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Bevolking: 308910 mensen 
Kapitaal: Reykjavik 
Oppervlakte: 103000 km2 = 3x België 
Valuta: Krona (ISK) 
Top-Level Domain: .is 
Netnummer: +354 / 00354 

 

 

 

 
 

 

Algemeen 
De volgende zaken zijn belangrijk in het verkeer in IJsland: 
In IJsland rijdt men sinds 26 mei 1968 aan de rechterzijde van de weg. Daarvoor reed men 
links, maar rechts rijden was voor toeristen makkelijker. Bovendien hadden de meeste 
geïmporteerde auto's het stuur al aan de linkerzijde; 
Nederlandse en Belgische rijbewijzen zijn gewoon geldig in IJsland; 
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Tankstations zijn te vinden in elke plaats waar meer dan een paar huizen bij elkaar staan. 
Hoewel tankstations vaak ruime openingstijden kennen, kan er 's nachts over het algemeen 
alleen bij automaten getankt worden; 
Binnen de bebouwde kom in geheel IJsland geldt voor al het gemotoriseerde verkeer een 
maximum snelheid van 50 km/h; 
Op wegen buiten de bebouwde kom is de maximaal toegestane snelheid 80 km/h. In tunnels 
en op bruggen wordt met behulp van verkeersborden vaak een andere limiet aangegeven. 
Meestal is dat 50 km/h; 
Alleen op asfaltwegen (dus geen gravel) mogen auto's (zonder caravan) maximaal 90 km/h 
rijden, tenzij anders staat aangegeven; 
Bij overschrijding van de maximumsnelheid kunnen buitengewoon hoge boetes opgelegd 
worden. Deze kunnen eenvoudig in de tienduizenden kronen oplopen en moeten soms ter 
plekke voldaan worden, al dan niet per creditcard; 
Ongeveer 55% van hardrijders die worden betrapt is van buitenlandse afkomst; 
Bij overtredingen die bij flitspalen worden begaan, wordt de bekeuring door de 
autoverhuurder verrekend via de creditcard; 
Het voeren van verlichting is verplicht 24 uur per dag vanaf het moment dat de auto wordt 
gestart; 
Het gebruik van mobiele telefoons is voor bestuurders alleen toegestaan als dit handsfree 
gebeurt; 
Autogordels moeten verplicht gebruikt worden, zowel op de voor- als achterbank; 
Het is streng verboden van wegen een paden af te wijken, omdat sporen die auto's 
achterlaten generaties later nog te zien zijn. 

 

Merkwaardige verkeersborden 
De verkeersborden in IJsland zijn grotendeels gelijk aan die wij in West-Europa kennen, 

behalve dat ze een gele kleur hebben, waar ze 
bij ons wit zijn. Dit is natuurlijk gedaan omdat 
geel beter zichtbaar is tegen een achtergrond 
van sneeuw. 
Langs de IJslandse wegen staat een aantal 

borden dat wij in West-Europa niet zo snel tegen zullen komen. Hieronder zijn een aantal van 
die borden weergegeven. 
Blindhæðir: blinde heuvel  
Mogelijk grazers op de weg  
Malbik endar: einde asfalt 
Einbreið brú: brugbreedte 1 auto  
Slysasvæði: gevaarlijke verkeerssituatie  
Illfær vegur: alleen voor vierwielaangedreven auto's 
Óbrúaðar ár: rivieroversteek zonder brug 
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Weer 
De beste reistijd voor IJsland is mei en september. Van december t/m april ligt op IJsland een 
dik pak sneeuw. Aan de kust valt in de regel veel minder sneeuw. Dit komt door de warme 
golfstroom die IJsland rijk is. In de binnenlanden ligt veel sneeuw; een mooie periode voor 
fotografieliefhebbers. Ondanks de sneeuw is het binnenland gewoon toegankelijk voor 
gewone auto's met goede banden. Reserveer wel je accommodatie van tevoren. Het toerisme 
op IJsland komt vanaf april langzaam op gang wanneer de sneeuw het eerste zonnetje ziet en 
de dagen weer wat langer worden. Juni t/m augustus zijn de drukste maanden in IJsland, 
waarbij het hele land goed bereikbaar is. De zomers zijn helder en meestal niet warmer dan 
17°C. Mei en september zijn de beste reistijden: vaak helder weer en nog niet zo druk. 
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In de IJslandse keuken staat vooral vis en vlees op het menu, groenten en fruit komen op de 
tweede plaats. 

Populaire gerechten in IJsland 
Vis wordt op allerlei manieren geserveerd: rauw, gerookt, gegrild, gebakken en gekookt. De 
vis is meestal vers er is een breed aanbod van onder andere kabeljauw, schelvis, heilbot, 
zeeduivel, haring, forel, zalm en garnalen. Gedroogde vis, hardfiskur, is erg populair. Bij de 
vleesgerechten staan lamsvlees en schapenvlees bovenaan de lijst. Gerookt lams- of 
schapenvlees  (hangikjot) is een delicatesse. Een populair gerecht van schapenvlees  bestaat 
uit verschillende soorten orgaanvlees (slatur). IJslanders houden van zoet en dat is vooral te 
proeven aan de toetjes, zoals taart of kwark (skyr) die mierzoet zijn. Als snack voor tussen de 
middag zijn pannenkoeken van rogge (flatkökur) heel voedzaam. Deze zijn in elke super of 
buurtwinkel verkrijgbaar. 

Drinken in IJsland 
Koffie is de nationale drank van IJsland. Het aanbod varieert van espresso tot latte macchiato 
en wordt de hele dag gedronken. Brennivin is de nationale sterkedrank, het is een soort van 
IJslandse jenever maar dan gemaakt van aardappelen. Wijn en bier is verkrijgbaar in 
drankwinkels en restaurants en is erg duur in vergelijking met wat je thuis gewend bent. 

 

 

 
De munten van de IJslandse kroon bevatten allemaal een opdruk van een zeedier. Hieronder 
ziet u een overzicht van de beschikbare munten en biljetten van de IJslandse kroon. 
 
Biljetten (symbool kr) 
• 500 Kronen 
• 1000 Kronen 
• 2000 Kronen 
• 5000 Kronen 
 
Munten (symbool kr) 
• 1 Kroon (kabeljauw) 



 Rondreis ijsland Pagina 12 / 106 
 September 2017 

• 5 Kronen (dolfijn) 
• 10 Kronen (lode) 
• 50 Kronen (strandkrab) 
• 100 Kronen (snotolf) 
 
100 ISK = 0,83 EUR 
200 ISK = 1,65 EUR 
500 ISK = 4,17 EUR 
1000 ISK : 8,3 EUR 
2000 ISK = 16,5 EUR 
5000 ISK = 41,70 EUR 

 

 

 
Een identiteitskaart of een geldig paspoort volstaan om het land binnen te komen. Deze 
documenten dienen langer geldig te zijn dan de gehele duur van het verblijf in IJsland. 
Rijbewijs  
 
Het Belgische rijbewijs (model van Europese Unie) is geldig in IJsland. 
 
In geval van onvoorziene ernstige moeilijkheden in het buitenland, kunnen de Belgen hulp 
vragen aan de ambassades en consulaten van België. Consulaire bijstand wordt verleend aan 
landgenoten die tevergeefs de hulp ingeroepen hebben van de bevoegde plaatselijke overheid 
(lokale politie) of dienstverlenende maatschappijen (bank, verzekeringsagent), en zich enkel nog 
tot een Belgische diplomatieke of consulaire post kunnen wenden. Aan deze bijstand wordt een 
einde gesteld zodra de reizigers op eigen krachten verder kunnen. 
 
Magnús R. Magnússon            
Kantoor:  Garri ehf.,  Lyngháls 2, 110 Reykjavík    
TELE: +354 5700300 - FAX +354 5700301 
GSM 00 354 6964444                
E-mail: magnus@garri.is 

 
Maandag 18/9 Mol   - Brussel   = 110 km 
Maandag 18/9 Keflavik  - Hafnarfjor   = 118 km 
Dinsdag 19/9 Hafnarfjor  - Hella    = 255  km 
Woensdag 20/9 Hella   - Vik    = 141  km 
Donderdag 21/9 Vik   - Höfn    = 320  km 
Vrijdag  22/9 Höfn   - Egilstadir   = 404  km 
Zaterdag 23/9 Egilstadir  - Laugar   = 324  km 
Zondag 24/9 Laugar   - Laugar   = 190 km 
Maandag 25/9 Laugar   - Reykir   = 301 km 
Dinsdag 26/9 Reykir   - Gulfoss   = 208  km 
Woensdag 27/9 Gulfoss  - Husafell   = 197  km 
Donderdag 28/9 Husafell  - Snaefellness  = 257  km 
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Vrijdag  29/9 Snaefellness  - Reykjavik   = 361  km 
Zaterdag 30/9 Reykjavik  - Reykjavik   = 50  km 
Zondag 01/10 Reykjavik  - Luchthaven  - Mol = 110 km 
 
Totaal = +/-3300 km 
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Routebeschrijving 
Neem afrit 12 op de E19 Brussel-Antwerpen. Volg de pijlen CARGO. Op de brug komt u aan 
een Y-splitsing. Hou rechts aan en blijf op de brug. Rij tot aan de 1ste rotonde en neem de 
2de afslag. De parking ligt 350m verder aan uw linkerzijde. 

Hoe gebruikt u uw Interparking parking reservering? 
Druk op de ticketknop aan de ingang. De operator zal uw oproep beantwoorden en vragen 
naar uw reserveringsnummer. Na validatie van uw reservering zal de operator een ticket voor u 
creëren. Dit ticket is geldig tot aan het einde van de door u gecreëerde reservatie. Parkeer u 
op een vrije plaats en begeef u na het parkeren naar de shuttlebus of de bushalte van 'De 
Lijn'. Deze brengt u binnen de 5 à 10 minuten naar de luchthaven. 

 
 

 
 
WOW air is een IJslandse lagekostenluchtvaartmaatschappij. De eerste vlucht van WOW air werd 
uitgevoerd op 1 juni 2012. De basis is Luchthaven Keflavík. Op 24 oktober 2012 nam Wow Air de 
IJslandse concurrent Iceland Express over. Wow air heeft aanvankelijk aangegeven de Noord-
Amerikaanse vluchten van Iceland Express te schrappen, echter in 2016 zijn er naast vluchten naar 
de oostkust van de VS ook vluchten naar San Fransico en Los Angeles bij gekomen. 
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Web check-in (WCI) is beschikbaar voor alle WOW air-bestemmingen van 24 tot 1 uur voor vertrek. 
Online inchecken voor ‘via’-vluchten naar de VS is mogelijk vanaf 24 uur voor vertrek van de tweede 
vlucht van de reis. 
 
