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PROGRAMMA 

Dag 1: Brussel – Reykjavik   (donderdag 21 juli) 

Vertrek van op de luchthaven van Zaventem met Icelandair naar IJsland. 

Op de luchthaven van Reykjavik wordt u opgewacht door uw Urania-reisleidster én IJsland-specialiste Annelies.  

U komt meteen in de sfeer tijdens een bezoek aan Geldingadalir, waar op 19 maart 2021 de vulkaan 

Fagradalsfjall tot uitbarsting kwam. Midden oktober 2021 was deze vulkaan nog steeds actief, maar niemand 

weet of dat in juli 2022 nog zo zal zijn. 

Transfer naar het hotel. Overnachting in het Centerhotel Plaza. 

 

Dag 2:  Reykjavik - Snæfellsnes-schiereiland   (vrijdag 22 juli)    

Snæfellsnes, het grootste schiereiland van IJsland, gelegen tussen de Faxaflói-baai in het zuiden en de 

Breiðafjörður-fjord in het noorden, omvat vele verschillende facetten van IJsland ’s pracht. 

Zowat alles wat het land te bieden heeft, vindt men hier. Van stranden en klippen van bizarre basaltformaties tot 

vulkanen en warmwaterbronnen.  

Over de hele lengte van het schiereiland strekt zich een robuuste bergketen uit. Tot deze bergketen behoort de 

stratovulkaan Snæfellsjökull (1446m) die bedekt is door een ijskap en  bekend is uit het boek ‘Naar het 

middelpunt der aarde’ van Jules Verne. Op heldere dagen is de vulkaan van verre te zien. 

Bijna drie volle dagen brengen we door op het schiereiland en gaan er op zoek naar de mooiste plekjes. 

Een eerste halte is het Ytri-Tunga-strand, dat niet echt een toeristische trekpleister zou zijn ware het niet dat zich 

hier een kolonie zeehonden ophoudt en het strand een van de beste plaatsen van IJsland is om deze dieren te 

spotten. Daarna brengen we een bezoek aan de waterval Bjarnarfoss, waar het water zich vanop basaltstenen 

klippen een 80-tal meter in de diepte stort.   

Via Búðir, waar we een mooie oude houten kerk zien, rijden we verder naar Arnarstapi, een dorpje aan de zuidkant 

van het schiereiland. Gelegen in een mooi natuurlijk kader van basaltvelden, kloven en grotten was Arnarstapi 

ooit een aanzienlijk vissersplaatsje maar nu ligt de  nadruk er op toerisme en is de plek de uitvalsbasis voor 

tochten over het schiereiland. De regio telt een aantal charmante oude huizen en een grote  Noordse stern-

kolonie. 

Overnachting te Borgarnes. Hotel Rjukandi.  

 

Dag 3:  Snæfellsnes-schiereiland   (zaterdag 23 juli)    

We beginnen de dag op zee. Vanuit Ólafsvik trekken we een drietal uur de zee op, op zoek naar bultruggen, 

grienden en orka’s. Vervolgens rijden we naar de lavagrot van Vatnshellir. Bij een vulkaanuitbarsting zo’n 8000 

jaar geleden stroomde de lava in een brede stroom heuvelafwaarts. De bovenkant van de lavastroom koelde af 

en vormde zo een korst boven de vloeibare lava eronder. Toen de uitbarsting ophield stroomde de vloeibare lava 

verder weg zodat er een tunnel ontstond onder een dak van gestolde lava. Onder leiding van een lokale gids 

dalen we af in de lava-tunnel voor een ondergronds avontuur van zo’n 45 minuten. 

Volgende halte is de Saxholl-krater, gelegen op de uiterst westelijke punt van het schiereiland. De top van de 

krater ligt een dikke 100 meter boven zeeniveau en is te bereiken via een aangelegd wandelpad met trappen. 

Eenmaal boven aangekomen worden we beloond met een prachtig uitzicht over de met mos begroeide 

lavavelden, de oceaan en de Snæfellsjökull-gletsjer. 

Verder naar Lóndrangar, waar we de spectaculaire klippen bewonderen die hier uit de zee oprijzen. Het meest 

opvallend zijn de twee stenen zuilen van 75 en 61 meter hoog, die de restanten zijn van een vulkaan die voor het 

grootste deel door de erosie weggesleten is. We zien er met wat geluk waarschijnlijk ook papegaaiduikers en 

noordse stormvogels, die nestelen tussen de klippen.   

Daarna maken we een wandelling over het zwarte lavastrand van Djúpalónssandur, dat prachtig gelegen is aan 

de voet van de Snæfellsjökull-gletsjer.  

