Citytrip Reykjavik Highlights - 4 dagen
Verblijf met excursies

(c)Visit Iceland, M.Libens
Reykjavik is de perfecte uitvalsbasis om Zuidwest-IJsland te bezoeken. Ontdek tijdens deze trip het
fascinerende Reykjavik en ervaar het beste wat de IJslandse natuur te bieden heeft: warmwaterbronnen,
spuitende geisers, indrukwekkende watervallen, glinsterende gletsjers, zwarte lavastranden en de warme
Blue Lagoon. Een mooie combinatie!
INBEGREPEN: stadstour Reykjavik, daguitstap Golden circle, transfer en toegang Blue Lagoon en een
documentatiemap
Dag 1: Aankomst
Aankomst in Reykjavik. U kan de super gemakkelijke, openbare Flybus naar het hotel nemen.
Dag 2: Reykjavik
Ontbijt in het hotel. De stadstour omvat de belangrijkste bezienswaardigheden in de meest noordelijke
hoofdstad ter wereld en de omliggende dorpen. Enkele hiervan zijn de presidentiële residentie in Bessastaðir,
Hafnarfjörður met zijn oude vissershaven, de ´pearl´, Höfði - het huis waar ooit de vredestop tussen de USA
en de Sovjetunie plaatsvond, Hallgríms kerk, het stadscentrum, het park Laugardalur en veel meer. ´s
Namiddags bezoekt u de Blue Lagoon. De tocht voert door de ruwe lavavelden naar de Blue Lagoon waar u
kan ontspannen in het helende en relaxerende geothermale water. Het water is zeer rijk aan mineralen en er
worden genezende krachten aan toegeschreven. U blijft zolang u zelf wenst (tijdstip bezoek moet geboekt
worden maar de laatste bus terug naar Reykjavik is om 21u).
Dag 3: Golden Circle
Ontbijt in het hotel. Vandaag maakt u een daguitstap langs de onmisbare hoogtepunten van Zuid-IJsland. Op
het programma staan de vruchtbare laaglanden en de mooiste waterval van IJsland, de Gulfoss, de
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spuitende warmwaterbronnen in de Geysir regio en het uitzonderlijk mooie Þingvellir National Park en
UNESCO werelderfgoedsite, waar het eerste parlement in 930 werd opgericht.
Dag 4: Vertrek
Ontbijt in het hotel.
UW VERBLIJF IN REYKJAVIK
Deze trip wordt aangeboden in 4 verschillende hotelcategorieën in Reykjavik:
Budget: Cabin hotel standaard kamers, kleine basic kamers met badkamer
Standaard: een superior kamer in het Cabin Hotel, een standaard kamer in het Reykjavik Lights Hotel of het
Island Hotel
Comfort: een standaard kamer in het Klettur, Midgardur of Skuggi Hotel
Superior: een standaard kamer in Reykjavik Fosshotel, het Exeter Hotel of Marina Icelandair Hotel.
Het hotel dat uiteindelijk geboekt wordt is afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van boeking.
Transport
Deze reis kan gecombineerd worden met vluchten naar Reykjavik. De lijnvluchten van Icelandair zijn
steeds aan dagprijzen. Vraag een offerte met vluchten inbegrepen.

Inbegrepen in het arrangement: 3 overnachtingen met ontbijt, 8u dagexcursie Golden Circle, 2,5 uur
stadstour Reykjavik, transfers/comfort inkom voor de Blue Lagoon, een documentatiemap, bijdrage
Garantiefonds Reizen.
Niet inbegrepen: vluchten, transfers luchthaven, niet-vermelde maaltijden en verzekeringen.
Prijzen per persoon voor de citytrip
Prijzen en reservaties op http://www.gallia.be/IJsland/Reykjavik_city_break.htm .
Max. 1 kind 3-11 jaar in de kamer van de ouders.Kind -3j.: gratis
Deze reis voor ouders en 2 kinderen -12j. in 1 kamer ? Vraag een offerte
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