
 

 
 

IJsland, land van Vuur & IJs  

Een unieke reis met een Nederlands sprekende Privé Gids-Chauffeur  

  
Gids en Chauffeur : De heer Gerry van Roosmalen 

Reisbegeleider : Mevrouw Leny van der Lecq  

Vertrek : Woensdag, 26 mei 2021 

Retour :  Vrijdag, 4 juni 2021 
 
 
Deze Unieke 10-daagse rondreis naar IJsland is zonder enige twijfel bijzonder te 
noemen. U vliegt met het gerenommeerde Icelandair naar Keflavik. Daar aangekomen 
reist u samen met onze sympathieke gids-chauffeur Gerry van Roosmalen en 
reisbegeleidster Leny van der Lecq in een minibus 10 dagen over het prachtige eiland  
en ontdekt de vele natuurwonderen waarover het land beschikt.  
 

Gerry van Roosmalen 
Gerry is een gepassioneerd fotograaf en is IJslandspecialist bij uitstek. Tevens is 
hij de auteur van het boek ‘Ode aan IJsland’. In 1973 raakte hij gefascineerd door 
- en in de ban van IJsland. Vele malen heeft hij het land van vuur en ijs bezocht en 
daarbij zijn passie en fascinatie met elkaar verbonden. Het resultaat hiervan is 
'Ode aan IJsland' waarin hij de lezer meeneemt naar de overweldigende plekken 
die hem tijdens zijn reizen zo ontroerden, verbaasden en gelukkig maakten. 
Zowel in tekst als fotografie wil hij de lezer laten ruiken, proeven en voelen wat           
het land met hem heeft gedaan en nog steeds doet.  
  
Leny van der Lecq 

Leny is een goede bekende voor veel klanten van Makor Reizen. Al vele jaren 
begeleidt zij Culturele & Avontuurlijke groepsreizen voor ons. In veel landen op 
diverse continenten is Leny is een zeer ervaren, enthousiaste en praktisch 
ingestelde reisbegeleidster. 

 
Dag 1 

We nemen de late middagvlucht en landen vroeg in de avond op Keflavík Airport. We rijden naar 

ons eerste hotel en verblijven de eerste nacht op ongeveer 15 minuten rijden van het vliegveld. 

 
Dag 2 

Deze dag reizen we via de zuidkust van het schiereiland Reykjanes naar het begin van het 

noorderlijker gelegen schiereiland Snaefellsnes. We bezoeken onder andere het geothermische 

gebied Gunnuhver, De ruige kust bij Brimkettil, en de twee vuurtorens bij het plaatsje Akranes. 

 



 
Dag 3 

Vandaag rijden we een deel van het schiereiland Snaefellsnes. Dit schiereiland wordt ook wel 

IJsland in het klein genoemd. We bezoeken onder andere de basaltkolommen wand Gerðuberg, 

het zwarte kerkje Búðir en de ruige rotskust bij Arnarstapi. 

 
Dag 4 

We maken het rondje Snaefellsnes af waarbij we stoppen bij de markante en meest 

gefotografeerde berg van Ijsland, de Kirkjufell. Daarna rijden we door naar het nationale park 

Thingvellir waar we wandelen in de kloof tussen de continenten. Deze dag bezoeken we ook de 

grootste waterval van het zuiden, de Gullfoss die in twee trappen eerst elf en daarna 22 meter in 

de diepte stort. 

 

 

Dag 5 

In IJsland ontkom je niet aan watervallen. Vandaag staan er verschillende op het programma. 

Onder andere zullen we naar de Seljalandsfoss gaan waar een pad achter de waterval loopt. Maar 

we zoeken ook een van de mooiste stranden van Ijsland, Reynisfjara. 

 

Dag 6 

Deze dag rijden we verder naar het oosten van IJsland. We komen onder andere langs het 

Eldhraun, een lavaveld van 585 vierkante kilometer bestaande uit 12 kubieke kilometer lava dat 

werd uitgestoten tijdens de allesvernietigende negen maanden durende vulkaanuitbarsting van 

de Laki in 1783. 

