes from Keflavík International Airport and 45 minutes from Reykjavík
www.bluelagoon.com

Gourmet IJsland
Eten is een essentieel onderdeel van de
IJsland belevenis. Restaurants door het hele
land presenteren verse en pure plaatselijke
producten en serveren zowel traditionele
gerechten als gourmet diners. Heerlijke vis- en
zeegerechten worden vers van de onvervuilde
oceaan geserveerd, en men zegt dat het
organische IJslandse lam uit de bergen het
beste ter wereld is, puur van smaak door het
grazen in gebieden met een mix van gras, mos
en bessen. Het pure IJslandse drinkwater komt
direkt uit de aarde. En al klinkt het verrassend,
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er worden ook veel groentes op IJsland
gekweekt, vooral in geothermische kassen.
De IJslandse koks zijn internationaal
beroemd voor hun inventieve benadering
van fusion koken. Dit soort van culinaire
genialiteit kun je het beste op IJsland
proeven, waar genoeg pure en natuurlijke
ingredienten zijn.
Bij een traditioneel menu moet je
IJslandse gerechten zoals gerookt lam,
IJslandse vleessoep, kreeftensoep of de
romige skyr proberen.

Voor culinaire enthousiasten is Þorrablót,
het mid-winter vikingen feest van eind januari
tot begin februari een goede tip. Tijdens de
festiviteiten kun je het unieke in wei gezuurde
voedsel proberen, of bloedworst, geschroeide
schapenkop en gezuurde ramstestikels! En
de avontuurlijkste eters proeven natuurlijk
de gefermenteerde haai, weggespoeld met
Brennivín (ook bekend als Zwarte Dood!)
Voor meer informatie ga je naar
www.IJslandgourmetguide.com

Jonger worden
IJsland is de perfekte keuze om te ontspannen
en bij te komen van de stress van het dagelijkse
leven. Het alom-aanwezige geothermische
bodemwater geeft schitterende gelegenheden
voor ontspanning en recreatie.
Ieder dorp of stadje heeft wel een
geothermisch zwembad waar je IJsland’s pure
energie kan voelen in het 27–29°C warme water,
of in in de hete potten buiten kunt relaxen.
Er zijn ook natuurlijke hete baden zoals in Land
mannalaugar en Hveravellir, waar je in warm
mineraalrijk water kunt liggen – een verbazende
ervaring tijdens de eindeloze uren van de
middernachtszon. Je kunt ook heerlijk zwemmen
in de Mývatn Natuurbaden of de Blauwe Lagune,
en jezelf verwennen met een massage en
gezichtsbehandeling in het water, gevolgd door
de stoomkamer en sauna.
Of wil je trainen en jezelf in vorm brengen?
Er zijn veel fitness trainings plaatsen, maar je
kunt ook gewoon door IJsland’s ongelofelijke
landschap gaan wandelen. Vul je longen met de
pure frisse lucht van één van de minst vervuilde
landen op aarde.

Wist je dat…
…je vrijwel al het water op IJsland kunt
drinken? In de bergrivieren is het water
kristalhelder en puur, waardoor het de
beste denkbare dorstlesser is. Kraanwater
kun je ook overal drinken. Zelfs het warme
kraanwater is drinkbaar. In sommige
gebieden zit er wat zwavel in dus dan
smaakt het niet zo geweldig, maar het is
volkomen veilig.
…de IJslandse taal nog steeds erg lijkt op
de taal die de eerste bewoners in de 9e
eeuw spraken, namelijk het oude Noors?
Gedurende de eeuwen is de taal heel
weinig veranderd en de grammatika is vrij
ingewikkeld, vergeleken met andere
moderne talen. Er zijn vier naamvallen,
sterk en zwak, en de werkwoorden kunnen
in de actieve, passieve en medium vorm
gebruikt worden, om maar een paar
voorbeelden te noemen.
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Gebeurtenissen en festiviteiten
januari–mei. Het culturele seizoen. Muziek,
ballet, tentoonstellingen en theater.
21 januari–20 februari. Het midwinter
feest (ﬁorrablót). Een oude Viking traditie – met
het genot van delicatessen zoals gekookte
schapenkoppen, verrot haaienvlees, en ook wat
makkelijker eetbare lekkernijen. Wees dapper, al
is het maar ééns per jaar.
februari. Voedsel en pret. Bekende
bezoekende koks gaan met IJslandse kampioenkoks een wedstrijd aan. Dit festival is ook een
gelegenheid voor de restaurants om hun nieuwe
menu’s te presenteren. Een genot voor de
smaak. Zie www.foodandfun.is
februari. Het winter lichtfestival van Reykjavík
is een feest speciaal ontworpen om het
stadsleven midden in de winter te stimuleren en
op te vrolijken.
1 maart. Bierdag. Bier werd pas in 1989
gelegaliseerd op IJsland en de mensen vieren
deze belangrijke verjaardag elk jaar in
toepasselijke stijl.
7–9 maart. Eet wat je kan. Op moorkoppen
maandag eet je je vol aan moorkoppen in vele
variaties, dan, op barsten dinsdag, zijn het grote
porties gezouten schapenvlees en erwtensoep
van gele erwten. Op aswoensdag gaan de
kinderen verkleed de straat op om te zingen en
grapjes uit te halen.
21–25 april. Pasen. Één van de hoogtepunten
van het muzikale jaar, met verschillende concert
programmas. En natuurlijk zijn er supergrote
chocolade eieren, gerookt lamsvlees en tijd voor
gezinnen om samen te relaxen. Een hoogtepunt
in het ski-seizoen.
21 april. De eerste zomerdag. IJslanders
verwelkomen het einde van de winter en het
begin van de zomer, met een officiele feestdag
met kleurvolle optochten en vermaak in de
straten.
april–september. Visseizoen voor forel in
meren en rivieren door het hele land.

mei–september. Zalm vissen. Schone lucht en
rivieren maken IJsland tot één van de beste
plaatsen voor vissers. Zorg er wel voor om ruim
van te voren te boeken.
mei–juni. Het Zeefestival. Dit festival is
gebaseerd op de oude IJslandse traditie om een
zeemansdag te houden en loopt het eerste
weekend van juni ter ere van degenen die van
de zee leven. Maar het is de laatste tijd
behoorlijk gemoderniseerd en omvat talloze
culturele activiteiten, optochten, kunst- en
handwerk activiteiten voor kinderen, voedsel
tentoonstellingen en zeilwedstrijden, terwijl
nieuwe bewoners van IJsland hun unieke
culturen presenteren.
16–20 juni. Het Vikingen festival in Hafnar
fjör›ur. Meer dan 100 Vikingen, van 10
verschillende landen, ontmoeten 60 IJslandse
Vikingen voor een weekend van eindeloze
gebeurtenissen en vermaak.
17 juni. De nationale feestdag. De IJslanders
gaan de straat op om de onafhankelijkheid te
vieren (sinds 1944). Kleurrijke ceremonies,
gevolgd door optochten, straattheater, shows,
buiten dansen in de middernachtszon, door het
hele land.
23–25 juni. Arctic Open internationaal golf
toernooi. In Akureyri, net ten zuiden van de
poolcirkel, vindt de tee-off plaats om midder
nacht, in de middernachtszon, en er wordt de
hele nacht door gespeeld, in de schitterende
natuurlijke omgeving. Zie www.gagolf.is voor de
exacte datum. Er worden ook open midder
nachts toernooien in Reykjavík en op de
Westman Eilanden gehouden, zie www.golf.is
21 juni. Zonnewende. Er zijn bijeenkomsten
om de magie van de middernachtszon en de
langste dag van het jaar te vieren.

4 mei. Opening van de Reykjavík Concert Hal &
Conferentie Centrum. Het artistieke openings
programma wordt in de herfst van 2010
aangekondigd. Zie www.harpa.is

juni–augustus. Marathon seizoen. Frisse
lucht en adembenemende landschappen bij de
volgende marathons: De M‡vatn midder
nachtszon marathon (noord IJsland, mei/juni);
De Hoogland marathon (55 km onbewoond
landschap tussen de natuurreservaten
Landmannalaugar en ﬁórsmörk in het zuidelijke
hoogland); en de Reykjavík internationale
marathon (verschillende afstanden, door de
stad, 20 augustus).

mei. Vogels kijken. Papegaaiduikers, Noordse
sterns en andere, meer zeldzame trekvogels,
arriveren vanuit het zuiden en brengen de zomer
met zich mee.