Je kunt je instapkaart direct afdrukken, of ervoor kiezen om een e-mail te ontvangen om deze naar 
Wallet (iPhone) of PassWallet (Android/Windows) te downloaden. 
 
Je kunt je tablet of smartphone gebruiken om je digitale instapkaart bij de veiligheidscontrole te 
scannen, of een afgedrukt exemplaar meebrengen. 
 
Op het vliegveld 
Als je alleen handbagage hebt, kun je direct doorlopen naar de veiligheidscontrole. 
Als je bagage meeneemt die moet worden ingecheckt, moet je die inchecken bij het WOW air 
bagageafgiftepunt. Wij wijzen erop dat op de luchthaven Keflavik (KEF) kiosken beschikbaar zijn 
waar je je kofferlabel kunt afdrukken en je bagage op het zelfbedieningsafgiftepunt kunt afgeven. 
 
 
 

 



 Rondreis ijsland Pagina 16 / 106 
 September 2017 

 
 

 

 

 
 



 Rondreis ijsland Pagina 17 / 106 
 September 2017 

 

 

 

Vlak bij Keflavik ligt een kleine symbolische brug tussen de twee continenten. Je kunt deze brug 
over gaan om van Europa naar Noord-Amerika te lopen. Maar als je liever over het zand 
beneden loopt, kan dat ook. 

 

Gunnuhver is een geothermisch gebied op het 
zuidwestelijke puntje van schiereiland Reykjanes. De 
belangrijkste bezienswaardigheid van Gunnuhver is 
een kolkende stoompluim die uit een kokende 
modderpoel voortkomt. Een platform leidt tot in de 
stoomwolk. Pas wel op voor je lenzen! 
 
Het gebied Gunnuhver dankt haar naam aan een 
boze vrouwelijke geest, die de omgeving tot enkele 
honderden jaren geleden behoorlijk terroriseerde. Tot een priester een val voor haar zette, en ze 
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in de hete bron terecht kwam. Of haar woede de reden was dat de vulkanische activiteit in het 
gebied enkele jaren geleden ineens veel krachtiger werd, is helaas niet bekend 
 
The mud pools form where steam from boiling geothermal resevoir water emanates and 
condenses and mixes with surface water. Accompanying gases such as carbon dioxide and 
hydrogen sulphide make the water acid. This causes alteration of the fresh lava rock to clay. 
Steaming of the ground at Reykjanes increased markedly as a consequence of a pressure 
drawdown in the geothremal reservoir upon the start of production from the reservoir in 2006. 
Iceland´s larges mud pool at present prominent, highest up in the Gunnuhver group. It is 20 
meters wide across a rim of mud, boiling vigorously. 
Two ramps are located at the Gunnuhver group, on close to Gunnuhver itself where you can 
look down to the spring and hear the vigorous noice, see the boiling water and feel lthe power 
bursting from the ground and the steam on your face. The other ramp is located on Kísilhól a 
silica hill. From there you have a good view over Gunnuhver group and suroundings. 

 

De ‘Blue Lagoon’ is een ongelofelijk mooi gebied dat zich in het hart van een lava veld bevindt. 
Het is ontstaan uit geothermisch verwarmd zeewater. De lagune is voor toeristen vooral bekend 
als een luxueuze, geothermisch verwarmde spa, die zich heel handig vlakbij het vliegveld van 
IJsland bevindt. Het water in de spa is afkomstig uit diepe gaten, die zich op wel 2000 m diepte 
bevinden. Dit heilzame, warme 
bronwater wordt gebruikt om de spa 
te vullen. Het hete water wordt 
eveneens gebruikt om de 
nabijgelegen, milieuvriendelijke 
krachtcentrale van warmte-energie 
te voorzien. Deze plek heeft 
misschien wel bijna het meest 
bijzondere water op Aarde. De kleur 
van het water wordt regelmatig 
vergeleken met die van de 
welbekende, helderblauwe 
sportdrankjes. Het water is er 
overigens allesbehalve koud en 
heeft op de plekken waar gezwommen mag worden een gemiddelde temperatuur van 40 
graden Celsius. Volgens de IJslanders heeft het mineraalwater een heilzame werking.  
 

Paradijs op Aarde 
De Blue Lagoon lijkt op het eerste oog op een IJslands natuurverschijnsel, maar schijn 
bedriegt. Het is namelijk gemaakt door de IJslanders zelf. De Svartsengi krachtcentrale pompt 
geothermisch water omhoog van diep onder de grond en zorgt zo voor heerlijk heet water. 
Het opgepompte water wordt in eerste instantie gebruikt voor de opwekking van warmte en 
elektriciteit. De restwarmte wordt gebruikt om de Blue Lagoon te verwarmen. De Blue Lagoon 
werd geopend in 1991 en was in die tijd een razend populaire toeristische attractie. Ieder jaar 
werd de locatie bezocht door maar liefst 400.000 toeristen. Het idee voor de lagune ontstond 
toen de bedenkers zich realiseerden dat het hete water ideaal was voor een spa of zwembad. 
De kleur van het water is blauwig van kleur en lijkt lichtgevend. De neonachtige kleur ontstaat 
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door de hoge temperatuur, waardoor mineralen en sulfer in het water opgewarmd worden. 
Zwemmend in de lagune voelt u goed hoe de temperatuur van het water op elke plek anders 
is. De temperatuur varieert van koud tot heel erg warm. Hierdoor voelt het water overal 
anders aan, met overal heerlijke plekjes om even heerlijk tot rust te komen. Het bad heeft ook 
zitranden waar u lekker kunt relaxen, en kleine grotten voor diegenen die wat privacy wensen. 
Kortom, de perfecte plek om uw vakantietijd in IJsland door te brengen. Het stomende water 
van de lagune heeft in samenstelling veel gemeen met de nabijgelegen lavaformatie. Het 
warme water is namelijk rijk aan mineralen zoals silica en sulfer, en daarmee heilzaam voor 
mensen met huidproblemen.  

 

Geografische locatie 
De Blue Lagoon ligt in een lava veld bij Grindvik, op het schiereiland Reykjanes. Reykjanes is 
het zuidwestelijke deel van IJsland. Het bevindt zich op 13 km afstand van Keflavik 
International Airport en op 39 km van de hoofdstad van het land, Reykjavik. Hierdoor is de 
locatie zeer goed bereikbaar voor toeristen. Vanuit de stad kunt u gratis met een jeep of bus 
naar de Blue Lagoon. Houd er rekening mee dat IJsland strikte hygiëneregels hanteert. 
Badgasten dienen daarom altijd verplicht zonder badkleding te douchen in de 
gemeenschappelijke doucheruimte. De kenmerken van de vulkanische activiteit in het gebied, 
waaronder, lavavelden, lavagrotten en heetwaterbronnen kunt u op verschillende plekken in 
dit gebied tegenkomen. Het is een fascinerende omgeving die een geweldige ervaring biedt 
aan bezoekers. Geniet van alle comfort en een heerlijke nachtrust in de prachtige 
accommodaties en faciliteiten voor een perfecte vakantie.  

 

Pittoresk landschap 
De spa heeft een uniek ontwerp waardoor het volledig in harmonie is met de natuurlijke door 
lava en warmtebronnen gevormde omgeving. De watervallen hier zijn eveneens aangelegd 
door de mens en iedereen die eronder staat, wordt getrakteerd op een heerlijke, stevige 
massage. Kom hier tot uzelf en voel uzelf energieker dan ooit. Het is een typische, 
buitengewoon ontspannen, IJslandse ervaring, met op de achtergrond de adembenemende, 
pittoreske locatie en een heerlijke rustgevende sfeer. 
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Þingvellir is voor de IJslanders een meer dan historisch belangrijke plaats. De nakomelingen van 
Ingólfur Arnarson, de stichter van Reykjavik, richtten in 930 het Alþing bij Þingvellir op. Dit was 
de plaats waar 's zomers elk jaar de grote grondeigenaars, boeren, krijgslieden, handeldrijvers 
en anderen bij een kwamen om onderlinge vetes te beslechten, om huwelijksverbonden aan te 
gaan, om zaken te doen, om recht te spreken, om nieuwe wetten uit te vaardigen, om nieuws uit 
de verre uithoeken van IJsland uit te wisselen, om weergeld voor moord en doodslag te betalen 
of te ontvangen en om mensen vogelvrij te verklaren of te executeren. Kortom, het Alþing was 
dé plaats waar voor iedereen zaken van (levens)belang werden geregeld. 

 

 