 

Dag 4:  Snæfellsnes-schiereiland – Patreksfjörður   (zondag 24 juli)    

Na het ontbijt rijden we naar het noorden. Liefhebbers van de serie Game of Thrones zullen in de buurt van het 

plaatsje Grundarfjördur zeker de Kirkjufell-berg herkennen. Deze berg is zonder twijfel één der meest 

gefotografeerde bergen van IJsland, te danken aan z’n speciale vorm en mooie ligging aan de kust. We bekijken 

ook de aan de voet van de Kirkjufell-berg gelegen Kirkjufoss, een waterval van zo’n 40 meter hoog. 

In de namiddag nemen we in Stykkishólmur de ferry naar Brjánslækur, in de Westfjorden. Tijdens de twee en een 

half uur durende boottocht passeren we het eiland Flatey, dat enkel in de zomermaanden bewoond is. Bij mooi 



weer kunnen we op het dek genieten van een schitterend uitzicht op de ontelbare eilandjes in de baai en op de 

Snæfellsjökull-gletsjer.  

Overnachting in Patreksfjörður. Hotel West. 

 

Dag 5:  Patreksfjörður - Rauðisandur – Látrabjarg - Patreksfjörður   (maandag 25 juli)    

Het bijna 10 kilometer lange strand van Rauðisandur is een gedroomde plek voor een ochtendwandeling. In 

tegenstelling tot de meeste stranden in IJsland is dit geen zwart lavastrand maar een schijnbaar oneindig lange 

strook zand die naargelang het moment van de dag, het weer en de getijden tinten vertoond die gaan van 

goudgeel over oranje tot bijna rood.  

We zetten onze toch verder door een desolaat en zeer dun bevolkt gebied naar de klippen van Látrabjarg, het 

meest westelijke punt van IJsland. De 14 kilometer lange klippen worden bevolkt door miljoenen zeevogels. Van 

midden mei tot midden augustus zie je hier papegaaiduikers maar ook jan-van-genten, alken, stormvogels, 

aalscholvers, drieteenmeeuwen en zeekoeten komen er veelvuldig voor. We wandelen door de wildernis tot op 

de top van de hoogste klip, een ideale plek om van het spektakel te genieten dat al deze zeevogels bieden. 

 

Dag 6:  Patreksfjörður - Ísafjörður   (dinsdag 26 juli)    

Een rit over bergen en langs de kusten van mooie fjorden brengt ons naar de majestatische Arnarfjörður-fjord, 

omringd door hoge bergen. Aan de voet van de fjord ontdekken we de Dynjandi-waterval, die lijkt op een 

reusachtige trap waarlangs het water zich een weg naar beneden zoekt. Voor veel IJslanders is dit de mooiste 

waterval van het land. 

Volgende halte is het plaatsje Hrafnseyri. Hier werd in 1811 Jón Sigurðsson geboren, dé grote strijder voor 

IJslands onafhankelijkheid van de Denen in de 19de eeuw. We treffen in het dorpje een charmante houten kerk 

aan en een reconstructie van het turfhuis waar Sigurdsson geboren werd. 

Wat later bereiken we een van de mooiste fjorden van het land, de Dýrafjörður. Hier bezoeken we Þingeyri, waar, 

zoals in veel andere dorpen langs de kust, cultuur en economie sterk beïnvloed  werden door de zee. Leuk detail: 

in een van de cafés kan je zelfs Belgische wafels eten. 

Overnachting in Ísafjörður. Hotel Ísafjörður - Horn. 

 

Dag 7:  Ísafjörður (boottocht naar het eiland Vigur)   (woensdag 27 juli)    

Kleine eilanden zijn vaak charmante plekken en het eiland Vigur vormt geen uitzondering. De relaxte atmosfeer, 

de rust en de duizenden vogels vervolmaken het prachtige landschap en het is precies of de tijd op Vigur bleef 

stilstaan. De hectische wereld van alledag lijkt mijlenver weg. Op het eiland leeft slechts een handvol mensen. 

Een boottocht van ongeveer een half uur brengt ons vanuit Ísafjörður naar Vigur, waar we een wandeling maken 

rond het eiland en onderweg heel wat vogelsoorten kunnen spotten. Tijdens de wandeling kan het opletten zijn 

voor de vele eieren die her en der in het gras verspreid liggen. Na de wandeling worden we vergast op enkel 

huisgemaakte versnaperingen in een negentiende-eeuwse stal die omgevormd werd tot leuke gastenplaats. 

Tegen de middag varen we terug naar Ísafjörður. Vrije namiddag. 