27–31 juli. Het Reykholt muziekfestival.
Klassieke muziek in een klassieke omgeving in
de mooie kerk in het west-IJslandse dorpje waar
eens de saga-schrijver Snorri Sturluson woonde.

april–oktober. Het walvis seizoen. IJsland
biedt meer kansen om werkelijk walvissen te zien
dan welk land dan ook, omdat duizenden
walvissen zich vlak buiten de kust ophouden.
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20 mei–5 juni. Het jaarlijkse Reykjavík Kunst
Festival. Een gevariëerd programma van
culturele gebeurtenissen met bekende IJslandse
en buitenlandse artiesten. Zie www.artfest.is

30 juli–1 augustus. Bankvakantie weekend.
Het eerste weekend van augustus gaat bijna
iedereen kamperen op één van de festivals in
het land. Het scala loopt van familie
gebeurtenissen tot wilde rock festivals.
Begin augustus. De vlucht van de jonge
papegaaiduikers. Een unieke gebeurtenis op de
Westman Eilanden vlak buiten de zuidkust, als
miljoenen baby papegaaiduikers hun nesten
verlaten en voor het eerst hun vleugels uitslaan.
5–7 augustus. Gay pride. Homo’s en
lesbiennes komen in stijl samen en houden een
optocht en een feest in Reykjavík.
20 augustus. De cultuurnacht van Reykjavík.
Om de verjaardag van de stad Reykjavík, op 18
augustus, te vieren, blijven boekwinkels en
musea open tot ver in de nacht van de
zaterdagavond die het dichtst bij die datum ligt.
In de straten en in de cafés, bars en restaurants
van de hele hoofdstad worden culturele
evenementen georganiseerd, en het feest
eindigt met een enorm vuurwerk
september. Schapen drijven. Een kleurrijke en
levendige tijd, met veel zingen en plezier door het
hele land. De festiviteiten vinden plaats in de
schapenkralen, waar de boeren hun schapen
verzamelen nadat ze bij elkaar gedreven zijn op de
hoogvlakten waar ze ‘s zomers gegraasd hebben.
september–december. Cultureel seizoen en
festivals. Concerten, opera, ballet, drama,
visuele kunst – noem maar op, het staat wel
ergens op de kalender van het seizoen in
Reykjavík. Er is ook ieder jaar een jazz festival in
Reykjavík (eind sept. – begin okt.). Het 3e
internationale film festival (ook eind sept. –
begin okt.) verschaft een geweldig programma
voor filmliefhebbers. Beide festivals zijn
internationale aangelegenheden met een
overvloed aan beroemde gasten.
12–16 oktober. Iceland Airwaves Festival. Dit
festival heeft nu al een reputatie als één van de
beste, alternatieve muziekevenementen. Het
wordt geprezen door de muziekpers.
www.icelandairwaves.is
Kerstmis. Op IJsland is Kerstmis een groot
gebeuren. Er zijn 13 verschillende
kerstmannetjes die streken uithalen en in de
prachtig verlichte straten zingen. Probeer de
verrukkelijke kerst-buffets uit, met de
traditionele kerst lekkernijen zoals gerookt
lamsvlees, sneeuwhoen en rendier.
31 december. Oudejaarsavond wordt met een
boel geknal gevierd, met het meeste vuurwerk
dat u waarschijnlijk ooit zult zien, want iedereen
doet mee. Er zijn openbare vreugdevuren en
men viert feest tot ver in het nieuwe jaar.

www.visiticeland.com

IJsland A–Z
Aankomst op IJsland
Er is een busdienst tussen Reykjavík
en Keflavík Luchthaven. De bussen
vertrekken vanuit Reykjavík, van het
BSÍ busstation, 2,5 uur voor het
vertrek van elke vlucht. De rit van de
luchthaven naar Reykjavík duurt
40–50 minuten. De prijs is ISK 1.950,
enkele reis, voor volwassenen, en
ISK 975, enkele reis, voor kinderen
van 12 tot 15 jaar. Deze prijzen
gelden in 2010. U vindt de
vertrektijden op www.flybus.is
Taxi: De prijs per taxi naar
Reykjavík, is voor een taxi voor 4
personen ongeveer ISK 13.700.
Aankomst in de haven van Seyðis
fjörður (veerboot) – Lijnbussen van
Seyðisfjörður naar Egilsstaðir om
09:00 en 16:00 Ma–Vr.
Extra ritten in aansluiting op de
veerboot. De bus stopt bij hotel
Seyðisfjörður en bij de haven van de
veerboot, en bij het vliegveld van
Egilsstaðir voor binnenlandse
vluchten.
Informatie: tel.: +354-472-1551
/1515 • ferjuhus@simnet.is
www.seydisfjordur.is
AUTORIJDEN op IJsland – De
meeste bergwegen en wegen in
het binnenland van IJsland hebben
een oppervlak van los grind. Het
oppervlak van de grindwegen is
vaak los, speciaal langs de kant van
de weg, dus het is belangrijk om
voorzichtig te rijden en vaart te
minderen bij het ontmoeten van
andere auto’s. De bergwegen zijn
ook vaak erg smal, en niet gemaakt
voor snel rijden. Hetzelfde geldt
voor sommige bruggen, die maar
aan één auto tegelijk plaats
bieden. Voor informatie omtrent
de kwaliteit van de wegen: tel:
+354-1777, dagelijks 8:00–16:00.
www.road.is. De totale lengte van
de ringweg om IJsland (de
nationale snelweg) is 1.339 km.
De maximum snelheid is 50 km/uur
in de bebouwde kom, 80 km/uur
op grindwegen buiten de
bebouwde kom en 90 km/uur op
asfaltwegen. Kijk voor meer
informatie op www.safetravel.is
BELASTINGVRIJ WINKELEN – De
BTW op IJsland is 25,5%, of 7%
voor speciale waren. Om de BTW

terug te krijgen moet u een
permanent adres buiten IJsland
hebben. Het minimum bedrag per
winkel voor belastingvrij inkopen is
ISK 4.000. Goederen moeten
binnen drie maanden na aankoop
geexporteerd worden. U krijgt
maximaal 15% van de koopprijs
terug.
BENZINESTATIONS – In en
rondom Reykjavík, zijn de meeste
benzinestations dagelijks geopend
tot 23:30. De openingstijden buiten
de stad, waar de benzinestations
particulier beheerd worden, kunnen
van plaats tot plaats verschillen.
Veel benzinestations in Reykjavík
en grotere stadjes hebben na
sluitingstijd automaten, die
Europay/Master en VISA kaarten
aannemen, zowel als bankbiljetten.
BEPERKINGEN ALCOHOL – Wijn
en sterke drank worden in speciale
winkels in de steden en grotere
dorpen verkocht. De winkels heten
“Vínbúðin”.
De leeftijdsgrens voor het kopen
van alcohol is 20 jaar. De meeste
restaurants op IJsland hebben een
volledige vergunning.
BEPERKINGEN IMPORT
ALCOHOL EN TABAK
U mag belastingvrij invoeren:
• 1 liter sterke drank en 1 liter wijn
of
• 1 liter sterke drank en 6 liter bier
of
• 1,5 liter wijn en 6 liter bier of
• 3 liter wijn
Sterke dranken zijn dranken met
21% alohol of meer. Wijnen zijn
alcoholishce dranken, andere
dan bier, met minder dan 21%
alcohol.
• 200 sigaretten of 250 g andere
tabakswaren
De minimum leeftijd om
alcoholische dranken op IJsland
binnen te brengen is 20 jaar, en
voor tabak 18 jaar.
BANKEN – Openingstijden Ma-Vr
09:15–16:00. U kunt 24 uur per dag
terecht bij geldautomaten in
steden en dorpen door het hele
land. Kijk uit naar de bordjes
“Hraðbanki”.

BEPERKINGEN VOEDSELIMPORT
Reizigers mogen belastingvrij een
hoeveelheid van 3 kg voedsel
importeren, zolang de waarde niet
hoger is dan ISK 18.500. In het
algemeen is de voorwaarde voor
het importeren van vleesprodukten
dat ze volledig gekookt of ingeblikt
moeten zijn. Roken, zouten of
drogen zonder koken is niet
voldoende. Het is daarom
verboden om producten zoals
bijvoorbeeld bacon, worsten
(salami, worstjes en alle soorten
gerookte maar ongekookte worst),
gerookte varkensrug of gevogelte,
ongekookte melk en rauwe eieren
in te voeren.

22 apr
Goede Vrijdag
6 apr
24 apr
1e Paasdag
8 apr
25 apr
2e Paasdag
9 apr
21 apr
Eerste Zomerdag
19 apr
1 mei
Dag v.d.Arbeid
1 mei
2 jun
Hemelvaartsdag
17 mei
12 jun
1e Pinksterdag
27 mei
13 jun
2e Pinksterdag
28 mei
17 jun Onafhankelijkheidsdag 17 jun
8 aug Bankvakantie Maandag 6 aug
24 dec
Dag voor Kerst
24 dec
(vanaf 12:00)
25 dec
1e Kerstdag
25 dec
26 dec
2e Kerstdag
26 dec
31 dec
Oudejaarsavond
31 dec
(vanaf 12:00)

DE REYKJAVÍK KAART – De
REYKJAVÍK WELKOM KAART
maakt het makkelijker om van
het beste wat de stad te bieden
heeft te genieten. Deze kaart is
beschikbaar voor 24, 48 of 72 uren
en geeft goede korting, met
toegang tot alle geothermische
zwembaden in Reykjavík, een groot
aantal musea en andere attracties
en onbeperkt reizen met de
stadsbussen van Reykjavík. Er
is zelfs korting in winkels en
reataurants, en gratis internet
toegang. Voor meer details,
zie www.visitreykjavik.is

FOOIEN – Service and BTW zijn
altijd inclusief in alle prijzen op
IJsland. Fooien zijn daarom niet
verpicht, maar wel altijd welkom.