Bij Þingvellir is de Midden-Atlantische Rug heel duidelijk zichtbaar. Dit gebied is de 
scheidingslijn tussen het Noord-Amerikaanse (ten noordwesten van de kloof) en het 
Euraziatische (ten zuidoosten van de vlakte) continent, met de vlakte zelf als scheiding. Op deze 
plaats drijft 
IJsland door 
tektonische 
bewegingen 
schoksgewij
s met een 
gemiddelde 
snelheid van 
1 à 2 cm per 
jaar uit 
elkaar, waar 
diverse 
fenomenen 
van 
getuigen: 
diepe 
kloven 
gevuld met zeer koud en helder water gevoed vanuit ondergrondse waterbronnen, fissuren, 
barsten, watervallen, verzakkingen en breukvlakken. Een aanzienlijk gedeelte van de vlakte is 
bedekt met lava van de nabij gelegen schildvulkaan Skjaldbreiður, die 9000 jaar geleden nog 
actief was. Het is ook deze lava geweest die de waterafvloed van het gebied blokkeerde 
waardoor het Þingvallavatn kon ontstaan. De Almannagjá kloof is ontstaan doordat er een grote 
aardverzakking heeft plaatsgevonden waarbij de grond over een lengte van zo'n 16 km 
plaatselijk 30 tot 40 meter daalde. De laatste aardverzakking vond in 1789 plaats waar de vlakte 
na een aardbeving in 10 dagen tijd met 60 cm daalde. 
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Hoewel het park wonderschoon is en er prachtige wandelingen zijn te maken, trekt de plek 
rondom waar het Alþing bij elkaar kwam tegenwoordig de meeste bezoekers. Grofweg bestaat 
dit stuk van het park uit een deel beneden de kloof en een deel bovenop de kloof. Bij 
binnenkomst vanaf de parkeerplaats in het benedendeel heb je uitzicht op de kloof. Aan de 
rechterzijde van de kloof stort de waterval Öxarárfoss in de Öxará-rivier zich 20 meter naar 
beneden. Mooi fotomoment is het beekje (Penningagjá), waar munten in het water worden 
gegooid. Je mag hier een wens doen als je een muntje kunt volgen tot het de bodem bereikt. 
Bij de vlaggenmast verderop ligt de Lögberg, waarvandaan de wetten werden voorgelezen. De 
toehoorders bevonden zich in de kloof daarachter. 
Aan de bovenzijde van de kloof bevindt zich een bezoekerscentrum. Tevens is er een platform 
vanwaar bezoekers van een fraai uitzicht over het park en het meer kunnen genieten. In het park 
bevindt zich ook een hotel-restaurant. 
De kerk 
Opvallend in het park aanwezig zijn een wit kerkje (Þingvallakirkja) en een rijtje witte huizen 
(Þingvallabær). De eerste staatskerk werd iets verder richting het meer gebouwd rond het jaar 
1016, met behulp van een vracht hout die door de Noorse koning Olaf Haraldsson naar IJsland 
werd gestuurd, nadat IJsland het Christendom adopteerde. In die tijd waren er reeds turfkerkjes 
aanwezig in het land, maar deze kerk werd gebouwd in Noorse stijl. In het jaar 1118 brandde de 
kerk af. De witte kerk die er nu staat, werd in 1859 gebouwd. De toren dateert uit 1907. Het 
interieur van de kerk is niet erg fraai, maar toch interessant. De witte huizen die verderop staan, 
vormden vroeger de pastorie van de kerk, maar worden momenteel bewoond door de 
parkopzichters. 

 

 
 
A FOOD EXPERIENCE 
The theme of Friðheimar cuisine is tomatoes, in many different forms. And that’s not surprising, as 
four different varieties of tomato are cultivated in the greenhouses where lunch is served among the 
plants. A rare food experience. Come and enjoy it! 
 
The restaurant is open 12-16 daily, all year round. 
 
Tomatoes are the theme of Friðheimar cuisine – and that’s not surprising, since four different 
varieties of tomato are cultivated in the greenhouses, where food is served among the tomato 
plants. A unique food experience – come and enjoy it! 
 
Main courses 
The one and only Friðheimar Tomato Soup served on a buffet with sour cream, home baked bread, 
cucumber salsa, butter and fresh herbs. 
Fresh pasta - Ravioli with home made pasta sauce and pesto. 
Grilled Tortillas with tomato, basil and Mozzarella. 
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Skálholt is een historische plek in het zuiden van IJsland vlak bij de rivier Hvitá. Het dorp Skálholt 
bestaat nu alleen maar uit een paar huizen en een relatief grote kerk, maar was vroeger vanaf de 
11e tot aan het eind van de 18e eeuw een belangrijk sociaal, cultureel en religieus centrum 
 

 
Kerið (dat als de vaas vertaald kan worden) is een vulkaan op IJsland. Het is een prachtig voorbeeld 
van een zogenaamde explosiekrater op een paar kilometer van Selfoss. De 170 bij 270 meter grote 
en 55 meter diepe, deels met groenig water gevulde krater ligt vlak naast de weg en is derhalve 
gemakkelijk te bereiken. 
 
Kerið is ca 3000 jaar geleden ontstaan als onderdeel van een kratercomplex, Tjarnarhólar genaamd. 
Het verhaal gaat dat als de waterspiegel in Kerið stijgt, het water in een klein meertje boven op de 5 
kilometer verderop gelegen 536 meter hoge berg Búrfell daalt, en omgekeerd. In de directe 
omgeving liggen nog twee andere kraters, de Seyðishólar and Kerhóll. 
 
De rode wand van Kerið is deels bedekt met mos en kan men vrij makkelijke tot het 
kratermeeroppervlak afdalen. Het meertje zelf is ongeveer 10 meter 
diep. 
 
Andere voorbeelden van explosiekraters op IJsland zijn onder andere 
Eldborg, Hverfell en Ljótipollur. 
 

 
The trailhead to start your journey to the Reykjadalur hot river is located 
at the Hot River cafe near the town of Hveragerði. A large parking lot is 
available, and the option to grab a coffee or snack at the cafe before 
heading out. The trail is wide and very easy to follow with a steady 
incline the entire way, the trip is a short 3.88 km and only takes an hour 
to an hour and a half one way. At about three quarters of the way there 
you will be able to see the river, stay to the left side as you continue to 
hike. Option to hop in for a swim at this point, although the water is not 
very warm. Throughout the hike you will see several geothermal water 
holes (it is not advised to touch the water as it can be reaching boiling 
temperatures) and amazing views the entire way. Where most people 
swim at the end of this hike, there are wooden docks and semi-private 
changing stalls. Option to camp out on the side of the river to enjoy a sunset or sunrise soak. The 
farther up stream, the hotter the water temperature gets, so there is a sweet spot for anyone's 
preference. The trail can get busy, however if you start by 7:30 am you may be one of the first to 
reach the river. The water is clear and perfect for relaxing in after the hike up there, definitelya great 
way to experience Iceland's geothermal wonders. 
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De Seljalandsfoss is een van de bekendste 
watervallen van IJsland die op vele foto's en 
kalenders wordt afgebeeld. Deze 65 meter 
hoge waterval in het zuiden van IJsland ligt vlak 
aan de ringweg. Bovendien ligt hij aan de route 
naar Þórsmörk, én is het mogelijk om op een 
glibberig pad achter de waterval langs te lopen. 
Net als de 15 kilometer verderop liggende 
Skógafoss stroomt de Seljalandsfoss over wat 
eens de kliffen van de voormalige IJslandse 
kustlijn waren. 
 

In de directe omgeving van de Seljalandsfoss liggen nog een paar watervallen, waarvan de 
Gljúfrafoss vaak als de mooiste wordt gezien omdat die in een half verscholen kloof valt. Niet te 
verwarren met de Gljúfursárfoss (kloofrivierwaterval) die te vinden is in het oosten van IJsland. 
 
De Seljalandsfoss is de enige waterval in IJsland die 's nachts verlicht is. Staand bij de Seljalandsfoss 
heb je bij helder weer een goed uitzicht op de 
Westman-eilanden. Ongeveer 10 kilometer naar het 
oosten ligt de kleine waterval Írárfoss. 
 

 
Seljavallalaug werd gebouwd in 1923 en is een van de 
oudste buitenbaden in IJsland. Het is een 
architectonisch wonder ingebouwd aan de wortels van 
een eenzame berg met een natuurlijke warmwaterbron. 
Het warme water gutst voortdurend uit de rotswand. 
 
Dit uniek geothermische zwembad geeft gestalte aan 
de dualistische kant van de mens en zijn relatie met de 
natuur. Het zwembad zit nederig in een anders 
ongerepte natuur, alleen omringd door kabbelende 
beekjes die door dit etherisch landschap stromen. 
Seljavallalaug is bereikbaar te voet vanaf Seljavellir, het 
pad is niet veeleisend. 

 
Solheimajokull (Sólheimajökull) is een uitloper van de Mýrdalsjökull, de 4e grootste gletsjer van 
IJsland. Solheimajokull ligt in het zuiden van IJsland, op een half uurtje rijden van het kleine dorp 
Vik. Bij helder weer zie je de gletjser vanuit het vliegtuig (rechterzijde) bij aankomst in IJsland. 
Solheimajokull is een van de meest laagdrempelige gletsjers van IJsland. Je kunt de gletsjer 
makkelijk op eigen gelegenheid bezoeken. 
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Vanaf de parkeerplaats loop je in een kwartiertje naar de voet van de gletjser. Eerst loop je langs 
een riviertje, waar het flink naar zwavel stinkt. De gletsjer ligt onder een actief vulkanisch gebied, 
waaronder tevens de gevaarlijke vulkaan Katla ligt. 
 
ETEN IN SKOGAR HOTEL van deze avond stukje terugrijden 

 

 

Op 24 november 1973 stortte een Amerikaanse Dc-3 
neer op het zwarte zandstrand van Sólheimasandur 
vlakbij het plaatsje Vík. Alle bemanningsleden 
overleefden de crash. 
De exacte reden van de crash is niet bekend, hoewel 
sommige bronnen suggereren dat het vliegtuig zonder 
brandstof kwam te zitten nadat de piloot 
overgeschakelde naar de verkeerde brandstof tank. 
De wrakstukken liggen nog steeds op het strand 
vlakbij de zee. Al mis het wrak wel enkele stukken. Zo 
zijn de vleugels en het staartstuk verdwenen. 
Niemand weet waar die zijn gebleven, al gaan de 
geruchten dat een boer die heeft meegenomen om te 
verkopen in Vík. 

 

 

Er zijn geen borden die aangeven waar je moet zijn. Als je vanuit Skogar naar het oosten rijdt, 
kom je op een gegeven moment aan de linkerkant een bord tegen met Sólheimajökull 221. 
Vanaf hier moet je opletten, want zo’n twee kilometer verder aan je rechterkant is de plek waar 
je moet zijn. Er ligt dan namelijk een (onduidelijke) onverharde weg, afgebakend door een hek 
en een veerooster. Over dit rooster hangt een ketting die bezoekers ervan weerhoudt verder te 
rijden. Er staan ook bordjes met waarschuwingen dat verder rijden verboden is. Hier kun je je 
auto parkeren. Vroeger mocht je hier verder rijden, tegenwoordig is dit verboden. Het land is 
verpest door bezoekers die meenden met hun auto zomaar overal overheen te kunnen crossen. 
Erg triest. Overigens hoef je, met name wanneer je in het hoogseizoen reist, waarschijnlijk niet te 
zoeken omdat het best druk kan zijn met auto’s en je ongetwijfeld mensen vanaf het strand ziet 
komen lopen. Vanaf hier is het echter nog wel zo’n vier kilometer lopen. 

 
 

Dyrhólaey is een berg van tufsteen in het zuiden van IJsland. 

