WEEKPROGRAMMA - IJSLAND
Dag 1: aankomst in Keflavík
Het is dan eindelijk zo ver: let’s hit the road in IJsland! Eens aangekomen in de
luchthaven in Keflavík halen we onze huurauto op en kan het avontuur
beginnen.
We rijden naar onze eerste accommodatie in Hveragerdi en genieten
onderweg van de eerste indruk van IJsland.

Dag 2: de spectaculaire zuidkust
Na het ontbijt in het hotel zijn we klaar voor onze eerste volledige dag! We
installeren ons in de auto en vertrekken richting onze eerste stop: de Seljaland
waterval. Deze 60 meter hoge waterval heeft een extra troef: je kan achter de
waterval wandelen voor een wel heel uniek zicht. Een poncho is hier een
must!

Vlak achter de hoek zit de waterval van Gljúfrafoss verborgen.
Doordat we deze via een smalle opening met opspattend water moeten
bereiken, zal droog blijven niet evident worden.
30 km verderop komen we de waterval van Skogafoss tegen. Deze is ook 60
meter hoog én 20 meter breed. We nemen het pad naar boven en trakteren
onszelf op een adembenemend uitzicht.
Even genoeg watervallen gezien!
Wat dacht je van een gletsjer? Of
een wandeling naar IJslands
oudste geothermische zwembad?
We zetten onze tocht verder naar
Dyrhólaey waar we opnieuw stil
worden van het prachtige uitzicht.
Naar het westen zien we de
zwarte zandstranden die een heel
mysterieuze vibe hebben. Wie kan
de eerste papegaaiduiker zien?
Als laatste brengen we nog een bezoek aan de Fjadrargljufur canyon voor we
richting onze eindbestemming gaan voor de overnachting.

Dag 3: Skaftafell National Park, gletsjer-meren & diamond beach
We rijden langs het Skaftafell National park tot aan de gletsjermeren
Fjallsarlon & Jokullsarlon. Op beide locaties ziet u de ijsbergen die afgebroken
zijn van Vatnajokull gletsjer en die afdrijven richting de zee.
Vervolgens gaan we richting Diamond Beach aan de overkant. Hier spoelen
kleinere stukken ijsberg aan en door het zoute water zijn sommige helemaal
doorzichtig.
Hierna keren we terug naar Skaftafell waar we overnachten.

Dag 4: het natuurgebied Skaftafell
Het mooie natuurgebied Skaftafell is gekend voor zijn mooie landschappen en
uitgebreid netwerk van wandelwegen. Er zijn korte en langere wandelingen
dus we kunnen zelf beslissen welke we nemen.
We brengen zeker een bezoek aan Svínafellsjökull. Dit is een kleine gletsjerton
van de grote Vatnajökull. Het uitzicht hier is echt magnifiek!
We rijden terug naar Hella waar we overnachten.
Dag 5: Gullfoss waterval, geothermisch actief gebied van Geysir & Nationaal Park
van Thingvellir
Na het ontbijt gaan we door
richting de spectaculaire
Gullfoss waterval. Deze kan
zeker niet ontbreken op onze
roadtrip. Verder gaan we door
naar het geothermisch actief
gebied van Geysir waar er om
de 7 à 10 minuten en heuse
eruptie plaatsvindt.

Onze volgende stop is in het Nationaal Park van Thingvellir
waar we onze kennis verruimen op zowel geologisch en historisch
vlak.
Op weg naar Borgarnes waar we overnachten, stoppen we nog even bij de
mooie watervallen van Hraunfoss & Barnafoss.
Dag 6: schiereiland Snaefellsnes
Na het ontbijt in het hotel vertrekken we naar het schiereiland Snaefellsnes met zijn
schitterende landschappen en onvergetelijke panorama’s. De perfecte conische vorm
van de vulkaan is dan ook van overal te zien! Overweeg zeker een wandeling aan de
Arnasstapi kliffen of op het strand bij de Ytri Tunga boerderij waar nieuwsgierige
zeehonden naar de bezoekers komen kijken of het mooie strand van
Djupalonssandur tussen de rotsen of vul zelf maar verder aan…
Hierna keren we terug naar Borgarnes waar we overnachten.

Dag 7: Reykjavik
Hier kunnen we doen wat we zelf
willen: lekker verdwalen in de stad,
een musea bezoeken, een extra
excursies doen zoals een
walviscruise, … you’re the boss!
Omdat we morgen een vroege
terugvlucht hebben, slapen we in
Keflavík waar het avontuur allemaal
begonnen is. Zo kunnen we morgen comfortabel aan de terugreis beginnen.

Dag 8: bye bye IJsland!
Hier stopt het avontuur en is het tijd om terug naar België te keren. We praten
op de terugweg nog even na over al de prachtige dingen die we op onze
roadtrip hebben gezien.
Bye bye IJsland!