DINEREN – Eten is een essentieel
onderdeel van de IJsland ervaring.
Verse en puur lokale producten
worden in restaurants door het hele
land aangeboden, van huiselijke en
traditionele gerechten tot aan
chique gourmet diners. Vis en
zeevruchten worden vers van de
oceaan geserveerd en het
organische IJslandse lam wordt als
het beste ter wereld beschouwd.
Voor meer informatie over
restaurants, menu’s en prijzen kunt
u kijken op www.restaurants.is
ELEKTRISCHE STROOM – Op
IJsland gebruikt men 220 volt, 50
HZ AC, de stekkers hebben twee
pinnen met afgeronde uiteinden.
Feestdagen – Zaken, banken en
de meeste winkels zijn op de
volgende feestdagen gesloten:
2011		
2012
1 jan
Nieuwjaarsdag
1 jan
21 apr
Witte Donderdag
5 apr

GEHANDICAPTE REIZIGERS –
Langzaam maar zeker is de
reisindustrie op IJsland bezig om
de faciliteiten aan te passen voor
gehandicapte reizigers. Er zijn
evenwel nog vele plaatsen waar de
toegankelijkheid beperkt is. Het is
aanbevelenswaardig om dit na te
gaan vóórdat u reisplannen maakt.
De veerboot Baldur is toegankelijk
voor gehandicapten, en de
veerboot Herjólfur ook. Alle
luchtvaartmaatschappijen die naar
en van IJsland vliegen zijn erop
ingesteld gehandicapte reizigers
te plaatsen. Een aantal bussen,
ingericht voor rolstoelgebruikers,
zijn voor speciale toers op verzoek
beschikbaar. Meer informatie over
toegankelijke hotels and toeristische
attracties op www.sjalfsbjorg.is
GELOOF – De Kerk van IJsland is
de Evangelische Lutherse kerk, met
ongeveer 250.000 leden, wat bijna
80% van de bevolking is.
Lidmaatschap is open voor alle
bewoners van IJsland, ongeacht
hun nationaliteit.
Het nummer voor
noodgevallen
Noodgevallen: Het nummer voor
noodgevallen op IJsland (24 uur
per dag) is 112. Voor nadere
informatie (alléén informatie) kunt u
de politie in Reykjavík bellen: +354444-1100. Zie ook www.icesar.com
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HUISDIEREN – Naar IJsland reizen
met uw hond (of poes) is erg
ingewikkeld en het wordt dan ook
meestal aanbevolen om uw hond
thuis te laten als u naar IJsland
gaat. De vereisten om uw hond
mee te nemen naar IJsland zijn erg
streng en omvatten verschillende
formulieren, een import tarief en 4
weken quarantaine.
Klimaat EN kleding
Klimaat: dankzij de golfstroom is
het klimaat op IJsland een mild,
koel zeeklimaat: koel in de zomer,
en nogal mild in de winter. Het
weer is veranderlijk, en toeristen
doen er het beste aan op
onverwacht weer voorbereid te zijn.
Weer/kleding: Voor informatie
over het weer in het engels, bel
tel. 902-0600, toestel 44. E-mail:
office@vedur.is, http://en.vedur.is.
Breng voor uw reis op IJsland
lichtgewicht wollen kleding mee,
een trui of vest, een waterdichte
jas en stevige wandelschoenen.
Reizigers die kamperen of het
binnenland ingaan, hebben warm
ondergoed en sokken nodig, rubber
laarzen en een warme slaapzak.
Gemiddelde temperatuur in
Celsius (2009):
jan
feb
mar
april
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2009

Reykjavík
1,8
0,1
0,3
5
7,7
10,1
12,8
11,3
8,4
5,1
3,1
0,9
5,5

Akureyri
0,3
-3,6
-1
3,5
7,3
9,7
11,1
10,5
7,9
2,8
1,2
-1
4,1

KREDIET KAARTEN – Alle
belangrijke kredietkaarten worden
geaccepteerd door hotels,
restaurants, winkels en benzine
stations. Het is ook mogelijk met
een kredietkaart contant geld uit
geldmachines door het hele land
op te nemen (beperkte bedragen).
Reischeques, debet & krediet
kaarten woorden op veel plaatsen
aangenomen. De belangrijkste
kaarten op IJsland zijn Europay/
Master en VISA.
MEDISCHE ZORG
Apotheken heten Apótek en zijn
gedurende de normale winkeltijden
open. Velen zijn ook ‘s avonds
geopend. U kunt medische zorg
krijgen op de Gezondheidszorgs
centra – Heilsugæslustöð – tijdens
de openingstijden. Voor nadere
informatie kunt u bellen: +354-5851300 of de website bezoeken:
www.heilsugaeslan.is
Medische hulp in spoedgevallen:
Er is een medisch centrum of
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ziekenhuis in alle grotere stadjes en
dorpen op IJsland. Het telefoon
nummer voor noodgevallen op
IJsland is 112. Zie ook
www.safetravel.is
Ziektekosten verzekering:
Scandinavische staatsburgers
moeten in medische spoedgevallen
hun paspoort overleggen.
Staatsburgers van EER landen
moeten de EHIC kaart (European
Health Insurance Card) bij zich
hebben, anders moet de patient
zelf alles betalen. Staatsburgers van
landen buiten de EER vallen niet
onder de EER regelingen en
moeten zelf volledig betalen. Voor
verdere informatie kunt u contact
opnemen met het Rijksinstituut
voor Sociale Verzekeringen, Tel.:
+354-560-4400, Fax: +354-560-4451
Openingstijden: 08:30–15:30.
Inentingen: Er zijn geen inentingen
vereist.
MIDDERNACHTSZON – De
nachten zijn overal op IJsland licht
in de zomer. In de maand juni gaat
de zon in het noorden nooit
helemaal onder. Er zijn zelfs
speciale excursies naar het eiland
Grímsey op de poolcirkel, waar u
de middernachtszon kunt beleven.
Denk er echter aan dat de zon rond
middernacht niet zo warm is als
overdag, dus neem een trui mee.
Daglicht (zonsopgang/
zonsondergang)
Reykjavík Ísafjör›ur Akureyri

1 jan

11:19		 12:02		
15:43		 15:10 		

11:33
14:59

1 feb

10:10 		 10:31 		
17:14		 17:02		

10:07
16:46

1 mar

08:34 		 08:44 		
18:48		 18:47

08:23
18:28

1 apr

06:44 		 06:45 		
20:20 		 20:30 		

06:26
20:09

1 mei

04:58 		 04:47 		
21:53 		 22:15 		

04:31
21:51

1 jun

03:21 		 02:39 		
23:32
00:26 *

02:32
23:52

1 jul

03:06 		 ——		
23:56 		 01:22 *

01:59
00:30 *

1 aug

04:35 		 04:18
22:30 		 22:56

04:03
22:32

1 sep

06:11 		 06:08 		
20:42 		 20:54

05:50
20:33

1 okt

07:37 		 07:44
18:56 		 18:58 		

07:23
18:39

1 nov

09:12		 09:29		
17:10 		 17:02

09:06
16:45

1 dec

10:46		 11:21 		
15:47		 15:21

10:54
15:08

Tijden gemarkeerd met een
sterretje (*) hebben betrekking op
de volgende dag. Gepubliceerd
met toestemming van de Almanak
van het Wetenschappelijk Instituut
van de Universiteit van IJsland.
MOBIELE TELEFOONS &
INTERNET – Er zijn vijf telefoon
bedrijven op IJsland. Samen