 

Dyrhólaey betekent zoiets als eiland met een deurgat. Tegenwoordig is Dyrhólaey geen eiland meer, 

maar ten tijde van de kolonisatie van IJsland was Dyrhólaey dat wel. Tijdens de laatste ijstijd was IJsland 
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geheel met ijs bedekt en door de gigantische druk werd IJsland letterlijk de grond in gedrukt. Bij het 

verdwijnen van het ijs nam de druk af en 

rijst IJsland nog steeds langzaam 

omhoog. Daardoor was Dyrhólaey ten 

tijde van de kolonisatie nog een eiland, 

nu is het een klif aan zee. 

 

 

Uitzicht naar het westen. De 

Eyjafjallajökull, de 284 meter hoge 

Pétursey en een deel van de 

Mýrdalsjökull (rechts) zijn goed 

herkenbaar. 

In deze 120 meter hoge klif zit een gat 

waarin de zee vrij spel heeft. Door zeelui 

wordt dit gat ook wel Portland genoemd. 

Vanaf Dyrhólaey is er een uitzicht 

rondom. Naar het oosten zijn de kliffen Reynisdrangar voor de kust van Vík te zien, naar het noorden de 

Mýrdalsjökull en naar het westen een ver uitzicht over de zuidkust van IJsland richting Selfoss. 

 

Er nestelen vele papegaaiduikers op Dyrhólaey. Sinds 1978 is het een beschermd gebied. 

 

In 1910 is er een vuurtoren op Dyrhólaey gebouwd die in 1927 is vervangen.  
 

 
 
OP WANDELAFSTAND VAN HET HOTEL 
 
De Skógafoss is een 60 meter hoge en 25 meter brede waterval in het zuiden van IJsland niet ver 
van het plaatsje Skógar. De Skógá rivier stroomt daar nu over de rand van een klif van de 
voormalige kustlijn van IJsland. Nadat de kustlijn zich door het omhoogrijzen van IJsland na de 
laatste ijstijd teruggetrokken had (die ligt nu op een afstand van ongeveer 5 km), bleven de kliffen 
achter en vormen nu over vele kilometers samen met de er achter liggende bergen de begrenzing 
tussen het laagland en de hooglanden. 
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LANGE DAG OP TIJD VERTREKKEN, morgen idem 
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Een zeer fraaie basaltformatie, Hálsanefshellir, is te vinden bij het zwarte zandstrand Reynisfjara. 
Hier bevinden zich tevens enkele ondiepe, door erosie ontstane, grotten (alleen te zien bij eb en 
een rustige zee). 
In het gebied zitten vele vogels, waaronder papegaaiduikers, noordse stormvogels en zeekoeten. 
De golven bij Reynisfjara zijn bijzonder sterk en onvoorspelbaar, er zijn al mensen verdronken, dus 
men wordt geadviseerd om extra voorzichtig te zijn bij een bezoek aan het strand. 
Het strand is te bereiken via de 215 die ten westen van de berg Reynisfjall ligt. 
 

 
 
Het dorpje Vík, wat ’baai in het veendal’ betekend, 
is de meest zuidelijk gelegen plaats van IJsland. 
Volgens zeggen valt hier de meeste neerslag van 
IJsland.  
Het is een voormalig handels- en vissersdorp en is 
nu een belangrijk uitvalsbasis voor toeristen die de 
nabijgelegen Mýrdalsjökull-gletsjer of de vulkaan 
Katla willen bezoeken. 
Vík beschikt niet over een haven. Vroeger werden 
hier de vissersboten vanaf het strand de zee in 
geduwd. 
In een oud winkelpand uit 1831 zijn het 
bezoekerscentrum Brydebúð, het museum en een 
koffieshop gehuisvest. Je kan er o.a. informatie 
krijgen over de excursies in de omgeving. 
Verder zijn er in Vík enkele hotels en hostels te vinden, er is een camping, een zwembad, een 
wolwinkel en een benzinestation.  
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Een enorm uitgestrekte vlakte van gestold lava-gesteente, overwoekerd met weelderig mos. Het 
betreft hier het lava-veld met de naam Eldhraun.  
 
Eldhraun is gevormd door een uitbarsting van de spleetvulkaan Lakagigar in 1783. Deze uitbarsting 
van één van de meest catastrofale uit de IJslandse geschiedenis en duurde maar liefst 9 maanden. 
De lavastromen slokten boerderijen en kerken op over een lengte van 60 kilometer lang. Een 
oppervlakte van 565 vierkante kilometer raakte bedolven onder de dikke laag lava. Dit had enorme 
gevolgen voor zowel mens als dier. Door het vrijgekomen zwavelzuur stierven honderdduizenden 
dieren en een kwart van de bevolking stierf aan voedselgebrek in de drie jaar erna.  
 
Het mos heeft deze letterlijk zwarte bladzijde in de geschiedenis van IJsland gemaskeerd. De 
prachtige groen- en roodtinten van het mos geven het landschap nu een vredige en kalme 
aanblik.... 
 

 
 
Bij Kirkjubæjarklaustur ligt de waterval Systrafoss. 
Systrafoss, wat ’waterval van de zusters’ betekend, valt vanuit het boven op de berg gelegen 
meertje Systravatn in twee afzonderlijke watervallen zo’n 70 meter naar beneden. 
Systrafoss verwijst naar de nonnen uit het klooster dat in Kirkjubæjarklaustur heeft gestaan. 
Het meertje boven op de berg zou een badplaats zijn geweest voor de nonnen. Het verhaal gaat 
dat er een hand uit het water van het meertje omhoog kwam met een gouden ring in de handpalm. 
Toen zij naar de ring grepen zouden zij onder water zijn getrokken en verdronken. 
 
ETEN : 
Kan in Svartifoss (foodtruck) of iets verder in FREYNES (restaurant) best voor wandeling 

 
 
De Svartifoss (’zwarte waterval’) is een mooie waterval, van 20 meter hoog, die omgeven wordt door 
kolommen van zwart basalt. Het ligt in Skaftafell, onderdeel van het nationaal park Vatnajökull. 
De basaltkolommen zijn ontstaan doordat lava zeer langzaam heeft kunnen afkoelen waardoor het 
gesmolten gesteente heeft kunnen kristalliseren. 
Deze vormen van basalt hebben enkele IJslandse architecten bij 
hun ontwerp geïnspireerd, dat is terug te zien aan de 
Hallgrímskirkja kerk in Reykjavík, de kerk in Akureyri en het 
Nationale Theatergebouw in Reykjavík. 
Een wandeling van 1 à 1½ u (heen en terug) naar Svartifoss 
vanaf het bezoekerscentrum in Skaftafell is zeker de moeite 
waard. 
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Wandeling  
Distance: 5.5 km (round-trip) 
Walking time: 1,5 hrs. 
Route difficulty: 1 (easy) 
The trail starts next to Skaftafell Visitor Centre and is well indicated. The first 250 meters go 
through the campground but the trail then turns right and uphill. Follow the signs until you 
arrive at a viewpoint above the waterfall (140 m ascent in 1.5 km). Continue down into the 
ravine, across the footbridge, and climb up the basalt column steps on the other side of the 
ravine. Continue on this trail to the viewpoint at Sjónarnípa, then head back towards the old 
turf house at Sel and then back to the visitor centre via Lambhagi. 

 
 
Fjallsárlón is een gletsjermeer aan het zuidelijke einde van de gletsjertong Fjallsjökull, een 
onderdeel van IJslands grootste gletsjer, de Vatnajökull. 
 
Het gletsjermeer Fjallsárlón ligt niet ver van het nationale park Skaftafell en het bekendere en 
grotere Jökulsárlón. Van het gletsjermeer Breiðárlón stroomt er een kleine rivier in Fjallsárlón. 
 
Het gletsjermeer Fjallsárlón, waarin vele kleine ijsbergen drijven, ligt aan de voet van de gletsjer 
Fjallsjökull. Deze gletsjer is een onderdeel van IJslands grootste gletsjer, de Vatnajökull. 
De lagune is veel kleiner dan de naastgelegen Jökulsárlón, maar je hebt je een beter zicht op de 
rand van de tong waar de ijsbergen in het water vallen. 
Via een klein riviertje stroomt het water van het gletsjermeer naar zee. 
Vanaf de ringweg is het meer niet te zien. Je rijdt er makkelijk aan voorbij. 
Het meer ligt zo’n 11 km ten westen van Jökulsárlón. 
Er staat een bordje bij een zijweggetje net over (of voor) het riviertje. 
 

 
 
Nog 1 uur rijden tot hotel 

 

 
De lagune beslaat een oppervlakte van iets minder dan 20 vierkante kilometer en is op het 
diepste punt ongeveer 248 meter diep (het diepste meer van IJsland) en wordt door een 
landengte gescheiden van de oceaan. Spectaculair is dat er grote stukken ijs in het 
smeltwaterreservoir drijven. Deze stukken ijs zijn afkomstig van de gletsjertong 
Breiðamerkurjökull, wat een uitloper is van de Vatnajökull-gletsjer en waarvan de rand op 
ongeveer vier kilometer van de kust ligt. Wanneer de gletsjer het gletsjermeer bereikt, breken 
dertig meter hoge stukken ijs massaal af, waardoor in de lagune honderden ijsschotsen 
aanwezig zijn. De ijsschotsen, waarvan alleen de 10% die boven het water uitsteekt zichtbaar is, 
kunnen wel duizenden jaren in de gletsjer aanwezig zijn geweest. Langzaam drijven de schotsen 
door het brakwater vanuit de lagune via de korte rivier Jökulsá á Breidamerkursandi richting de 
oceaan. 
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De ijsschotsen in de lagune hebben allerlei verschillende kleuren. Velen zijn zwart/grijs gekleurd. 
Deze kleur is afkomstig van het sediment dat door de bewegende gletsjer wordt meegesleurd 
of van de neerslag die op de gletsjer neerdaalt. Naarmate langs de randen een groter deel van 
de gletsjer smelt, neemt de concentratie sediment in het nog wel aanwezige ijs toe, waardoor 
een donkere kleur ontstaat. Andere ijsschotsen zijn helder glinsterend als een diamant. Soms 
hebben ze een melkwitte of ijsblauwe kleur en soms zijn ze zelfs groen. Al met al vormen zij 
gezamenlijk een wonderlijk landschap in het blauwgroene water van de lagune. 
Om de boel van dichtbij te bekijken, is het mogelijk een excursie te maken met een amfibisch 
voertuig, luisterend naar de naam Dreki (draak), Klaki (ijs), Jokull (gletsjer) of Jaki (ijsschots). Deze 
rijdt een stukje over het land, om daarna de lagune in te duiken en tussen de ijsschotsen door te 
dobberen. Er heerst hier een mysterieus soort serene rust. De logge ijsblokken blijken langzaam 
te bewegen op de stroming in het meer. Het lijkt haast een dans, waarbij sommige schotsen 
hard met elkaar in botsing komen en grote stukken van elkaar af slaan. En wanneer het 
evenwicht van een enorm ijsblok zich verplaatst tijdens het smelten, tuimelt deze pardoes om, 
waarna alleen een grote golf nog getuigt van hetgeen gebeurd is. In het stille water doemt soms 
een zeehond op. Het maken van de tocht in het amfibisch voertuig is op zich een aanrader, maar 
ook vanaf de brug in de ringweg, de paden daar omheen en op het strand is veel te zien. De 
tochten met de amfibische voertuigen zijn te maken van eind april tot eind november en in het 
hoogseizoen vertrekt er elk halve uur wel eentje voor en tochtje. De rondvaarten nemen 
ongeveer veertig minuten in beslag. 
Uiteindelijk doorkruisen de ijsschotsen de landengte richting oceaan via het anderhalve 
kilometer korte riviertje Jökulsá á Breidamerkursandi - met en gemiddeld debiet van 250 tot 300 
kuub water per seconde - aan de oostzijde van het meer. Zo drijven ze onder de in 1967 

