KLEINE GROEPEN VAN 8 TOT 16 PERSONEN

FOTOREIS IJSLAND: NOORD-IJSLAND WINTERREIS
Sneeuw en ijs nemen de overhand tijdens de IJslandse winter. Het fotogenieke eiland trekt zijn winterpels aan en
vergast ons op bevroren watervallen, sprookjesachtig noorderlicht en een unieke combinatie van stomende
fumarolen tegen een witte achtergrond.Tijdens deze trip zoeken we eerst de dampende lava van de recentste
vulkaanuitbarsting van 2021 waarna we doorvliegen naar het noorden van het land. Met behulp van onze
verhoogde 4 x4 kunnen we ook moeilijk te bereiken hoogtepunten zoals de fantastische Aldeyjarfoss
fotograferen. Met wat geluk observeren we het noorderlicht vanuit het warme water van Myvatn nature baths.De
regio rond dat meer is een uitgelezen plek om dat bijzondere fenomeen op de gevoelige sensor vast te leggen.
We volgende de noorderlichtvoorspellingen nauwgezet op en gaan op pad wanneer de kans zich voordoet. Rond
Myvatn maken we ook een wandeling met sneeuwraketten.Het schiereiland Snaefellsnes barst van de
fotomotieven: de mythische gelijknamige ijskap, de zwarte stranden, de Kirkjufell .Ook hier speuren we 's avonds
de lucht af, op zoek naar de ultime foto van de aurora borealis. Het schiereiland Reykjanes verrast met een
overdaad aan geologische fenomenen: geen wonder dat het een Unesco Geopark is!
Max. 8 personen!

Wil je meer weten over onze reizen of heb je een andere vraag?

Bondgenotenlaan 165, 3000 Leuven

Neem contact met ons op via: +32 16 20 80 47

travel@hoboreizen.be, www.hoboreizen.be
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FOTOREIS IJSLAND: NOORD-IJSLAND WINTERREIS
Dagindeling
(maaltijden inbegrepen volgens het programma: O = ontbijt, M = middagmaal, A = avondmaal)
Reisduur: 8 dagen

DAG 1

BRUSSEL- KEFLAVIK - REYKJAVIK A

Aankomst op Keflavik. We verkennen de omgeving van de meest recente vulkaanuitbarsting: de Fagradalsfjall vulkaan spuwde alleszins tot
midden september 21 massa's magma uit. We wandelen rond de nieuwe lavavelden die nog steeds niet afgekoeld zijn. Overnachting
Reykjavik Fosshotel centrum

DAG 2

REYKJAVIK  AKUREYRI  MÝVATN

O|A

Vlucht naar Akureyri, de hoofdstad van het noorden, waar we iets voor de middag toekomen. We stappen in onze verhoogde 4x4 en rijden
een stukje het binnenland in om de bijzonder sierlijke Aldeyjarfoss te fotograferen. Verder naar Mývatn. We zijn de komende avonden stand
by om mogelijk noorderlicht te fotograferen. Overnachting hotel Sel of gelijkwaardig.

DAG 3

MÝVATN  NAMASKARD  MÝVATN O|A

We verkennen de ruime omgeving van Myvatn. De hete stoom en zwaveldampen van Namaskard steken af tegen de witte besneeuwde
achtergrond. Het labyrinth van Dimmuborgir is herschapen in een zwart-witte wereld. Vanuit het warmwaterbad Myvatn Nature Baths hebben
we mooi zicht op de omgeving. Overnachting hotel Sel of gelijkwaardig.

DAG 4

MÝVATN  AKUREYRI  HOFSTADIR O|A

We maken een wandeling met sneeuwraketten. De bevroren Godafoss is een bezoek meer dan waard. Via Akureyri verder naar het idyllisch
gelegen Hofstadir, opnieuw een ideale plek om het noorderlicht te spotten. Overnachting hotel Hofstadir.

DAG 5

HOFSTADIR  GRUNDARFJÖRÐUR O|A

Op weg naar Grundarfjörður genieten we volop van de prachtige panorama’s onderweg. De sneeuw sculpteert een volledig nieuw landschap.
Witte kraters houden ons gezelschap. De IJslandse paarden komen goed uit op de winterse achtergrond. We slapen vlakbij de Kirkjufell, één
van IJslands meest gefotografeerde bergen. Een buitenkans indien er een nachtelijke zonnestorm passeert. Overnachting hotel Kirkjufell.

DAG 6

GRUNDARFJÖRÐUR  SNAEFELLSNES  REYKHOLT

O|A

Hele dag op Snaefellsnes: we fotograferen de mythische gletsjer, zwarte stranden, bizarre rotsformaties, verlaten baaien en kleine
vissersdorpen. Overnachting hotel Reykholt.

DAG 7

REYKHOLT - REYKJANES - KEFLAVIK O|A

Het schiereiland Reykjanes is Unesco Geopark, we bezoeken een geothermaal gebied, fotograferen eenzame kerkjes, woeste kliffen en
wandelen over de brug die twee continenten met elkaar verbindt. Afscheidsdiner in uitstekend visrestaurant. Een laatste kans op noorderlicht
boven de haven van Keflavik. Overnachting hotel Jazz.

DAG 8

KEFLAVIK - BRUSSEL

O

Terugvlucht.
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