dekken ze het grootste deel van
het land, met alle steden en
dorpen met meer dan 200
inwoners. De volgende systemen
kunnen op IJsland gebruikt
worden: GSM900 en 1800 zowel 2G
als UMTS 3G. Vooruit betaalde
kaarten zijn te koop bij benzine
stations door het hele land. Het is
mogelijk een mobiele telefoon te
huren van Iceland Telecom, Ármúli
27, 108 Reykjavík. Het internet
netwerk op IJsland is goed
ontwikkeld en de meeste hotels
bieden internet verbinding.
NATIONALE PARKEN – Er zijn
drie nationale parken op IJsland,
elk met zijn eigen speciale
karateristieken.
Þingvellir “symbool van het
IJslandse bewustzijn”, bevindt zich
in een dal tussen de Amerikaanse
en Europese geologische platen
en het meer Þingvallavatn bevat
vissoorten die nergens anders
gevonden worden. Þingvellir staat
op de Werelderfgoedlijst.
Het Snæfellsjökull nationale park
bevindt zich aan de voet van een
vulkaan en gletsjer en is doordrenkt
van mysterie en romantiek; het is
het enige park dat vanaf de kust tot
aan de bergtoppen reikt.
Het Vatnajökull nationale park is
het grootste nationale park in
Europa, met een oppervlakte van
12.000 km2. Het park omvat onder
andere de Vatnajökull gletsjer,
Skaftafell en de kloof Jökulsár
gljúfur.
NOORDERLICHT – Het
noorderlicht, Aurora Borealis, is
een spectaculair gezicht: helder
gekleurde golven van licht die de
nachtelijke hemel oplichten. De
beste tijd om het te zien is over het
algemeen tussen oktober en maart,
maar er is geen garantie, want het
verschijnt alleen bij speciale
meteorologische omstandigheden
en in een heldere hemel met
temperaturen beneden nul.
OPENINGSTIJDEN – Over het
algemeen maandag–vrijdag van
09:00 tot 17:00.
PASSPOORT EN VISA
REGELINGEN – IJsland heeft het
Schengen Accoord sinds 25 maart
2001 volledig ingevoerd. Voor
informatie over paspoort en
visa vereisten, en ook over de
regelingen van het Schengen
gebied, kunt u kijken naar de
website van het IJslandse
Immigratiebureau: www.utl.is/
english
POSTKANTOREN – De openings
tijden zijn in het algemeen: ma–vrij
9:00–16:30. Veel postkantoren in
Reykjavík zijn ook tijdens het
weekeinde open. Informatie over

de openingstijden kunt u vinden
op www.postur.is/english
RECHT VAN PUBLIEKE
TOEGANG – De wet over toegang
tot de natuur geeft iedereen vrije
toegang tot het land en permissie
om daar voor wettig toegestane
activiteiten te verblijven. Iedereen
is evenwel verplicht om de natuur
met respect te behandelen en
beschadiging zo veel mogelijk te
voorkomen. Voor gedetailleerde
informatie kunt u de website van
het Milieu Bureau bezoeken:
http://english.ust.is/
ROKEN – Roken is niet toegestaan
aan boord van vliegtuigen of
andere soorten van publiek
transport. Roken is ook niet
toegestaan in openbare gebouwen
en andere plaatsen die voor het
publiek geopend zijn, zoals
kantoren en winkelcentra. Dit geldt
dus ook voor hotels, bars en
restaurants. Voor het kopen van
tabak op IJsland geldt een
minimum leeftijd van 18 jaar.
TAAL – De nationale taal is het
IJslands, waarvan men denkt dat het
maar weinig afwijkt van de originele
taal die door de eerste bewoners uit
Noorwegen gesproken werd. Veel
mensen spreken ook Engels en
Scandinavische talen.
TELEFOONS – Er zijn 300 telefoon
cellen in stadjes en dorpen rondom
IJsland. Voor inlichtingen over tele
foonnummers op IJsland belt u 118,
en voor andere landen 1811. Om
vanuit andere landen naar IJsland
te bellen, gebruikt u de landscode
+354 vóór het 7-getallen telefoon
nummer. Om vanuit IJsland naar
het buitenland te bellen draait u
eerst 00, dan de landscode en dan
het telefoonnummer.
TIJD – IJsland heeft het hele jaar
door Greenwich Tijd (GMT) en
heeft geen zomertijd.
Valuta
Geld wisselen: Het IJslandse
betaalmiddel is de króna. Er zijn
munten van 100 kr., 50 kr., 10 kr.,
5 kr. and 1 kr., en bankbiljetten van
5000 kr., 2000 kr., 1000 kr., en 500
kr. Alle IJslandse banken wisselen
buitenlandse valuta in, en ze zijn
over het algemeen open op
werkdagen van 09:15 to 16:00.
WINKELEN – De winkels op
IJsland zijn van internationale
standaard, en bieden een grote
variëteit van waren aan. Plaatselijke
specialiteiten zijn: wollen, gebreide
artikelen zoals truien, vesten,
mutsen en wanten; handgemaakte
keramiek, glaswerk en zilveren
sieraden. Openingstijden zijn over
het algemeen 10–18, en op
zaterdagen 10/11–14/18.

VOOR UW VEILIGHEID – Alstublieft, wees voorzichtig als u de natuurwonderen van IJsland bezoekt, geothermische
gebieden, watervallen en gletsjers. Blijf altijd op de aangegeven paden en/of op veilige afstand. www.safetravel.is

expo · www.expo.is

Whale Watching
from Reykjavik

we‘ll TAKe
you There!
DAy Tours To All The mosT
exciTing plAces in icelAnD

Whale Watching
all year round from Reykjavik

Summer schedule

Take part in an adventure at sea with an unforgettable
trip into the world of whales and sea birds
November 1st - March 31st

Apr

May

Jun

9:00

9:00

Jul

9:00
10:00
13:00 13:00 13:00 13:00
14:00
17:00 17:00

9:00

Aug Sep

Oct

9:00 9:00
10:00*
13:00 13:00 13:00
14:00*
17:00

13:00

13:00

Book now by calling 580 5450

Book now on www.re.is

Friday Saturday Sunday
13:00

Winter schedule

experience A greAT DAy wiTh us!
Discover all the magical places not to be missed when
in iceland: Beautiful nature, multicoloured mountains,
fertile farmlands, stunning views, plummeting waterfalls,
natural wonders and geological phenomena.

*10:00 and 14:00 departures from July 1st to August 10 th

Other adventures at sea
Midnight Whale Watching

Daily schedule from June 15th to July 31st at 20:30

Sea Angling

Daily schedule from May 1st to August 31st at 11:00

Puffin Watching

Daily schedule from May 15th to August 15th at 9:30 and 15:00

Bus
Tours

DAY
TOURS
TO ALL THE
PLACES IN MOST EXCITING
ICELAND

Free entry to the Whale Watching Centre for our passengers
Call us at 555 3565
or visit elding.is

TAKe
we’llThere!
you

WE’LL TAKE

Tour Operator
Environmental Award
Icelandic Tourist Board

and on our website www.re.is

O

Travel Agency

Authorised by
Icelandic Tourist Board

EarthCheck

SILVER CERTIFIED

2009

elding.is

YOU THERE!

more Tours
AvAilABle in
our Brochures

Authorised by
Icelandic Tourist Board

BSÍ Bus Terminal • 101 Reykjavík •

+354 580 5400 • main@re.is • www.re.is

IJSLAND

FÆRØER

DENEMARKEN

OP ONTDEKKINGSREIS IN
DE NOORD-ATLANTISCHE OCEAAN
– EEN UNIEKE BELEVENIS
Met Smyril Line ontdekt u IJsland op zijn mooist, vooral omdat u uw eigen voertuig mee kunt
nemen. IJsland biedt uitstekende mogelijkheden voor rondreizen met uw eigen auto en camper/
caravan. Natuurlijk kunt u ook de verlaten hooglanden van IJsland ontdekken met uw eigen 4wd.
Smyril Line biedt u mogelijkheid te vertrekken vanaf Denemarken. Maar dat is niet het enige:
individuele rondreizen, groepsreizen, korte overtochten en cruises, Smyril Line biedt het allemaal.
Vaar met Smyril Line naar IJsland en maak een reis die u nooit zult vergeten.

IJSLAND · FÆRØER
CRUISE
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WWW.SMYRILLINE.NL

Toeristen informatie
Visit Iceland (Islandsstofa)
Borgartún 35
IS-105 Reykjavík • Iceland
Tel.: +354-511-4000
Fax: +354-511 4040
E-mail: islandsstofa@islandsstofa.is

West IJsland
Toeristen Informatie Centrum
Sólbakki 2 • IS-310 Borgarnes
Tel./Fax: +354-437-2214 / 437-2314
E-mail: info@westiceland.is
www.west.is

Ambassade van IJsland
Rond Point Schuman 11
BE-1040 Brussel
Tel.: (2) 238 5000
Fax: (2) 230 6938
E-mail: emb.brussels@mfa.is

de Westfjorden
Toeristen Informatie Centrum
A›alstræti 7 • IS-400 Ísafjör›ur
Tel./Fax: +354-450-8060 / 456-5185
E-mail: info@vestfirdir.is
www.westfjords.is

Informatiecentra rondom IJsland
(met de klok mee):

Noord IJsland
Toeristen Informatie Centrum
Varmahlíð • IS-560 Varmahlíð
Tel.: +354-455-6161
E-mail: info@skagafjordur.is
www.visitskagafjordur.is

Reykjavík
Toeristen Informatie Centrum
A›alstræti 2 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-590-1550 / 590-1551
E-mail: info@visitreykjavik.is
www.visitreykjavik.is

Toeristen Informatie Centrum
Menningarhúsið Hof
Strandgata 12 • IS-600 Akureyri
Tel./Fax: +354-553-5999 / 553-5909
E-mail: info@visitakureyri.is
www.nordurland.is