aangelegde brug in de ringweg door richting de oceaan. De meeste ijsblokken eindigen in de 
branding of op het zwarte strand, dat over een afstand van honderden meters bezaaid ligt met 
deze resten van de gletsjer. Tijdens het smelten blijft alleen het heldere ijs over, waardoor het 
lijkt of het door mensen gemaakte ijssculpturen zijn. 

 



 Rondreis ijsland Pagina 36 / 106 
 September 2017 

 

 

Boot toer, ter plaatse te boeken 
 

 
 
Geen eten in hotel, vrij eenvoudig, extern gaan eten, late check inn tot 21u mogelijk 
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LANGE DAG OP TIJD VERTREKKEN, +/- 400 km 
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Via OXI PASS F939 = geplande route 
De Öxi is een pas in het zuidoosten van IJsland. 
 
De smalle Axarvegur (wegnummer 939) die over deze pas voert, verkort de afstand tussen 
Egilsstaðir en Höfn met ongeveer 60 kilometer in vergelijking met de normale route die via de 
ringweg loopt. Aan de zuidkant begint de pas met een steile helling bij de Berufjörður, heeft 
zijn top op 532 meter hoogte, en eindigt 19 kilometer verderop in het Skriðdalur. Tot voor 
kort was de pas lastig te nemen, mede omdat er meerdere voorden waren. Rivieren moesten 
worden overgestoken, waarvan een aantal gevaarlijk zijn met veel en snel stromend water. 
Ondanks dat de weg veel korter was, deed men er uiteindelijk net zo lang over. Nu zijn de 
grootste rivieren overbrugd, maar wordt de pas door sneeuwval regelmatig afgesloten. 
Omdat het zicht door dichte mist vaak ernstig beperkt wordt, het er hard kan waaien, de weg 
kronkelig en vaak erg slipperig is en er hellingen met een stijgings- of dalingspercentage tot 
17% genomen moeten worden, kan een rit over deze pas een enerverende ervaring worden. 
 
De IJslander Hjálmar Guðmundsson heeft een belangrijk aandeel in de aanleg van de weg 
over deze pas geleverd. Aan de kant van de weg staat een monument voor zijn 
nagedachtenis. 
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Via kust en ringweg = aan te raden alternatieve route 

 
 

via F1 

 
 

 
Makkelijk te bezoeken gletjer ten noorden van HOFN. 

 
De rivier Lagarfljót, ook wel Lögurinn genoemd, ligt in het oosten van IJsland en reikt van zijn 
oorsprong in het Fljótsdalur tot aan Egilsstaðir. De rivier is zo breed (tot 2,5 kilometer) dat men 
beter over een meer kan spreken. Het totale wateroppervlak van de Lagarfljót bedraagt 53 km², het 
is minstens 30 kilometer lang en op het diepste punt 112 meter diep. De waterafvoer van het meer 
loopt via de gelijknamige rivier naar de baai Héraðsflói. 
 
Hallormsstaðarskógur, het grootste bos van IJsland, ligt aan de oostelijke zijde van het meer; aan de 
overkant valt één van IJslands hoogste watervallen, de Hengifoss naar beneden. Even ten zuiden 
van Hallormsstaðarskógur ligt Hrafnkelsstaður, een boerderij die in de saga van Hrafnkell een rol 
speelt. 
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Net zoals in het Schotse Loch Ness zou er een monster in Lagarfljót leven dat door de lokale 
bevolking Lagarfljótsormurinn wordt genoemd. 
 
 

 

 

De Hengifoss (hangende waterval) is met zijn 118 meter een van de hoogste watervallen van 
IJsland.  
 
Hij ligt aan de noordwestzijde halverwege het Lagarfljót (ook wel Lögurinn genoemd), een tot 
112 meter diep meer met een lengte van 25 kilometer en een breedte van 2,5 kilometer vlak bij 
de plaats Egilsstaðir. Tegenover de Hengifoss, aan de overkant van het meer, ligt 
Hallormsstaðarskógur, het grootste bos van IJsland. De Hengifoss doorsnijdt de berg, en daar is 
duidelijk de gelaagdheid van het gesteente te zien: bruingrijze en helder rode lagen die elkaar 
afwisselen. Een eindje stroomafwaarts ligt een andere waterval: de Litlanesfoss die dwars door 
basaltpartijen stroomt. 

 

From the parking lot you start by going through a gate and climb up a flight of stairs. Then there 
is gravel trail for the next 1km, moderately steep, but not very difficult. Half the way up, around 
1,2km from the parking, you will see the Litlanesfoss with all the beautiful basalt columns. There 
are trails down into the canyon below the waterfall but they are steep and in lose gravel, so it is 
better to be careful if you decide to enter the canyon.  
 
The next 1km is with winding trails, which visitor's feet have hammered into the soil through the 
decades. Some parts go very close to the canyon with the danger of fall. So be aware of that, 
especially if you are accompanied by children.  
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Continuing your hike you may expect, especially in springtime, to wade small creeks that have 
left their bed, because of melting snow. When you get to an information sign about 2.2km from 
the parking lot you will have a clear view to the waterfall and the gorge. To continue up into the 
gorge can be dangerous, varying on the time of your visit. In winter it can be really icy when you 
enter the gorge and no secure trail into it. In summertime the trail can be muddy and then you 
will have to cross the river if you want to go all the way to the waterfall. So be aware of the 
amount of water that is in the river.  
 
But the hike to the base of the falls terminates in a desolate cove with the roar of the water 
echoing off the geologically fascinating and colorful cliffs. 
 
For walking back down to the parking lot the easiest way is to return on the same trail on the 
south side of the river. But you can also, if you have already crossed the river, walk down on the 
other side of the river (north side) but there are no clear paths on that side. If you are a real 
climber you can also walk to the top of the waterfall and cross the river up there, then walk down 
on the other side. But be aware of not getting to close to the great gorge and don't cross the 
river at the edge of the waterfall. These routes are not marked and all paths quite unclear. 
 
There are several GPS routes to be found on the web for hiking to Hengifoss. You can for 
example use this one from wikiloc.com: 

 
 

 
 
De Gufufoss (stoomwaterval) is een waterval in het oostelijke fjordengebied van IJsland. De waterval 
ligt in de Fjarðará (Fjordrivier) rivier, die de oorsprong op de Fjarðarheiði hoogvlakte heeft en bij het 
plaatsje Seyðisfjörður in de gelijknamige fjord stroomt. In de Fjarðará liggen ongeveer 25 
watervallen. 
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Jökulsárgljúfur (kloof van de gletsjerrivier) is een onderdeel van het Nationaal park Vatnajökull, 
een van de drie nationale parken van IJsland. Jökulsárgljúfur is gelegen in het noorden van het 
land niet ver van het Mývatn meer, en wordt door de Jökulsá á Fjöllum rivier doorsneden. In 
deze rivier ligt ook de bekende waterval Dettifoss. 
 
Het gebied is zeer indrukwekkend door het chaotisch gevormde ravijn en de vulkanen waarmee 
het omgeven is. Ongeveer 8000 jaar geleden barstte er een vulkaan uit die onder de rivier 
gelegen was. Dit veroorzaakte krachtige explosies door de combinatie van de zeer hete lava en 
het water, die de bergen rond de vulkaan gedeeltelijk weg bliezen en zo gedeeltelijk het park 
deden ontstaan. Rauðholar (Rode berg) is een van de mooiste bergen van het park door zijn 
mooie rode kleurschakeringen. De 30 kilometer lange kloof zelf is ongeveer 2.500 jaar geleden 
in waarschijnlijk slechts een aantal dagen ontstaan, toen tijdens een gletsjerdoorbraak vanonder 
de Vatnajökull-ijskap een gigantische hoeveelheid water vrijkwam met een geschat debiet van 
meer dan een half miljoen m³ per seconde. 
Verder vindt men in het park prachtige lava-rozetten; roosachtige lava afzettingen die uit de 
lavawand schijnen te groeien (ze ontstaan eigenlijk net zo als stalactieten). Bizarre rotsen en 
indrukwekkende basaltformaties sieren het park, sommige met fantasievolle namen, zoals Karl 
og Kerling (kerel en oude vrouw) en Kirkjan (de kerk). In het midden van het park ligt het 
massieve Hljóðarklettar (hetgeen zoiets als neer kletterend geluid betekent); geheel uit basalt 
bestaande echorotsen. 
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De Dettifoss is een waterval in het noordoosten van IJsland. Hij is 44 meter hoog en ruim 100 
meter breed, en is wat waterverplaatsing betreft de krachtigste waterval van Europa. In de buurt 
van de Dettifoss liggen twee kleinere watervallen; circa 2 km stroomafwaarts de Hafragilsfoss (27 
meter hoog), en ongeveer 1 km stroomopwaarts de brede Selfoss (11 meter hoog) die uit een 
stuk of tien naast elkaar liggende watervallen bestaat. Ze liggen in IJslands op een na grootste, 
206 km lange, gletsjerrivier Jökulsá á Fjöllum, die vanaf de Vatnajökull komt. Het modderige 
water perst zich met een volume van meer dan 200 ton per seconde door een ruim 100 meter 
hoge, 500 meter brede en 25 km lange kloof richting Noordelijke IJszee. Dit gebied maakt deel 
uit van de Jökulsárgljúfur-canyon (gletsjerrivierkloof) in Nationaal park Vatnajökull. 
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Asbyrgi (IJslands: Ásbyrgi) is zonder twijfel de meest geliefde parel van de IJslandse natuur. Het 
bestaat uit een ingesloten ravijn dat gelegen is ten westen van de rivier Jokulsa a Fjollum, in het 
Keldehverfi-district. Het ravijn is 3,5 kilometer lang, 1,1 kilometer breed en wordt aan alle kanten 
omgeven door kliffen van wel 100 meter hoog. Vanaf het punt waar de canyon begint, loopt het 
landschap door tot aan een brede 
klif van wel 250 meter. Deze klif 
staat bekend als ‘het eiland’ en 
loopt uit op een vorm die doet 
denken aan een hoge, smalle 
achtersteven van een schip. 
 