 

Dag 7 

Vandaag staat het ijsbergenmeer Jökulsárlón op het programma. Het meer dat ontstond rond 1930 

voert de ijsbergen van de gletsjertong af naar de zee. Aan het strand liggen regelmatig grote 

stukken ijs die door eb en vloed werking terug op het strand geworpen worden. Met een 

amfibievoertuig maken we een tour over het meer. 

 

Dag 8 

We beginnen aan de terugweg, maar niet voordat we met een IJslandse gids naar de kaap 

Ingolfshofði rijden waar in het broedseizoen vele papegaaiduikers nestelen.



Dag 9 

Deze dag bezoeken we de hoofdstad van IJsland, Reykjavik. Hier is de mogelijkheid voor 

deelname aan een walvissafari. Verder is deze dag ter vrije besteding. 

 
Dag 10 

  Vandaag reizen we terug naar Nederland.  
 
INBEGREPEN 
 

Vluchten 
Met Icelandair, incl. luchthavenbelasting, 23kg ruimbagage en 10kg handbagage 
26.05.2021 Amsterdam-Keflavík   17:30-18:45 uur  Icelandair FI 507 economy class 
04.06.2021  Keflavík-Amsterdam  07:40-12:55 uur  Icelandair FI 500 economy class  
 

Accommodaties 
26 mei   Accommodatie omgeving Keflavík 
27 mei  Accommodatie omgeving Borgarnes 
28 mei  Accommodatie omgeving Hellisandur 
29 mei  Accommodatie omgeving Fluðir 
30 mei  Accommodatie omgeving Vik I Mýrdal 
1 juni  Accommodatie omgeving Jökulsárlon 
2 juni  Accommodatie omgeving Jökulsárlón 
3 juni  Accommodatie omgeving Hella 
4 juni  Accommodatie omgeving Reykjavik 

 

De accommodaties worden gereserveerd nadat de inschrijving door de deelnemers tot stand is 
gekomen. 

 

Maaltijden 
Dag 1 tot en met dag 8: Ontbijt en Diner 
Dag 9, middag ter vrije besteding, Diner op eigen gelegenheid 
 

Overige excursies 
Ingolfshofdi Vogeltour 
Boottocht jokulsarlon 
 

Autohuur 
Hertz 9x 24 uur  - D Caravelle > 1 auto 
Ophaalkosten luchthaven Keflavik 
Microfoon/headset 
ACS-verzekering Europeesche, 9x 24 uur 
Brandstofkosten en parkeergelden ter plaatse 
 

Kennismakingsbijeenkomst 
Voorafgaande aan de reis is er een bijeenkomst waarbij u in de gelegenheid gesteld wordt om kennis 
te maken met uw gids-chauffeur en reisbegeleidster 
 
NIET INBEGREPEN 
Niet genoemde maaltijden en drankjes tijdens de maaltijden 
Eventuele brandstoftoeslag van de vliegtuigmaatschappij 
Fooiengeld ca. € 50,- p.p. voor de hele reis (fooi aan gids, chauffeur en hotels) 
Persoonlijke uitgaven 
Reis- en annuleringsverzekering 
Bijdrage Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking  
Bijdrage GGTO € 15,- per boeking  
 
 



RICHTPRIJS PER PERSOON *  
 
Richtprijs bij deelname van 7 personen:  € 3.925,00 p.p. 
Richtprijs bij deelname van 6 personen:  € 4.150,00 p.p. 
Richtprijs bij deelname van 5 personen  € 4.485,00 p.p. 
Richtprijs toeslag 1 persoonskamer    €   795,00 
 
*De genoemde prijzen zijn richtprijzen, omdat wij de definitieve prijzen voor 2021 nog niet binnen 
hebben. Deze richtprijs is gebaseerd op dezelfde reis in 2020. Let op: Er kunnen toeslagen gelden 
voor 2021.  
 

 

NB.  

• Alle in de offerte genoemde onderdelen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. 
 
Inschrijving:  
U kunt inschrijven voor deze reis door het bijgevoegde aanmeldingsformulier te verzenden aan:  
 
Makor Reizen 
Verlengde Kerkweg 25 
2985 AZ RIDDERKERK 
 
Tel: 0180-429394  
Website: www.makorreizen.nl  
E-mail: info@makorreizen.nl   
 
 

http://www.makorreizen.nl/
mailto:info@makorreizen.nl