Oost IJsland
Toeristen Informatie Centrum
Kaupvangur 10
P.O. Box 144
IS-700 Egilssta›ir
Tel./Fax: +354-471-2320 / 471-2315
E-mail: east@east.is • www.east.is
Toeristen Informatie Centrum
Ferjuleiru 1
IS-710 Seyðisfjörður
Tel.: +354-472-1551 / 861-7789
E-mail: ferdamenning@sfk.is
ferjuhus@simnet.is
www.seydisfjordur.is
Zuidoost IJsland
Toeristen Informatie Centrum
Hafnarbraut 30
IS-780 Höfn (Hornafjörður)
Tel: +354-478-1500
E-mail: tourinfo@hornafjordur.is
www.visitvatnajokull.is

Zuid IJsland
Toeristen Informatie Centrum
Sunnumörk 2–4 • IS-810 Hverager›i
Tel./Fax: +354-483-4601 / 483-4604
E-mail: tourinfo@hveragerdi.is
www.south.is
Zuidwest IJsland
Toeristen Informatie Centrum
Krossmóar 4 • 230 Keflavík
Tel.: +354-421-3520 / 893-4096
E-mail: info@visitreykjanes.is
www.visitreykjanes.is
Toeristen Informatie Centrum
Leifur Eiriksson Terminal
IS-235 Keflavík Airport
Tel.: +354-425-0330
E-mail: touristinfo@sandgerdi.is

Transport
Naar IJsland per vliegtuig
Icelandair onderhoudt regelmatige
diensten naar IJsland vanuit de
volgende steden: Kopenhagen,
Oslo, Stockholm, Glasgow,
Manchester, Londen, Frankfurt,
Parijs, Amsterdam, New York,
Boston, Baltimore en Seattle.
Vluchttijden van het vasteland van
Europa ongeveer 3–31/2 uur
Vluchttijden van de oostkust van de
VS ongeveer 5–6 uur
Seizoensgebonden: Minneapolis /
St. Paul, Toronto, Orlando, Halifax
en Helsinki
Alleen ‘s zomers: Barcelona,
Bergen, Berlijn, Stavanger,
Dusseldorf, Madrid, Milaan en
München.
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Adressen van Icelandair
kantoren:
www.icelandair.com
Iceland – Icelandair hoofdkantoor
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-505-0100 / 505-0150
E-mail: iceland@icelandair.is
Netherlands
Muntplein 2
NL-1012 WR Amsterdam
Tel.: + 31 (0) 20 521 39 55
Fax: + 31 (0) 20 623 80 10
E-mail: ams@icelandair.is
www.icelandair.fr
Iceland Express is een laag-tarief
luchtvaartmaatschappij die
regelmatige lijndiensten
onderhoudt naar IJsland, vanuit
de volgende steden: Londen
(vliegvelden Gatwick en Stansted),
Kopenhagen, Berlijn, Warschau en
New York.

Zomer: Aalborg, Alicante,
Barcelona, Bazel, Billund, Bologna,
Boston, Chicago, Frankfurt
(vliegveld Hahn), Friedrichshafen,
Gothenburg, Geneva, Krakau,
Milaan, Luxembourg, Oslo,
Rotterdam, Parijs, Warsaw en
Winnipeg.
Winter (sommige data): Innsbruch
en Alicante.
Iceland Express vliegt ook (alleen’s
zomers) tussen Kopenhagen en
Akureyri.
Iceland Express hoofdkantoor:
Efstaland 26 • IS-108 Reykjavík
Tel.: +354-5-500-600
Fax: +354-5-500-601
E-mail: info@icelandexpress.is
www.icelandexpress.com
Internationaal belcentrum
Tel.: +354-550-0600

Telefoonverkoop in het Verenigd
Koninkrijk
Tel.: +44-(0)-118-321-8384
Naar IJsland per boot
Smyril Line onderhoudt
regelmatige diensten met een
cruise- en auto-veerboot naar
IJsland, vanuit Hirtshals in
Denemarken en Tórshavn op de
Faroer Eilanden. Neem a.u.b.
contact op met
het hoofdkantoor, of bezoek
www.smyril-line.com voor nadere
informatie over verkoopkantoren
en agenten in de verschillende
landen.
Smyril Line hoofdkantoor
Yviri við Strond 1
P.O. Box 370
FO-110 Tórshavn
Tel./Fax: +298-345-900 / 345-950
E-mail: booking@smyrilline.fo
www.smyrilline.com

Binnenlandse vluchten
Air Iceland biedt binnenlandse
vluchten aan van en naar Reykjavík
en Ísafjörður, Egilsstaðir en
Akureyri. Ook vluchten van IJsland
naar Groenland en de Faroer
Eilanden. Voor nadere informatie
kunt u contact opnemen met:
Air Iceland
Reykjavík Airport • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-570-3030 / 570-3001
E-mail: websales@airiceland.is
www.airiceland.is
www.airiceland.dk
Eagle Air biedt lijnvluchten aan
naar de Westman Eilanden, Höfn
in Hornafjörður, Sauðárkrókur,
Bildudalur en Gjögur. Eagle Air
biedt ook een verscheidenheid aan
dag excursies en vluchten door de
IJslandse natuur aan – bekijk de
website voor nadere informatie.

Eagle Air
Reykjavík Airport • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-562-4200 / 562-4202
E-mail: info@eagleair.is
www.eagleair.is
CHARTER DIENSTEN
Air Iceland biedt charter vluchten
aan binnen IJsland en ook naar
Groenland en de Faroer Eilanden.
Air Iceland
Reykjavík Airport • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-570-3030 / 570-3001
E-mail: websales@airiceland.is
www.airiceland.is
www.airiceland.dk
Plaatselijk vervoer
veerboten
Baldur veerboot
Smi›justígur 3
IS-340 Stykkishólmur
Tel./Fax: +354-433-2254 / 438-1050
E-mail: seatours@seatours.is
www.seatours.is

Plaatselijke excursies en
binnenlands transport –
per bus
EXCURSIES:
Reykjavík Excursions
BSÍ Bus Terminal • IS-200 Kópavogur
Tel./Fax: +354-580-5400 / 564-4776
E-mail: main@re.is • www.re.is
Iceland Excursions – Gray Line
Iceland
Höf›atún 12 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax: +354-540-1313 / 540-1310
E-mail: iceland@grayline.is
www.icelandexcursions.is
www.grayline.is
Hópbilar hf.
Melabraut 18 • IS-220 Hafnarfjörður
Tel./Fax: +354-599-6000 / 599-6001
E-mail: hopbilar@hopbilar.is
www.hopbilar.is
BUS VERHUUR:
Gu›mundur Jónasson Ltd
Borgartún 34 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax: +354-511-1515 / 511-1511
E-mail: gjtravel@gjtravel.is
www.gjtravel.is

SBA – Norðurleið
Hjalteyrargata 10 • IS-600 Akureyri
Tel.: +354-550-0700 / 550-0770
Fax: +354-550-0701 / 550-0771
E-mail: sba@sba.is • www.sba.is
TREX – Coach Rental and Tours
Hestháls 10 • IS-110 Reykjavík
Tel./Fax: +354-587-6000 / 569-4969
E-mail: info@trex.is • www.trex.is
Plaatselijk vervoer –
autoverhuur
Hertz Car Rental
Reykjavík Airport • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-522-4400 / 522-4401
E-mail: hertz@hertz.is
www.hertz.is • www.hertz.com
ISAK 4X4 Rental
Suðurhraun 2b • IS-210 Garðabær
Tel./Fax: +354 544-8866 / 544-8869
E-mail: info@isak.is • www.isak.is
SOS – nood nummer na
kantooruren: +354-863-9414

Overnachtingen
Classificatie
Alle overnachtingsplaatsen op
IJsland hebben de mogelijkheid
om zich te laten classificeren. Dit is
op vrijwillige basis, en er zijn vijf
categorien: 1, 2, 3, 4 of 5 sterren.
Dit is geen al-omvattende
waardering van de betreffende
accommodatie, het is alleen
gebaseerd op factoren die
objectief gemeten kunnen worden.
De classificatie bestaat uit meer
dan 100 onderdelen. De IJslandse
Toeristenraad verzorgt dit systeem.
Let op het blauw-rode teken dat bij
de ingang te vinden is, waar de
classificatie van het etablissement
op dit moment op staat.
Voor nadere informatie, zie
www.visiticeland.com.
Twee sterren:
Fosshótel Su›urgata
Guesthouse Baldursbrá
Guesthouse Ólafsvík
Guesthouse Sigrí›ur
Guesthouse Snorri
Hotel Edda Laugar in Sælingsdalur
Hotel Edda Akureyri
Hotel Edda Ei›ar
Hotel Edda ÍKÍ Laugarvatn
Hotel Edda Laugarbakki

Hotel Edda M.L. Laugarvatn
Hotel Edda Egilssta›ir
Hótel Edda Ísafjör›ur
Hotel Edda Nesjaskóli
Hotel Edda Neskaupsta›ur
Hotel Edda Skógar
Hotel Edda Stórutjarnir
Hótel Gígur – Kea Hotel
The Old Guesthouse Ísafjör›ur
Drie sterren:
CenterHotel Klöpp
CenterHotel Þingholt
Country Hotel Anna
Fosshotel Baron
Fosshotel Húsavík
Fosshotel Lind
Fosshotel Reykholt
Fosshótel Vatnajökull
Guesthouse Sta›arskáli Country
hotel
Hotel Björk – Keahotel
Hotel Borgarnes
Hotel Edda Plus Akureyri
Hotel Edda Plus Laugar in
Sælingsdalur
Hotel Edda Plus Vík í M‡rdal
Hotel Frón
Hotel Harpa – Keahotel
Hotel Hellissandur
Hotel Höfn
Hotel Ísafjör›ur

