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‘De macht van de natuur en de charme van 
een kleine dovengemeenschap’ 
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Groepsreis IJsland 

Vertrek:   21 juni  
Duur:    11 dagen  
Aantal personen:  maximaal 12 
 
 
Prijs:   
 
11 dagen  € 2389  per persoon 
8 dagen:  € 1989 per persoon 
 
* op basis van twee personen per kamer, onder voorbehoud van prijswijzigingen en 
beschikbaarheid 
 
inbegrepen: 

- Retourvlucht vanaf Amsterdam 

- Alle overnachtingen met ontbijt 

- Compleet georganiseerde rondreis door de natuur met deskundige gids 

- Super jeep excursie door de natuur van 4 dagen 

- Activiteiten en excursies volgens programma 

- Alle belastingen en toeslagen 

 
Niet inbegrepen: 

- Toeristenvisum  

- Reis- en annuleringsverzekering 

- Eten en drinken buiten programma 

- Activiteiten en excursies buiten programma 

- Fooien 

 

 
Op deze reis zijn de algemene reisvoorwaarden van de ANVR van toepassing 

 

 

 

Wil je liever een 
individuele reis met je 
vrienden of familie? Neem 
contact op met ons voor 
een op maat gemaakt 
persoonlijk reisvoorstel 
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Reisprogramma van dag tot dag 

Woensdag 20 Juni 2018 

We vertrekken ’s middags van Amsterdam naar Reykyavik in IJsland. We hebben 
een rechtstreekse vlucht en na aankomst worden we naar een eenvoudig maar 
goed verzorgd hotel gebracht midden in de stad. ’s Avonds maken we kennis met 
lokale dove medewerkers en proeven we sfeer in de stad. 
 
Accommodatie:  http://www.hlemmursquare.com  
Maaltijden:  - 

Donderdag 21 juni 2018 

We maken kennis met de stad Reykyavi. We maken een stadswandeling en een 
gids vertelt over de geschiedenis van IJsland en de bezienswaardigheden die we 
tegen komen.  In de middag bezoeken we het kantoor van de doven organisatie 
van IJsland en leren we over het leven van doven op het eiland. Een voormalige 
dove zeeman neemt ons mee naar het scheepvaartmuseum en vertelt over zijn 
tijd op zee.  

Accommodatie:  http://www.hlemmursquare.com 
Maaltijden:  Ontbijt 
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Vrijdag 22 juni en Zaterdag 23 juni 2018 
In de ochtend verlaten we de stad en gaan we een weekend weg met de 
dovengemeenschap van IJsland. Zij organiseren een jaarlijks uitje op de 
Westman eilanden (Vestmannaeyar), een eilandengroep voor de zuidkust van 
IJsland. We gaan onder begeleiding van dove IJslanders met de bus naar het 
zuiden van het land. Daar gaan we met de veerpont naar het hoofdeiland van de 
Vestmanneyar. Het is een prachtige omgeving met mooie natuur en 
indrukwekkende uitzichten. We overnachten in een blokhut op het eiland. Het is 
heel eenvoudig, maar zeker gezellig. Op vrijdagmiddag en zaterdag verkennen 
we het eiland. We genieten van de prachtige uitzichten en we kunnen onder 
meer een boottocht maken op zoek naar Walvissen, en het verkennen van 
grotten (excursies zijn niet inbegrepen in de prijs). We koken onze eigen eten 
(samen met de IJslandse doven) en op zaterdag is er een barbecue.  
 
Accommodatie: groepsaccommodatie Vestmannaeyar eilanden 
Maaltijdem:  - (zelf eten meenemen, gezamenlijk koken) 
 
 
In deze tijd van het jaar wordt het niet donker, het blijft de hele nacht nagenoeg 
licht. Je kan midden in de nacht genieten van prachtige schemeringen. Een 
onvergetelijke ervaring.  
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Zondag 23 juni 2018 
Vroeg in de ochtend gaan we met de boot terug naar het vasteland van IJsland. 
Daar staat een een enorme jeep op ons te wachten waarmee we het binnenland 
intrekken. We maken een tocht door de zogenaamde ‘Golden Cirkel, we 
bezoeken de beroemdste bezienswaardigheden van IJsland waaronder de 
Geysirs, de Gulfoss waterval, en de Thingvellir national park. We overnachten in 
een drie sterren hotel in een klein dorpje op de route. Je kan eten in een lokaal 
restaurant, maar om kosten te besparen kan je ook zelf eten meenemen. Wij 
bieden de mogelijkheid om samen te koken en/of kant en klaar eten mee te 
nemen. Dit zullen we met jullie bespreken. 
 