 

 

Á-2 Eyjan hill in Ásbyrgi 
Distance: 4,5 km (back and forth) 
Walking time: 1,5-2 hrs 
Starting point: Car park in front of 
the service house at the campsite 
Path difficulty:   Easy route (blue) 
 
The trail upon Eyjan (“the island”) in Ásbyrgi starts at the parking lot at the campsite. The trail 
heads first north and then it goes up the cliff where it is suitable for ascent. Wood steps have 
been put up for easier access. When up at the Eyjan the path goes soon past an old pile of 
stone. If you turn around there, the route is 2 km long, but if the path is followed further south, it 
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goes all the way to the edge of the cliff. From there is a beautiful view over Ásbyrgi. This route is 
an enjoyable evening stroll. 

 

 

 
 
Bij slechte timing, mag dit geschrapt worden 

 

Je kan er mooie zuilvormige rotsformaties vinden en er verdwalen in een labyrint van grotten en 
rotskastelen. Er is een goed gemarkeerd wandelpad door het gebied dat met de klok meevolgt, 
en je langs TRÖLLID (trollenrots) en de verschillende echorotsen leidt. 
(2 uur te voorzien) 
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V-2 Hljóðaklettar 
Distance: 1 km (back and forth) 
Walking time: 0,5 hr 
Starting point: Parking area at Hljóðaklettar 
Route difficulty: Easy route (blue). 
 
An easy and short trail from the parking area down to Hljóðaklettar. The first rock is one of the 
few rocks in Hljóðaklettar which has a specific name, Tröllið (The Troll). If you follow the path a 
couple of meters east from the Troll (to the right) and walk over a slightly rocky trail you can see 
beautiful basalt columns and honey comb weathering. The same path is followed back to the 
parking area. 

 
V-3 Hljóðaklettar circle 
Distance: 3 km (circle) 
Walking time: 1-1,5 hr 
Starting point: Hljóðaklettar parking area 
Route difficulty: Challenging route (red).  
 
Hljóðaklettar (Echo Rocks) are the remains of ancient volcanoes which have been heavily eroded 
by the Jökulsá river, leaving only the volcanic plugs behind. It is interesting to listen to the cliff 
acoustic near the river and walk between the unique geological phenomena: basalt columns in 
various shapes, cliffs, honeycomb weathering and caves. A part of the circular route is difficult to 
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cross. It is possible to make the route easier and shorter (~ 1 km) by going only to the first rock, 
Tröllið (“the Troll”) and turn around there (route V-2). 
 

V-4 Rauðhólar circle 
Distance: 5 km (circle) 
Walking time: 1,5-2 hrs 
Starting point: Hljóðaklettar parking area 
Route difficulty: Challenging route (red).  
 
The first part of the trail is the same as in route V-3 but by the cave of Kirkjan (the Church) the 
trail branches from the main path and rises along a gentle wooded slope leading to Rauðhólar 
(Red hills). Rauðhólar is a row of scoria cones. During this fascinating walk you can experience 
a great variety of geological phenomena and the views to the canyon in the north and 
Hljóðaklettar in the south are exceptional. Please note that the park authorities have had to 
prohibit walking up to the highest hill.  Due to intrusion it was starting to flatten out. 

 
 

 
 

 

Dettifoss is zonder twijfel de meest indrukwekkende waterval van Europa. Hij is 44 m hoog, 100 
m breed en verwerkt per seconde maar liefst 500 m3 water en is hiermee de grootste van 
IJsland en in volume de grootste van heel Europa. Langs de canyon loopt een mooie, 34 km 
lange wandelroute van Dettifoss tot 
Asbyrgi. Kamperen is mogelijk in 
Vesturdalur. 
 
Dettifoss vormt het meest zuidelijke deel 
van het natuurpark Jokulsargljufur. De 
canyon die het herbergt is een 
miniatuurversie van de Amerikaanse 
Grand Canyon in de staat Arizona. Men 
heeft onderzocht hoe de energie die de 
waterval levert, beteugeld en gebruikt 
zou kunnen worden voor de opwekking 
van elektriciteit. Gelukkig is dit nooit 
doorgegaan. 



 Rondreis ijsland Pagina 50 / 106 
 September 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Rondreis ijsland Pagina 51 / 106 
 September 2017 

 
 

 

 



 Rondreis ijsland Pagina 52 / 106 
 September 2017 

 

 

 

 
 

 



 Rondreis ijsland Pagina 53 / 106 
 September 2017 

 

 

 
Plaats waar veel kans is op noorderlicht 
Zie site 
 
http://aurorareykjavik.is/aurora-forecast/ 
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De Goðafoss is een van de grotere watervallen van IJsland. Hij is gesitueerd in het Mývatn district in 
centraal-noord IJsland aan het begin (of eind) van de Sprengisandur route die dwars door het 
binnenland voert. Het water van de Skjálfandafljót rivier valt over een breedte van 30 meter 12 
meter naar beneden, en de Goðafoss wordt door rotsen in een paar stukken verdeeld. Een aantal 
kilometers stroomopwaarts ligt de Aldeyarfoss. 

 
In het jaar 1000 na Christus werd op het Alþing bij Þingvellir besloten om christendom als nationale 
godsdienst te aanvaarden (althans buitenshuis; binnenskamers mocht men nog de oude goden 
aanbidden.[1]). De bedenker van deze constructie, de wetspreker Þorgeir Þorkelsson, die op weg 
naar zijn huis bij Ljósavatn langs de Goðafoss kwam, gooide als blijk van zijn bekering zijn heidense 
afgodsbeelden in deze waterval. Vandaar de naam: Godenwaterval. Een van de brandgeschilderde 
ramen in de markante kerk van Akureyri herinnert aan dit verhaal. 
 

 

Er is een grote parkeerplaats en vandaar loop je in een minuut naar de waterval. Het zicht op de 
waterval is al prachtig aan de kant van de parkeerplaats, maar aan de andere kant is het zich 
misschien wel nog mooier. Om hier te komen, moet je een stuk teruglopen, en via de loopbrug 
de rivier oversteken (hier heb je tevens de benzinepomp en het guesthouse Fossholl). 
Vervolgens kun je langs een pad helemaal terug naar de waterval lopen. Ook kun je hier via een 
klein pad naar beneden lopen, om zo van onderaf de waterval te bekijken. 
 
Neem absoluut de tijd om even helemaal om te lopen naar de linkerzijde van de waterval. Niet 
alleen is het een leuke wandeling; je hebt vanaf de 'overkant' een fantastisch mooi uitzicht. 
Als je vanaf de parkeerplaats richting de overzijde van de waterval loopt, kom je vanzelf langs 
openbare toiletten. Hoewel het toiletbezoek gratis is, kun je wel een kleine donatie achterlaten. 
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Aan de overzijde van Godafoss loopt een pad naar beneden. Dit is de enige plek waar je 
helemaal onderaan de waterval kunt komen.

 
 

 

 

 
Krafla is een vulkaan en vulkanisch systeem in het noorden van IJsland in de buurt van het 
Mývatn-meer. Het systeem heeft een doorsnede van ongeveer 25 kilometer. De vulkaan zelf is 
818 meter hoog en bestaat vrijwel geheel uit tefra. Het gebied rond de Krafla is de afgelopen 
eeuwen meerdere malen actief geweest. De laatste grote eruptie van de Krafla was in de 18de 
eeuw gedurende een periode die ook als de Mývatnseldar (Vuren van Mývatn) bekendstaat. 
Deze eruptie begon in 1724 even ten westen van de Krafla-vulkaan, en leverde een krater op die 
Víti (hel) wordt genoemd (niet te verwarren met de Víti bij de Askja). Gedurende de volgende 5 
jaar openden een serie van aardbevingen talrijke vulkanische fissuren (wederom) ten westen van 
Krafla bij Leirhnjúkur (Kleipiek) waar de lava bijna tot aan het plaatsje Reykjahlíð reikte. De 
rijkelijk vloeiende lava kwam bij het kerkje tot stilstand. 
 
Víti is nu een diepe en steile krater met een doorsnee van 320 meter die deels met blauwgroen 
water is gevuld. Je kunt in een kwartier rondom de rand lopen, wat bij regenachtig weer een 
forse laag kleiïge blubber aan je schoenen doet groeien. Achter de krater ligt een klein 
solfatarenveld met warme modderpotten en stoompluimen. 
 
Van recentere datum zijn een reeks aardbevingen tussen 1975 en 1984. Tijdens 9 erupties 
ontstond er een kloof van ongeveer 7,5 kilometer, en de lava die hieruit kwam werd bekend als 
de Kröflueldar, ofwel Vuren van Krafla. Het zijn deze uitbarstingen geweest die de warme 
lavavelden bij Leirhnjúkur op dit moment nog doen roken. Ook ligt daar een solfatarenveld. 
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Het Leirhnjúkur gebied is een grote vlakte welke tijdens de uitbarsting van 1984 overspoeld werd 
met lava. De Krafla is een vulkaan met een krater van 25 km lang. 
 
De goed gemarkeerde wandeling begint met uitzicht op, met mos bedekte lava, van een uitbarsting 
in de 18de eeuw. Via een houten vlonder loop je richting het solfatare veld en begint de wandeling 
door de recente lava. De rook die uit de lava komt, is van deze recente uitbarsting. De wandeling 
met als aanmerking "difficult path" loopt door grote brokken lava en geeft een goed beeld van de 
omgeving. Onderweg zien we veel verschillende kleuren lava, gevormd door verschillende metalen. 
Ook lopen er koeien en ligt een schaap heerlijk uit te rusten op een stuk lava. 
 