Hotel Natur
Hotel Nor›urland – Keahotel
Hotel Ólafsvík Hring Hotels
Hotel Rau›askri›a Country hotel
Hotel Reykjavík – Reykjavík Hotels
Hotel Tindastóll
Hotel ﬁórshamar
Icelandair Hotel Flú›ir
Icelandair Hotel Hamar
Icelandair Hotel Héra›
Icelandair Hotel Klaustur
Metropolitan Hotel
Park Inn Island
Sel Hotel M‡vatn
Sveinbjarnarger›i Sveitahótel
Vier sterren:
CenterHotel Skjaldbrei›
Grand Hotel Reykjavík – Reykjavík
Hotels
Hilton Reykjavík Nordica
Hotel Borg
Hotel Kea – Keahotel
Hotel Keflavík
Icelandair Hotel Flughotel
Icelandair Hotel Loftlei›ir
Hotel Ó›insvé
Hotel Rangá Allseason Hotels
Hotel Reynihlí›
Radisson SAS Hotel Saga
Radisson SAS 1919

Hotel kettingen
CenterHotels
Skjaldbrei›, Klöpp, Thingholt,
Arnarhvoll en Plaza. 413 kamers
in 5 eersteklas hotels in het hart
van het centrum van Reykjavík
Centraal boekingskantoor:
Aðalstræti 4 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-595-8500 / 595-8511
E-mail: reservations@centerhotels.is
www.centerhotels.com
Fosshotels – door heel IJsland
Een ketting van 11 vriendelijke
toeristenklasse hotels door heel
IJsland
Centraal boekingskantoor:
Sigtún 38 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax:+354-562-4000 / 562-4001
E-mail: sales@fosshotel.is
www.fosshotel.is
Icelandic Farm Holidays
Een keten van 150 boerderijen met
4.000 bedden. Country hotels en
pensions rondom IJsland
Centraal boekingskantoor:
Síðumúli 2 • IS-108 Reykjavík
Tel./Fax: +354-570-2700 / 570-2799
E-mail: ifh@farmholidays.is
Online boekingen
www.farmholidays.is
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Reykjavík Hotels
Sigtún 38 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax: +354-514-8000 / 514-8030
E-mail: info@reykjavikhotels.is
www.reykjavikhotels.is

Pósthússtræti 9–11
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-551-1440 / 551-1420
E-mail: hotelborg@hotelborg.is
www.hotelborg.is

Hótel Selfoss
Eyravegur 2 • IS-800 Selfoss
Tel./Fax: +354-480-2500 / 482-2524
E-mail: info@hotelselfoss.is
www.hotelselfoss.is

Keahotels Iceland
Zes hotels op de belangrijkste
locaties: Hótel Borg en Hótel Björk
in Reykjavík, Hótel KEA, Hótel
Harpa & Hótel Nor›urland in
Akureyri en Hótel Gígur bij het
meer M‡vatn
Hoofdkantoor:
Tel./Fax: +354-460-2050 / 460-2070
E-mail: keahotels@keahotels.is
www.keahotels.is

Hótel Hafnarfjörður
Reykjavíkurvegur 72
IS-220 Hafnarfjörður
Tel./Fax: +354-540-9700 / 540-9701
E-mail: info@hhotel.is
www.hhotel.is

Hótel Bláfell ehf
Sólvellir 14 • IS-760 Breiðdalsvík
Tel./Fax: +354-475-6770 / 475-6668
E-mail: info@hotelblafell.is
www.hotelblafell.is

Park Inn Island 
Ármúli 9 • IS-108 Reykjavík
Tel./Fax: +354-595-7000 / 595-7001
E-mail: sales.reykjavik@
rezidorparkinn.com
www.parkinn.com/hotel-reykjavik
Radisson BLU 1919 Hotel,
Reykjavík 
Pósthússtræti 2 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-599-1000 / 599-1001
E-mail: info.1919.reykjavik@
RadissonBLU.com
www.radissonBLU.com/1919hotelreykjavik
Radisson BLU Saga Hotel 
Hagatorg • IS-107 Reykjavík
Tel./Fax: +354-525-9900 / 525-9909
E-mail: sales.saga.reykjavik@
radissonblu.com
www.radissonblu.com/sagahotelreykjavik
Reykjavík Hotels
Hotel Borg 
Karakter met stijl. Het smaakvolle
vier-sterren hotel Borg werd in
1930 gebouwd en in 2008
gerestaureerd in de oorspronkelijke
Art Deco stijl.

Reykjavík Pensions
Guesthouse Borgartún
Borgartún 34 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax: +354-511-1500 / 511-1511
E-mail: gjtravel@gjtravel.is
www.gjtravel.is
Overnachtingsmogelijk
heden buiten Reykjavík
Hótel Keflavík 
Vatnsnesvegur 12
IS-230 Keflavík
Tel./Fax: +354-420-7000 / 420-7002
E-mail: stay@kef.is • www.kef.is
Hótel Borgarnes 
Egilsgata 16
IS-310 Borgarnes
Tel./Fax: +354-437-1119 / 437-1443
E-mail: hotelbo@centrum.is
www.hotelborgarnes.is
Hnjótur Guesthouse
Hnjótur near the Museum,
Örlygshöfn • IS-451 Vesturbyggð
Tel.: +354-456-1596 / 892-8024
E-mail: info@hnjoturtravel.is
www.hnjoturtravel.is
Country Lodge Arnanes
IS-781 Höfn
Tel./Fax: +354-478-1550 / 478-1819
E-mail: arnanes@arnanes.is
www.arnanes.is

OVERNACHTING OP DE
BOERDERIJ
Icelandic Farm Holidays is een
vereniging/ keten van ongeveer
150 boerderijen rondom IJsland.
Icelandic Farm Holidays is een
reisbureau met vergunning en
biedt ook groepsreizen met gids
aan, individuele reizen en reizen
met autohuur. Nadere informatie
vindt u op de website, met een
online boeksysteem en u kunt ook
contact opnemen:
Icelandic Farm Holidays
Sídumúli 2 • IS-108 Reykjavík
Tel./Fax: +354-570-2700 / 570-2799
E-mail: ifh@farmholidays.is
www.farmholidays.is
Online boekingen
www.farmholidays.is
HERBERGEN
Er zijn 36 internationale herbergen
op IJsland, waar iedereen,
ongeacht zijn leeftijd, welkom is.
Ze bieden een goedkope
accommodatie aan in schone en
comfortabele verblijven, met de
mogelijkheid voor zelf-verzorging,
zodat de reizigers hun kosten tot
een minimum kunnen beperken.
Alle herbergen hebben een goed
uitgeruste gastenkeuken en
familiekamers. De Reisafdeling

verzorgt reizen op IJsland en heeft
verschillende toeren. De
Reisafdeling biedt ook pakketten
aan die bestaan uit een huurauto
met vouchers voor overnachtingen
in jeugdherbergen. De Reisafdeling
is een centraal boekingskantoor
voor alle Hostelling International
herbergen in IJsland, zowel voor
individuele reizigers als voor
groepen. Nadere informatie is te
vinden in de brochure Hostelling in
Iceland, of kan verkregen worden
bij de:
Hostelling International Iceland
Borgartún 6 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax: +354-553-8110 / 588-9201
E-mail: info@hostel.is
www.hostel.is
KAMPEREN
Þakgil – Camping en hutten
Tussen Höfðabrekkuafrétti en
Mýrdalssandur, 20 km buiten Vík in
Mýrdalur.
Tel./Fax: +354-893-4889 / 487-1555
E-mail: helga@thakgil.is
www.thakgil.is
ZOMERHUISJES EN HUTTEN
Höfn Camping and Cottages
Hafnarbraut 52 • IS-780 Höfn
Tel./Fax: +354-478-1606 / 478-1607
E-mail: camping@simnet.is
www.campsite.is
Icelandic Holiday Homes
Austurholti 8 • IS-310 Borgarnes
Tel: +354 695 3366
info@icelandicholidayhomes.com
http://icelandicholidayhomes.com
Viator Summerhouses
Ármúla 24 • IS-108 Reykjavík
Tel./Fax: +354-544-8990 / 565-0661
E-mail: info@viator.is
www.viator.is

