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DAG 1: Reykjavík
Uw reis begint in Reykjavík, ‘rokende baai’
genoemd naar de stoomwolken die uit de warmwaterbronnen opstijgen.
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voor zeevogels. We hopen het prachtige gebied
rondom Reykjafjörður, dat alleen te voet of per
boot bereikbaar is, uitgebreid te bekijken.

DAG 9: Bakkagerði & Seyðisfjörður

Bakkagerði staat bekend als ‘het land van de
elven’ en herbergt een grote kolonie papegaaiduikers. De bergen hier zijn spectaculair en een
mooie gelegenheid voor onze geologie-experts
om het onderscheid tussen basalt en rhyoliet uit te
leggen. De bonte houten huizen van Seyðisfjörður
stammen uit het begin van de 20ste eeuw.

DAG 6: Hrísey en Akureyri
DAG 2: Stykkishólmur en Flatey

De omgeving is bekend om de bijzondere lavaformaties, vulkanische activiteiten, de veelsoortige vogelwereld en het eindeloze landschap.
Onze ervaren experts verklappen u de bijzondere
mythen van de landstreek.
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1 De schoonheid van West-IJsland;
een dynamische en gevarieerde
kustlijn

DAG 3: Bildudalur & Látrabjarg Bird Clif
Wij proberen langs de Látrabjarg-kliffen met haar
miljoenen vogels te varen. Het pittoreske Bildudalur ligt aan een schilderachtig fjord.
DAG 4: Ísafjörður

Het dorpje Ísafjörður is een rondgang waard. Het
in 1734 gebouwde Tjöruhúsið is het oudste nog
bestaande huis op IJsland. Dit huis is een onderdeel van het maritiem museum.

2 Ontdek de lava velden
3 IJsland; thuisland van een aantal
beroemde geisers
4 IJslandse pony’s

DAG 5: Hornbjarg & Reykjafjörður

De 534 m hoge Hornbjarg klip rijst recht uit de zee
omhoog en is één van de grootste broedplaatsen

Het gemoedelijke Hrísey is een paradijs voor
vogelspotters met meer dan 40 soorten. Bij
Akureyri vindt u de bijzondere Godafoss waterval
die nauw met de eilandmythen is verbonden.
Onze expeditieleider zal u daarover meer
onthullen. Akureyri is bekend om zijn botanische
tuin die, vanwege de geografische ligging (net
beneden de poolcirkel), bijzonder is.

DAG 10: Djúpivogur

Het Búlandsnes vogelreservaat is wereldberoemd,
dichtbij de grootste gletsjer van Europa: de
Vatnajökull. Ga mee op onze optionele excursie
naar het gletsjermeer, of verken de prachtige stad.

DAG 7: Grímsey
De kompasnaald staat naar het Noorden en het
landschap verandert. Met een wendbare poolcirkelboot passeert u de Noordpoolcirkel als we op
het eiland Grímsey afstevenen.

DAG 11: Heimaey (Vestmannaeyjar)

De Vestmannaeyjar-eilanden bestaan uit 15
grote en zo’n 30 kleinere eilanden. Een enorme
vogelpopulatie vindt haar thuisbasis op de steile
klippen. De grootste vogelklip is Heimaey.

DAG 8: Húsavík
Húsavík is de oudste nederzetting op IJsland. De
beroemdste bezienswaardigheid is de houten in
1907 gebouwde kerk Húsavíkurkirkja. Húsavík
is inmiddels uitgegroeid tot hét centrum voor
walvis-spotters en heeft een walvismuseum.

DAG 12: Reykjavík

Terug in Reykjavík. Hier eindigt onze expeditie
die u in de wereld van de eeuwenoude sagen en
in de meest spectaculaire landschappen op deze
aardbol heeft gebracht.

DE ELFEN, SAGEN EN VULKANEN VAN IJSLAND
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12-daagse expeditiereis met MS Fram

Ontdek mystiek IJsland –
een afwisseling van watervallen,
vulkanen en gletsjers.
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POLAR
BINNENHUT

HUTCATEGORIE
Reisperiode
van/tot

Boekingscode

Prijs in € per persoon
Vroegboekprijs vanaf

23/05–
03/06/2018

CENFRICE1801
12 dagen

Brochureprijs
Vroegboekprijs vanaf
Brochureprijs
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Vroegboekprijs vanaf
03/06–
14/06/2019

CENFRICE1802
12 dagen

Brochureprijs
Vroegboekprijs vanaf
Brochureprijs
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2 pers.
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POLAR
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€ 4.348
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DE PRIJS IS INCLUSIEF: Hurtigruten expeditie-zeereis in de geboekte hutcategorie inclusief volpension aan
boord. Activiteiten aan boord en aan wal, diverse landingen en tochten per poolcirkelboot. Ervaren Engelstalig
expeditieteam verzorgt lezingen en begeleidt activiteiten en landingen. Wind en regenafstotend jack. Koffie en
thee aan boord.
LET OP: Prijzen zijn in € per persoon. Wijzigingen van het reisschema en het programma zijn uitdrukkelijk
voorbehouden. Toeslagen voor 1-persoonsgebruik op aanvraag. I.v.m. ontscheping per poolcirkelboot zijn
rolstoelen niet mogelijk.
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NIET INBEGREPEN: Internationale vluchten, verzekeringen en overige
optionele excursies: zie pagina 86-87.
Norske maakt graag een offerte-op-maat: +31(0)23-528 98 56.
FLEXIBELE TARIEVEN: Hurtigruten werkt met een flexibel prijssysteem, dat is afgestemd op de mate van bezetting. De prijzen kunnen
eventueel tot aan de vertrekdatum veranderen; uiteraard geldt de prijs
van de definitieve boeking.
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