Accommodatie:  nog onbekend 
Maaltijden:  Ontbijt 

 

 

Maandag 24 juni 2018 
Met onze enorme auto trekken we verder langs de zuidkust van IJsland. We 
komen langs ontzettend mooie landschappen en adembenemende uitzichten. We 
rijden met de auto op de IJsvlakten van een Gletsjer en we rijden een vulkaan op 
die nog niet zo lang geleden is uitgebarsten. Soms komt er nog lava uit de grond.  
Het zijn plekken waar normale auto’s niet kunnen komen! We rijden ook stukken 
over het stand, offroad. Heel avontuurlijk! De chauffeur is ook gids en vertelt 
over de bezienswaardigheden. We overnachten in de plaats Hunkurbakkar in 
comfortabele huisjes. Je kan eten bestellen in het restaurant, of we maken onze 
eigen eten.  
 
Accommodatie:  http://www.hunkubakkar.is   
Maaltijden:  Ontbijt 

  

http://www.hunkubakkar.is/
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Dinsdag 25 juni 2018 
Onze ontdekkingstocht door de natuur van IJsland gaat verder met een bezoek 
aan Skaftakel national park waar we onder meer kunnen genieten van een enorm 
grote waterval. We bezoeken ook de grootste gletsjer van Europa waar we 
kunnen genieten van mooie uitzichten. We komen ook langs een groot 
gletsjermeer waar we een boottochtje kunnen maken tussen de IJsschotsen door 
(niet inbegrepen in de prijs). We overnachten in Hunkubakkar waar we ook 
kunnen eten. Je kan eten bestellen in het restaurant, of we maken onze eigen 
eten.  
 
Accommodatie:  http://www.hunkubakkar.is   
Maaltijden: Ontbijt 
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Woensdag 26 Juni 
We brengen een bezoek aan Landmannalaugar, een spectaculair en kleurrijk 
natuurgebied waar we een uitgebreide wandeling gaan maken. We genieten 
onder andere van spectaculaire uitzichten, waaronder over de vulkaan Hekla, en 
we kunnen een ontspannen plons nemen in natuurlijke heetwaterbronnen. Aan 
het einde van de dag keren we terug naar Reykyavik, onderweg rijden we dwars 
door rivieren en prachtige landschappen. In de avond zijn we terug in Reykyavik. 
Onze tocht door het binnenland zit erop.  
 
Accommodatie:  http://www.hlemmursquare.com 
Maaltijden: Ontbijt 

Donderdag 27 + Vrijdag 28 Juni 
We verblijven nog twee dagen in Reykyavik. Vanuit daar kan je allerlei excursies 
ondernemen waaronder een bezoek aan de Blue Lagoon, het is een meer dat op 
een natuurlijke manier verwarmd wordt omdat het op een lavaveld ligt. Je kan 
ook een boottochtje maken over de oceaan op zoek naar walvissen, of gewoon 
tijd nemen om te relaxen en sfeer proeven in Reykyavik. Onze lokle dove gidsen 
en medewerkers staan klaar om je te begeleiden. Extra excursies zijn niet 
opgenomen in de reissom.  
 
Op vrijdag avond organiseren we ter afscheid van de reis een gebarencafe in een 
kroeg in Reykyavik.  
 
Accommodatie:  http://www.hlemmursquare.com 
Maaltijden: Ontbijt 
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Zaterdag 29 Juni 
’S ochtends checken we in op het vliegveld en vliegen we terug naar Amsterdam. 
De reis zit erop. We zijn er zeker van dat je terugkijkt op een onvergetelijke 
ervaring!  
 

Meer informatie en boekingen  

Wil je deze reis boeken of heb je vragen, neem gerust contact met ons op. Wij 
staan je graag te woord!  
 

Email:      info@wesemanntravel.com 
Sms / whatsapp:    0641024729 
Skype      wesemann.travel 
Website:     www.wesemanntravel.com 

Op zaterdag 6 januari 2018 organiseren wij een informatiebijeenkomst voor al 
onze reizen. Kijk op onze website voor meer informatie.  

Onderdeel van het reisprogramma 
is een tour door de natuur met 
een superjeep. Het betreft een 
extra grote jeep waarmee we 
onder meer op de gletsjers en 
vulkanen kunnen rijden. Dit is 
duurder dan de meeste andere 
reizen, maar wat ons betreft zeker 
de moeite waard!  

 

 

mailto:info@wesemanntravel.com