Tochten en excursies
TOCHTEN
Geauthoriseerde reisburo's en tour
operators die korte of lange
tochten aanbieden
Atlantik
Grandagar›ur 14 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-575-9900 / 575-9915
E-mail: at@atlantik.is
www.atlantik.is
Iceland Excursions – Gray Line
Iceland
Höf›atún 12 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax: +354-540-1313 / 540-1310
E-mail: iceland@grayline.is
www.icelandexcursions.is
www.grayline.is
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Gu›mundur Jónasson Travel
Borgartún 34 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax: +354-511-1515 / 511-1511
E-mail: gjtravel@gjtravel.is
www.gjtravel.is
Erlingsson Naturreisen
Tjarnargata 4 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-551-9700 / 551-9703
E-mail: erlingsson@naturreisen.is
www.naturreisen.is
Iceland Encounter
Grenimelur 1 • IS-107 Reykjavík
Tel.: +354-857-8804
E-mail: contact@encounter.is
www.encounter.is

Icelandic Mountain Guides /
Iceland Rovers
Vagnhöfði 7 • IS-110 Reykjavík
Tel./Fax: +354-587-9999 / 587-9996
mountainguides@mountainguides.is
www.mountainguides.is
www.icelandrovers.is
Iceland ProTravel ehf.
Ármúla 15 • IS-108 Reykjavík
Tel./Fax: +354-510-3600 / 510-3601
www.islandprotravel.is
E-mail: memo@islandprotravel.is

Iceland Travel
Skútuvogur 13A • IS-104 Reykjavík
Tel./Fax: +354-585-4300 / 585-4390
E-mail: sales@icelandtravel.is
www.icelandtravel.is
www.icelandtotal.com
Icelandic Farm Holidays
Sí›umúli 2 • IS-108 Reykjavík
Tel./Fax: +354-570-2700 / 570-2799
E-mail: ifh@farmholidays.is
www.farmholidays.is
Ísafold Travel
(Small Groups – Great Experience)
Su›urhraun 2b • IS-210 Gar›abær
Tel./Fax: +354-544-8866 / 544-8869
E-mail: info@isafoldtravel.is
www.isafoldtravel.is
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Zoals in de Practische
informatie in deze brochure
beschreven is, heeft IJsland
ook een classificatie
systeem voor de
accommodatie.

Vergunningen en registratie
van aan toerisme verwante dienstverleners
De IJslandse Toeristenraad geeft vergunningen
uit aan tour operators en reisagenten, en
registreert boekingskantoren en
informatiecentra.

Boekingskantoren en informatiecentra
hebben het recht om een Toeristenraad
logo op all hun materiaal te gebruiken. De
volgende logo’s zijn door de IJslandse
Toeristenraad erkend.

Tour operators en reisagenten zijn verplicht een
speciaal logo te gebruiken, dat door de
IJslandse Toeristenraad goedgekeurd moet
worden, voor al hun advertenties en op hun
Internet website.

Travel Agency

Tour Operator

Booking Office

Information Office

Authorised by
Icelandic Tourist Board

Authorised by
Icelandic Tourist Board

Registrated by
Icelandic Tourist Board

Registrated by
Icelandic Tourist Board
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Enjoy a pleasurable
stay in Iceland

Tel: +354 695 3366
+354 895 4366
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Icelandic Holiday Homes offers you a wide select
ion of holiday homes all around Iceland. All our
homes are nice and comfortable, some luxorious,
and they are all conveniently situated in towns
and villages or within a driving distance of well
known nature pearls. Here you can find exactly
the holiday home you
are looking for and book
it immediately. It is easy
and secure.

•

•

www.icelandicholidayhomes.com
info@icelandicholidayhomes.com

IH-Travel
Sörlaskei› 26 • IS-220 Hafnarfjör›ur
Tel./Fax: +354-555-7000 / 555-7001
E-mail: info@ishestartravel.is
www.ihtravel.is

Reykjavík Excursions
Vesturvör 34 (head office)
IS-200 Kópavogur
Tel./Fax: +354-580-5400 / 564-4776
E-mail: main@re.is • www.re.is

Nordic Travel
Stangarhylur 1 • IS-110 Reykjavík
Tel./Fax: +354-570-8600 / 552-9450
E-mail: info@nordictravel.is
www.nordictravel.is

SBA – Norðurleið
Hjalteyrargata 10 • IS-600 Akureyri
Tel.: +354-550-0700 / 550-0770
Fax: +354-550-0701 / 550-0771
E-mail: sba@sba.is • www.sba.is

Nordic Visitor
Laugavegur 26 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-578-2080 / 511-2443
E-mail: iceland@nordicvisitor.com
www.nordicvisitor.com

Volcano Tours
Flagghus • Víkurbraut 2
IS-240 Grindavík
Tel./Fax: +354-426-8822 / 426-8809
E-mail: volcanotours@volcanotours.is
www.volcanotours.is

Iceland Excursions – Gray Line
Iceland
Höfðatún 12 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax: +354-540-1313 / 540-1310
E-mail: iceland@grayline.is
www.icelandexcursions.is
www.grayline.is
Norðurflug Helicopter Service in
Iceland
Kringlan 4–6, 7th fl
IS-103 Reykjavík
Tel.: +354 562 2500 / 5-900 8810
E-mail: info@nordurflug.is
www.nordurflug.is

30

Vogels
Erlingsson Naturreisen
Tjarnargata 4 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-551-9700 / 551-9703
E-mail: erlingsson@naturreisen.is
www.naturreisen.is

Fietsen
Reykjavík Bike Tours
Hringbraut 105 • IS-107 Reykjavík
Tel./Fax: +354-694-8956
E-mail: bike@icelandbike.com
www.reykjavikbiketours.is

Zeevissen
Puffin Express
Geirsgata • Verbúð 6
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-892-0099 / 456-6699
E-mail: info@puffinexpress.is
www.puffinexpress.is
Seatours
Smi›justígur 3 • IS-340 Stykkishólmur
Tel./Fax: +354-433-2254 / 438-1050
E-mail: seatours@seatours.is
www.seatours.is
Golf
Alle belangrijke golfbanen op
IJsland zijn open voor bezoekers.
De kosten zijn laag. Voor nadere
informatie, zie www.golficeland.org
Zwemmen en Spa’s
Zwemmen is het hele jaar door een
populaire bezigheid op IJsland. De
meeste stadjes en dorpen hebben
openlucht- of overdekte
zwembaden, gevuld met water
uit natuurlijke hete bronnen. De
gemiddelde temperatuur van
het water in de zwembaden is
ongeveer 29 graden Celcius. In
vele baden zijn ook sauna’s,
jacuzzi’s, solariums en hete potten
met temperaturen van 36 tot 44
graden Celcius. Voor nadere
informatie, zie www.visitreykjavik.is,
www.sundlaugar.is en
www.vatnavinir.is
LET OP: Prijzen zijn aan
veranderingen onderhevig.
Grote moeite is gedaan om
te verzekeren dat de informatie
in deze brochure per 15 juni
2010 correct is. De lijst van
dienstverleners is niet altijd
compleet.

Afstanden en rijtijden

Reykjavík (B4) 		
74
172
457
319
389
698
459
187
Borganes (B4)
1 uur		
98
384
246
315
580
519
246
Stykkishólmur (B3)
2:10 uur
1 uur		
390
295
363
628
617
345
Ísafjör›ur (B1)
6:30 uur 5:30 uur 5:30 uur		
498
567
832
902
630
Sau›árkrókur (D2)
4 uur
3 uur
4 uur 6:30 uur		
119
384
631
492
Akureyri (D2)
4:45 uur 3:45 uur 4:30 uur 7:30 uur 1:30 uur		
265
512
561
Egilssta›ir (G3)
8:45 uur 7:15 uur 7:45 uur
11 uur
5 uur 3:20 uur		
247
511
Höfn (F4)
5:45 uur 6:30 uur 7:45 uur
12 uur 7:50 uur 6:20 uur
3 uur		
273
Vík (D5)
2:20 uur 3:10 uur 4:10 uur
9 uur 6:10 uur
7 uur 6:30 uur 3:30 uur		
Selfoss (C4)
0:50 uur 1:40 uur 2:40 uur 6:45 uur 4:40 uur 6:10 uur
8 uur 5:10 uur 1:40 uur
The highlands (km)
Landmannalaugar
Hveravellir
N‡idalur
Her›ubrei›arlindir

205									
203
236				
208				
274					
136				
580					
191
192

Selfoss

Vík

bovenste helft: km. – onderste helft: rijtijd – De ringweg (weg 1) is 1339 km.