 

Dag 8:  Ísafjörður - Hólmavík   (donderdag 28 juli)    

Op een kleine 20 minuten rijden van Ísafjörður ligt het dorpje Súðavík. Hier bezoeken we het poolvos-centrum 

waar we in de tentoonstellingsruimte heel wat te weten komen over dit intrigerende dier. We nemen ook een 

kijkje in het opvangcentrum waar verzwakte en ouderloze dieren verzorgd worden en voorbereid op een 

terugkeer naar de natuur. 

We vervolgen onze tocht langs een schilderachtige route door de fjorden en houden regelmatig halt om van het 

natuurschoon te genieten. Op het einde van de rit bereiken we Hólmavík.  

Overnachting in Hólmavík. Hotel Laugarholl. 

 

Dag 9:  Hólmavík - Reykholt   (vrijdag 29 juli)    

Over een bergpas en langs de zuidelijke oevers van de Westfjorden rijden we naar Haukadalur. Hier maken we 

kennis met een stukje IJslandse geschiedenis en leren we het verhaal van Eiríkr Þorvaldsson, beter gekend als 

Erik de Rode, de – in IJsland – befaamde ontdekkingsreiziger die in de 10de eeuw een IJslandse kolonie stichtte 

op Groenland. Zijn zoon, Leif de Gelukkige was volgens de overlevering de eerste Europeaan die voet zetten op 

Amerikaanse bodem. In Haukadalur werd de oude hoeve van Erik de Rode opgegraven en gereconstrueerd en 

opengesteld voor het publiek als een Viking-museum.  

Onze volgende halte houden we bij de warmwaterbronnen van Deildartunguhver, die wat volume betreft de 

grootste van Europa zijn. Ongeveer 180 liter water van 97°C komt hier per seconde aan de oppervlakte. Een groot 



deel van het water wordt gebruikt voor de verwarming van huizen. De zeer hoge temperatuur van het water 

maakt deze bronnen een gevaarlijke plek om zomaar tussen rond te lopen. Daarom zijn  er een aantal houten 

wandelpaden en uitkijkpunten voorzien tussen de bronnen, zodat deze plek veilig kan bezocht worden. 

Meer cultuur snuiven we op in Reykholt, een der meest historische plaatsen van IJsland en de geboorteplaats 

van de 13de eeuwse poëet en geschiedkundige Snorri Sturluson. We bezoeken het Snorrastofa-

onderzoekscentrum dat gewijd is aan de befaamde schrijver en aan de middeleeuwse periode in het algemeen. 

Als laatste op het programma vandaag staan de watervallen van Hraunfossar en Barnafoss, die door veel 

reizigers beschouwd worden als de mooiste van het eiland. 

Beide watervallen liggen op korte afstand van elkaar maar zijn totaal verschillend. De Hraunfossar-waterval 

ontstaat doordat een ondergrondse rivier hier door ondoordringbare steenlagen naar de oppervlakte gedwongen 

wordt en z’n water door de lavalagen in de Hvita-rivier perst.  

De Barnafoss-waterval ligt zo’n 50 meter stroomopwaarts en ontstaat doordat smeltwater van de Langjökull-

gletsjer hier in de Hvita-rivier terecht komt en door een smalle kloof geperst wordt. Een indrukwekkend zicht dat 

nog mooier wordt door de prachtig blauwe kleur van het water. 

Overnachting in Reykholt. Fosshotel Reykholt. 

 

Dag 10:  Reykholt - Reykjavik   (zaterdag 30 juli)    

De reis loopt stilaan op z’n einde en we keren terug naar de hoofdstad Reykjavik. Hier staan nog twee zaken op 

het programma. FlyOver Iceland voert ons op een spectaculaire manier langs de mooiste landschappen van het 

eiland. Een rond scherm van 20 meter en zitplaatsen die bewegen, kantelen én draaien terwijl je de wind door je 

haar voelt waaien, zorgen voor een unieke beleving. Iedereen zit veilig in een eigen stoel - met de voeten los van 

de grond - maar het lijkt wel of je hoog door de lucht vliegt. 

We sluiten ons bezoek aan IJsland op een mooie manier af met een bezoek aan de zogenaamde Sky Lagoon, 

een in 2021 geopende warmwaterbron. Uniek aan deze warmwaterbron is z’n ‘infinity pool’ van waaruit je uitkijkt 

over de zee en de bergen op de achtergrond. 

Overnachting in Reykjavik. Centerhotel Plaza. 

 

Dag 11:  Reykjavik - Brussel   (zondag 31 juli)    

Vroeg uit de veren en transfer naar de luchthaven voor terugvlucht naar Brussel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte Warandedreef 3 – 8490 Varsenare ꟾ Tel: +32 (0)50/38.68.19  ꟾ   info@dromen.be 

Ond.nr BE 0673.319.065 