 

 
Aan het einde van de weg is een parkeerplaats bij een klein kratermeer Víti genaamd. Víti heeft een 
doorsnede van ongeveer 300 meter en heeft steile wanden. Het is niet verstandig naar beneden te 
lopen, het water in het meer is warm. Aan de zijkant van Víti ligt een klein solfatarenveld. De 
wandeling om het meer is niet lang, maar je hebt wel een spectaculair uitzicht over het Krafla 
gebied van IJsland. 
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De Hverfell, ook wel de Hverfjall genoemd, is een kegelvulkaan in het noorden van IJsland in het 
Mývatn gebied. Beide namen betekenen hete-bronnen-berg. 
 
De vulkaan is ongeveer 2500 jaar geleden in een aantal dagen ontstaan. De uitgestoten lava koelde 
door water vrijwel onmiddellijk af waardoor de ringvormige vulkaan vrijwel geheel uit tefra, as en fijn 
gruis is opgebouwd. 
 
De vulkaan is 312 meter hoog, heeft een krater met een diameter van ongeveer 1 kilometer en is 
140 meter diep. In het midden van de krater ligt een kleine asheuvel. De kraterwand is via twee niet 
al te moeilijke wegen te beklimmen en een wandeling rondom levert fraaie vergezichten over het 
Mývatn meer op. Om de tere structuur van de vulkaan niet te beschadigen mogen de wandelpaden 
niet verlaten worden. 
 

 
 

 
 
Dimmuborgir (duistere burchten) is een natuurreservaat op noord IJsland bij het Mývatn dat zich 
kenmerkt door zeer grillige en grote rotsformaties die bestaan uit vulkanisch gesteente dat ontstond 
bij vulkanische uitbarstingen van ongeveer 3000 jaar geleden. Het afgekoelde lava lag waarschijnlijk 
op een zachte onderlaag, en toen die eenmaal was weggespoeld stortte het lavadak in. 
 
De naam samengesteld uit twee IJslandse woorden: 
 
Dimmur → grimmig/donker 
Borg → fort/kasteel/stad. 
Het is duidelijk waarom dit gebied deze naam draagt: de rotsformaties hebben veel weg van een 
oud, vervallen en grimmig kasteel. De IJslandse overheid verplicht toeristen op de paden te blijven, 
omdat ze gemakkelijk de tere natuur kunnen beschadigen. Bovendien is het niet moeilijk om in het 
reservaat te verdwalen. 
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De Noorse black metalband Dimmu Borgir heeft zijn naam ontleend aan dit gebied. 
 
 

 
 
 

 
Grjótagjá is een warm water grot bij Mývatn waarin vroeger werd gebaad. 
Tijdens de uitbarstingen tussen 1975 en 1984 steeg de temperatuur van het water plotseling naar 
zo’n 60 graden. Het koelt sindsdien al weer af maar het is nog steeds erg warm om er in te kunnen 
baden. Sommige mensen proberen het weer. Vraag het eventueel aan een ’local’, die kan je er 
meer over vertellen. 
 
 

 
 

 

 
Hverir is een gebied met hete bronnen in het noorden van IJsland. Hverir betekent in het 
IJslands dan ook hete bronnen. Het ligt even oostelijk van het Mývatn meer ongeveer 6 
kilometer ten zuiden van het Krafla gebied vlak bij de bergpas Námaskarð. Het pastelkleurige 
gebied is een van de grootste solfatarenvelden van IJsland. Het ligt daar bezaaid met 
stoompluimen, solfataren, fumarolen en kokende modderpotten van diverse afmetingen. Een 
klim naar de met zwavel bepoederde top van de Námafjall berg (432 meter) levert een 
panoramisch vergezicht op. Hverir ligt direct naast de ringweg van IJsland en is derhalve 
gemakkelijk bereikbaar. 
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De pruttelende modderpotten zijn tot redelijk dichtbij te benaderen. Het is een leuk gezicht om 
de pruttelende grijze modder te zien in een gat omringd met kristallen zwavel.  
Er loopt een langere wandeling omheen. Deze loopt aan de linkerkant omhoog richting 
Námaskarð pas en Námafjall. Daarna loopt het pad aan de andere kant weer naar beneden 
richting de snelweg en de parkeerplaats van Hverir. 

 

 
 

 
 

 
Er zijn twee bekende wellnesscentra in IJsland: de Blue Lagoon in het zuiden en de Mývatn Nature 
Baths in het noorden. Daarnaast heeft vrijwel elk dorp van formaat een verwarmd zwembad. Ook 
zijn er warmwaterbronnen in de buitenlucht te vinden, zoals bij Landmannalaugar in het binnenland. 
 
Het op één na bekendste warmwaterbad van IJsland ligt in Mývatn, in het noorden van het land. 
Het concept is eigenlijk hetzelfde als bij de Blue Lagoon. Wel heeft het water hier een iets andere 
tint blauw door een andere samenstelling van mineralen. Vanuit de baden kijk je uit over de 
omgeving van Mývatn, wat zeker in de avondzon een mooi gezicht is. 
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De Mývatn Nature Baths worden vaak genoemd als alternatief voor de Blue Lagoon. Het is er 
namelijk goedkoper (ca. 2.800 ISK per volwassene tegenover ca. 5.250 ISK bij de Blue Lagoon), en 
minder massaal. Waar je in de Blue Lagoon nooit de enige bent, is het in de Mývatn Nature Baths 
heerlijk rustig. Je hebt vaak grote delen van het bad voor jou alleen, wat zeker bijdraagt aan de 
ontspannende ervaring. Nadeel is wel dat de baden van Mývatn in het noorden liggen, waardoor ze 
niet voor iedereen makkelijk te bezoeken zijn.  
 

 

 
The water supplies for the lagoon run straight from the National Power Company´s bore hole in 
Bjarnarflag. The water has a 
temperature of about 130°C 
when it arrives to the huge 
basin beside the lagoon 
itself forming an impressive, 
man-made hot spring. 
Altogether, the lagoon and 
the basin contain around 
3.5 million litres of water 
with a temperature of 36 – 
40°C. 
The lagoon itself is a man-
made construction, its 
bottom is covered by sand 
and gravel. The 
characteristics of the water 
are unique in many ways. It 
contains a large amount of 
minerals, is alkaline and well 
suited for bathing. Due to 
its chemical composition, undesired bacteria and vegetation do not thrive in the lagoon making 
chloride or any other disinfectant redundant. 
 
Geothermal water in Iceland usually contains some sulfur. In this area the strength of the 
chemical is greater than others. Therefore is should be avoided to take jewelry from brass or 
silver into the water, they become black and can be damaged. Sulphur, however, is considered 
to have a positive effect on asthma and other respiratory diseases, and many of the trace 
elements in the water are considered to have a good effect on the development of skin 
problems. 
 

 

Entrance fee 
 
Adult single ticket 
3800 ISK (01/01 - 14/05 '17) 
4300 ISK (15/05 - 30/09 '17) 
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3800 ISK (01/10 - 31/12 '17) 
 
Summertime  
(15 May - 30 September): 09:00 – 24:00  
Entry no later than 23:30. 
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Husavik is de meest populaire plek om een walvistour te doen. Hier vertrekken dagelijks speciale 
boten op zoek naar diverse soorten walvissen die in de wateren ten noorden van het land te zien 
zijn. Het kleine stadje is makkelijk vanaf de ringweg nr.1 bereikbaar. Ook kun je het vliegtuig naar 
Akureyri pakken, en daar vervolgens een auto huren (of vervoer naar Husavik regelen). Bij het 
haventje van Husavik heb je diverse tourbedrijven die walvistours aanbieden. Verder heb je er het 
walvismuseum, wat interessant is om in een uurtje te bezoeken. Je komt daar achter de 
geschiedenis van walvissen en hoe belangrijk walvissen in IJsland zijn. 

 

 

 
Hoewel walvissen het hele jaar door in de zeëen rond IJsland zwemmen, heb je de grootste 
spotkans tussen mei en oktober. Dit is tevens de reden dat de meeste bureautjes alleen in die 
maanden operationeel zijn. De beste tijd van de dag is hierbij de namiddag, want vaak houdt 
men de locaties van de walvissen die eerder gezien zijn de hele dag bij. Je hebt ook een 
ochtend tour. Ook dan is de kans aanwezig dat je een walvis ziet, en vaak ben je dan de eerste 
van de dag. Daarbij speelt mee dat als je die ochtend geen walvissen hebt gezien, je altijd nog 
dezelfde dag nog met de middagtour mee kunt. 

 
In de wateren van de Noord-Atlantische Oceaan heeft u de kans om de vele walvissoorten te 
zien. Van klein naar groot zijn dit de: Noordelijke Butskop, Potvis, Griend, Orca, Bruinvis, 
Bultrug, Dwergvinvis, Gewone Vinvis, Noorse Vinvis, Witte Dolfijn, Grijze Walvis, Brydewalvis en 
de Blauwe Vinvis…. wauw! Orka’s komen ook voor in dit gebied. Sterker nog, de beroemde 
walvis Keiko, beter bekend als Willy (uit de film Free Willy), werd geboren en gevangen in 
IJslandse wateren. 

 
 

TOUR om 9u ‘s morgens. 
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Enjoy a silent sailing on board Andvari, our silent, green energy electric boat. Minimum 
disturbance to whales and nature and no carbon footprint. 
Experience the magnificent giants of the seas on board one of the most animal- and 
environmentally friendly whale watching vessel in the world. Combining sustainable approach to 
nature with a crew that is especially trained in responsible conduct with whales, gives you an 
experience you will never forget. 

• Refreshments 
• Hot chocolate and cinnamon buns. 
• Guide 
• Expert whale watching guide. 
• Extra clothes 
• Warm overalls and raincoats if needed. 

 
Andvari was constructed in Akureyri in 1975 and is North Sailing’s 10th renovated oak boat. The 
name was founded in competition held by the company when North Sailing invited people to 
send in their ideas of a name for the boat and the winners got instead free week-long adventure 
aboard one of our schooners in Greenland. Andvari, an old Norse name, means “a gentle 
breeze that glides silently through the air” and fits perfectly as Andvari is the second silent 
electric boat of the family along with Opal and is ready to sail silently with passengers into the 
whale watching adventures of the day. 
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Fresh local seafood 
Adorning the Húsavík harbour front, Restaurant Gamli Baukur offers the atmosphere you´re looking 
for.  
  