Höfn

Blue Lagoon geothermal spa
IS-240 Grindavík
Tel./Fax: +354-420-8800 / 420-8801
E-mail: bluelagoon@bluelagoon.is
www.bluelagoon.com

Puffin Express
Geirsgata • Verbúð 6
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-892-0099 / 456-6699
E-mail: info@puffinexpress.is
www.puffinexpress.is

Skiën
Winterskiën is mogelijk in vele
delen van het land. Er zijn door het
hele land skicentra met
mogelijkheden voor langlauf skiën
en bergaf skiën. Voor nadere
informatie, zie www.nordurland.is
en www.westfjords.is

Vissen en jagen
FishIceland
Gauksás 27 • IS-221 Hafnarfjörður
Tel.: +354-899-4247
E-mail: info@fishiceland.com
www.fishiceland.com

Egilsstadir

EXCURSIES EN ACTIVITEITEN
Air Iceland –
Fly and discover Day tour
Reykjavík Airport • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-570-3030 / 570-3001
E-mail: websales@airiceland.is
www.airiceland.is
www.airiceland.dk

Paardrijden
Íshestar Riding Tours
Sörlaskei› 26 • IS-220 Hafnarfjör›ur
Tel./Fax: +354-555-7000 / 555-7001
E-mail: info@ishestar.is
www.ishestar.is

Akureyri

Volcano Tours
Flagghus • Víkurbraut 2
IS-240 Grindavík
Tel./Fax: +354-426-8822 / 426-8809
E-mail: volcanotours@volcanotours.is
www.volcanotours.is

Icelandic Mountain Guides /
Iceland Rovers
Vagnhöfði 7 • IS-110 Reykjavík
Tel./Fax: +354-587-9999 / 587-9996
mountainguides@mountainguides.is
www.mountainguides.is
www.icelandrovers.is

Sau›árkrókur

The Icelandic Travel Company
Fiskislóð 20 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-533-1160 / 533-1166
icelandholidays@icelandholidays.is
www.icelandholidays.is

Wandelen
Erlingsson Naturreisen
Tjarnargata 4 • IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-551-9700 / 551-9703
E-mail: erlingsson@naturreisen.is
www.naturreisen.is

Ísafjör›ur

Timi Tours
Borgarholtsbraut 42
IS-200 Kópavogur
Tel./Fax: +354-578-7111 / 578-7111
E-mail: timi@timi.is • www.timi.is

Life of Whales Whale Watching
Suðurbugt • IS-101 Reykjavík
Tel.: +354-562-2300 / 897-8433
E-mail: hvalalif@hvalalif.is
www.hvalalif.is

Seatours
Smi›justígur 3
IS-340 Stykkishólmur
Tel./Fax: +354-433-2254 / 438-1050
E-mail: seatours@seatours.is
www.seatours.is

Stykkishólmur

Terra Nova Iceland
Skógarhlí› 18 • IS-105 Reykjavík
Tel./Fax: +354-591-9010 / 591-9001
E-mail: sales@terranova.is
www.terranova.is

Húsavík Original Whale Watching
with North Sailing
Gamli baukur • IS-640 Húsavík
Tel./Fax: +354-464-7272 / 464-2351
E-mail: info@northsailing.is
www.northsailing.is

Borgarnes

Reykjavík Excursions
Vesturvör 34 (head office)
IS-200 Kópavogur
Tel./Fax: +354-580-5400 / 564-4776
E-mail: main@re.is • www.re.is

Dolfijn- en walvis safari’s
Elding Reykjavík Whale Watching
Ægisgar›ur 7 • Reykjavík Harbour
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-555-3565 / 554-7420
E-mail: elding@elding.is
www.elding.is

Reykjavík

Puffin Express
Geirsgata • Verbúð 6
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-892-0099 / 456-6699
E-mail: info@puffinexpress.is
www.puffinexpress.is

Puffin Express
Geirsgata • Verbúð 6
IS-101 Reykjavík
Tel./Fax: +354-892-0099 / 456-6699
E-mail: info@puffinexpress.is
www.puffinexpress.is

57
117
215
500
362
432
640
402
129

148
163
217

Groups

&

Coach Rental

Day Tours

5 TIMES

PUFFIN DAILY
WATCHING

Activities

100% viewing success!

4 TIMES

WHALE DAILY
WATCHING
Get there faster –spend

more time whale watching!

BBQ on board or keep
your catch!

Tour Operator

PIPAR \ TBWA

•

SÍA

•

101899

ERY DAY

SEA EVat 18:00
ANGLING

Authorised by
Icelandic Tourist Board

Special Tours
Reykjavik
Old Harbour
+354 892 0099
+354 540-1313 / iceland@grayline.is

www.grayline.is

For online booking and more
information visit puffinexpress.is

www.airiceland.is

12 hour Day Tour

Beyond the Arctic Circle

Birds and Blue Waters

Grímsey

GRÍMSEY

BOLUNGARVÍK

2 or 5 hour Evening Tour

Ísafjörður

ÞÓRSHÖFN

DRANGAJÖKULL

ÍSAFJÖRÐUR

SIGLUFJÖRÐUR

HÚSAVÍK

HRÍSEY

VOPNAFJÖRÐUR
Krafla
BLÖNDUÓS

FLATEY

AKUREYRI

EGILSSTAÐIR

NESKAUPSTAÐUR
Hallormstaður

STYKKISHÓLMUR

Kárahnjúkar

SNÆFELLSJÖKULL

CONSTABLE POINT
Greenland

BORGARNES

IIULISSAT
Greenland
KULUSUK
Greenland
NUUK
Greenland
NARSARSSUAQ
Greenland

AKRANES

Geysir

Gullfoss

REYKJAVÍK
KEFLAVÍK

Jökullónið
Blue Lagoon

FAROE ISLANDS

12 hour Day Tour

8 hour Day Tour

Highlights of the North

Remarkable Greenland

Mývatn

Greenland – Kulusuk

Ásbyrgi
Blue Lagoon
Dettifoss
Dyrhólaey
Geysir
Go›afoss

E2
B4
E2
D5
C4
E2

Gullfoss
Hellnar
Hljó›aklettar
Hólar
Hornstrandir
Hvítserkur

Index voor toeristische attracties
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400 m
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C4
A3
E2
D2
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Jökulsá-canyon
Jökulsárlón
Kirkjubæjarklaustur
Krísuvík
Krísuvíkurberg
Látrabjarg

E2
E4
E5
B4
B5
A2

Mt. Dyrfjöll
Mt. Snæfell
Mt. Kirkjufell
Mt. Her›ubrei›
M‡vatn
Námaskar›

G2
F3
A3
F3
E2
E2

Reykhólar
Reynisdrangar
Skaftafell
Skálholt
Skógafoss
Vestmannaeyjar

B2
D5
E4
C4
D5
C5

ﬁingvellir
ﬁórsmörk

C4
D5
Village

Other Road

Town

Ring Road

Mountain Track

Ferries

Whale watching

Kaart van IJsland

A l l d i f ferent
a l l exc el l ent

for any and e ve r y o c c as i on

go to w w w.re y kjav i k hotels.is for res er vat ions

Re y kj av i k Hotels / Sigtún 38
1 0 5 Re y kj av i k / Icel and
Tel : + 3 54 514 8000

your comfort
is our business
reykjAvík:
Fosshótel Baron
Fosshótel Lind
Fosshótel Suðurgata
Garður Guesthouse
West icelAnd:
Fosshótel Reykholt
north icelAnd:
Fosshótel Dalvík
Fosshótel Laugar
Fosshótel Húsavík
eAst icelAnd:
Fosshótel Vatnajökull
Fosshótel Skaftafell
south icelAnd:
Fosshótel Mosfell

We are
ready for
your visit

Book now at www.fosshotel.is

Around icelAnd
foSSHoTeL / SIGTÚN 38 / 105 reyKJaVÍK
ICeLaNd / TeL.: +354 562 4000 / faX: +354 562 4001
e-MaIL: sales@fosshotel.is

SEATTLE
HELSINKI
TRONDHEIM STOCKHOLM
OSLO
BERGEN GOTHENBURG
COPENHAGEN
STAVANGER
BERLIN
BILLUND HAMBURG
FRANKFURT
REYKJAVIK
AMSTERDAM
MUNICH
GLASGOW
MANCHESTER
BRUSSELSMILAN
LONDON PARIS
ICELAND

MINNEAPOLIS / ST. PAUL

TORONTO
NEW YORK BOSTON HALIFAX

BARCELONA
MADRID

ORLANDO

UW IJSLAND-ERVARING
BEGINT MET ICELANDAIR
WIJ BIEDEN RECHTSTREEKSE LIJNVLUCHTEN NAAR IJSLAND
VANUIT WEST-EUROPA, AMERIKA EN CANADA. VLIEG MET
ICELANDAIR VANWEGE HET COMFORT EN DE UITSTEKENDE
SERVICE - EN NATUURLIJK DE IJSLANDSE GASTVRIJHEID!
Uw IJsland avontuur begint zodra u voet aan boord zet van het toestel van
Icelandair en u de unieke atmosfeer inademt. Volgens de aloude IJslandse
traditie mogen onze passagiers rekenen op een hartelijke verwelkoming en
een vriendelijke service.
Wij brengen al meer dan 60 jaar toeristen naar IJsland, waardoor we u met
onze ervaring een comfortabele vlucht aan kunnen bieden naar dit unieke
eiland midden in de Noord-Atlantische oceaan. Bovendien zijn onze
toestellen uitgerust met ruime en gerieflijke stoelen, voldoende beenruimte
en een entertainment systeem, zodat elke passagier een aangename vlucht
beleeft.
Ervaar IJsland met Icelandair!

+ Voor meer informatie ga naar www.icelandair.nl

WWW.ICELANDAIR.NL