Restaurant Gamli Baukur is located by the harbour in Húsavík. It offers you a superb scenery over 
the harbour and the mountains across the bay. The restaurant offers fresh local seafood and other 
local and international dishes, as well as various beverages. This driftwood built house is the ideal 
place to sit down, enjoy the fresh local food or simply relax with a drink and observe the buzzing 
harbour area. 
  
A unique restaurant by the harbour in Húsavík where old fashioned values meet modern times. 

 
 

 

Akureyri is een stadje in het noorden van IJsland op circa veertig kilometer van de poolcirkel. 
Het telt ongeveer 17.500 inwoners en is daarmee qua inwonertal de vierde stad van IJsland. 
Aangezien het de grootste plaats in de regio is, wordt het ook wel de 'hoofdstad van het 
noorden' (höfuðborg norðurlands) genoemd. Dat is het in vrijwel alle opzichten. Bijvoorbeeld in 
de dienstensector, handel, industrie, landbouw, onderwijs, openbaar vervoer, toerisme, 
transport en visserij. Via de weg is de afstand tot de hoofdstad Reykjavík ongeveer 386 
kilometer (bij gunstige omstandigheden ruim 5 uur rijden). 
Akureyri betekent zoiets als 'landtong met akkers'. De plaats ligt in de punt van het 60 kilometer 
lange fjord Eyjafjörður, wat op zijn beurt weer 'fjord met het eiland' betekent. Met dat eiland 
wordt Hrísey, 35 kilometer ten noorden van Akureyri, bedoeld. Door de plaats loopt de rivier 
Glerí (glasrivier) en even ten zuiden mondt de rivier Eyjafjarðará uit in het fjord. De plaats wordt 
omgeven door bergen. Daarvan is de berg Súlur, die 1213 meter meet, het hoogste. Een 
andere hoge berg is de Hlíðarfjall, die 1116 meter hoog is. Op deze berg ligt één van de 
populairste skiegebieden van IJsland. 

 

 

Op een heuvel achter de hierboven genoemde Sigurhæðir is de Akureyrarkirkja (website) 
nadrukkelijk in Akureyri aanwezig. Deze ietwat Sovjetfuturistisch ogende betonnen Evangelisch-
Lutherse kerk, werd ontworpen door staatsarchitect Guðjón Samúelsson (1887–1950). Guðjón 
Samúelsson is overigens ook de architect van de Hallgrímskirkja in Reykjavík. De entree van de 
1940 ingewijde Akureyrarkirkja is bereikbaar via een trap die 112 treden telt. Het interieur van 
de kerk is vrij sober. Bijzonder is de aanwezigheid van het op één na grootste orgel van IJsland 
en een zeventiental gebrandschilderde glas-in-loodramen, waarvan er eentje afkomstig is uit de 
Saint Michael's Church in het Engelse Coventry. Die kerk werd op 14 november 1940 ernstig 
getroffen tijdens een bombardement van de Duitsers op de stad. In een filmpje van British Pathé 
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is goed te zien hoe ernstig de kerk beschadigd raakte. De bewoners van Akureyri waren de 
eersten die daarop hulp boden aan Coventry en als dank kregen ze de ramen. 
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Timing klopt niet door off-road in gps programma, normale rit van +/4 uur + 5 uur wandelingen 
 

 
 

 

 
De Kjölur-route is een van de drie belangrijkste 
bergwegen die dwars door het desolate 
binnenland van IJsland voert. Het is met zijn 
lengte van 165 kilometer de middelste van de 
drie. De kortste is de Kaldidalur route, de langste 
gaat over de Sprengisandur hoogvlakte. De Kjölur route (formeel heet hij de Kjalvegur en heeft 
wegnummer F35) begint (of eindigt) in het zuiden van IJsland ter hoogte van de Gullfoss 
waterval en eindigt 5 uur per auto later in het noorden vlak bij het Svínavatn meer ten zuiden 
van Blönduós. De ongeasfalteerde weg van puin, gruis en gravel voert tussen de Langjökull en 
Hofsjökull gletsjers door. 
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Net als weg over de Sprengisandur hoogvlakte was de route zeer waarschijnlijk al bekend vlak 
nadat IJsland gekoloniseerd was, en de route wordt in de IJslandse saga's al genoemd. 
Westelijk van de weg loopt de oude Kjalvegur, een nog slechter pad dat nog steeds voor 
trektochten en doorkruisingen per paard gebruikt wordt. Steenhopen markeren daarbij de route 
door het arctische 
woestijnlandschap. Hoewel de 
weg niet de gevaarlijkste van de 
drie is, zijn er in het verleden 
dodelijke ongevallen 
voorgekomen, meestal ten 
gevolge van het feit dat het 
plaatselijke klimaat snel en sterk 
kan wisselen waarbij in het midden 
van de zomer sneeuwstormen 
kunnen ontstaan. 
 
Ter hoogte van de noordelijke kap 
van de Langjökull ligt Hveravellir, 
een geothermaal gebied met hete 
poelen en warmwaterbronnen. In 
de 18e eeuw gebruikte de IJslandse vogelvrijverklaarde Fjalla-Eyvindur de bronnen van 
Hveravellir onder meer om gestolen schapen in te koken. 
 
Niet ver van Hveravellir ligt de Kerlingarfjöll, een fraaie bergketen van vulkanische oorsprong ten 
zuidwesten van de Hofsjökull. Het hoogste punt daarvan, de Snækollur, ligt op 1477 meter. 

 

Blöndulón 
 is met 57 km² één van de grootste meren van IJsland. Het is een kunstmatig meer en werd 
aangelegd in 1984-1991 als reservoir voor de Blönduvirkjun-elektriciteitscentrale. Het meer 
heeft een maximale diepte van ongeveer 39 meter. Het ligt vlak bij de Kjölur-weg in het 
IJslandse binnenland. Het Blöndulón meer ligt 25 kilometer ten noorden van de hete bronnen 
van Hveravellir; 

Hveradalir (The valley of hot springs)  
Donderende heuvel’, ’Fluiter’, ’Blauwe bron’, ’Groene bron’, ’Rode bron’, en 
’Tweelingbronnen’ zijn de namen die je tegenkomt op Hveravellir, één van de meest 
dynamische geothermische velden op IJsland. 
Deze ’heetwaterbronvlakten’ is een ongerept, gebied met hete poelen en warmwater bronnen 
in het binnenland van IJsland. 
In de 18e eeuw gebruikte de IJslandse vogelvrijverklaarde Fjalla-Eyvindur de bronnen onder 
meer om gestolen schapen in te koken. 
Toeristen komen van heinde en verre naar Hveravellir om te baden. 
De heetwaterbronnen zijn al sinds 1965 beschermd en bezoekers wordt dan ook vriendelijk 
gevraagd om op het wandelpad te blijven. 
Hveravellir ligt aan de Kjalvegur tussen de twee gletsjers Langjökull en Hofsjökull in. Het 
gebied is alleen bereikbaar met een 4WD. 
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is one of the largest and most fascinating geothermal and hot spring area in Iceland. The area 
is quite vast and exciting both from a geological perspective as well as a unique place for 
photography. It is a place where you can concentrate on both micro and macro photography. 
Small items in colorful hot springs and large scale landscape with glaciers in the background. 
You can also drive to a parking lot near the geothermal area. Hveradalir is only accessible 
during summer from late June until the middle of September, or possibly the end of 
September, deepening on the arrival of King Winter. The variety in color and landscape is just 
stunning, and you will defiantly feel like entering another world when you arrive at the colorful, 
smoking, boiling or even glacial valleys that the area offers. 

Wandelingen 
 

 
 

 

Info 
ligt ten zuiden van de gletsjer 
Hofsjökull en is een kleurrijk 
gebied met veel rhyoliet. Het 
gebergte dankt zijn naam 
aan een 25 m hoge, donkere 
zuil die Kerling wordt 
genoemd wat ’oude vrouw’ 
betekend. 
Er zijn vele warme 
modderpoelen en 
stroombronnen, die vaak 
midden in de sneeuw liggen. 
In dit gebergte, met toppen 
als de Snækollur 1488m) en 
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de Loðmundur (1420m), kan ook geskied worden. 
Dit gebergte ligt aan een ongeveer 10 km lange zijweg vanaf de Kjöler-route. 
Je kunt hier prachtige wandelingen maken. Er zijn meerdere wandelingen uitgezet.  
Het terrein is erg heuvelachtig. 
 

Wandeling 
A good day trip around the central part of the mountain area, with visit to several smaller and 
larger hot springs, but besides that a variety of landscape that is interesting to see and visit. 
Another points of interest are the pond and the view from the top of Kerlingarskyggnir, for 
those who decide to take that detour. 
Description: 
First part of this hike is from the car park at Keis towards the bottom of Hveradalir, when there, 
we follow the river Ásgarðsá upstream for the next 4 ,5 Km. The river flows along a narrow 
valley or a canyon so the hiker may have to cross the water several times. Like most rivers, the 
water accumulates on their way from their upstream and therefore the crossings get easier 
step by step. 

 
The river runs in a curved path around the western side of Mt Fannborg, with some vegetation 
close to the river, through or close to few geothermal spots but besides that, the environment 
is gravel plains and hills, surrounded by higher hills or mountains. 
Close to the final upspring of Ásgarðsá river, there are hills with view over the central and 
eastern part of Kerlingarfjöll. These hills represent the water parting between the rivers 
Ásagarðsá to the north or northwest and river Kisa to east and southeast. In the larger sale this 
is also the water parting between river Hvítá on one hand and river Þjórsá on the other. 
From the hills the track goes southwest and then turning northwest towards the mountain 
ridge that separates the two geothermal areas in Kerlingarfjöll. On the way there is a small 
lake or rather a pond, Grænatjörn.  
From Grænatjörn there are two ways to return back to the bridge over Ásgarðsá and then to 
the parking place, either to follow the foothill of the mountain ridge or take the longer route 
and go via the top of the ridge, on mt Kerlingarskyggnir, which gives opportunity to see over 
the western part of the area, towards the summits of Ögmundr and Böttur. Irrespective of the 
route selected, the last part of this hike is through a geothermal spots, where care has to be 
taken to follow the tracks and avoid the steam spots. 
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Hvítárvatn  
(soms ook wel Hvítárlón genoemd) is een gletsjermeer in het IJslandse binnenland en ligt even 
westelijk van de Langjökull op ongeveer 45 kilometer ten noordoosten van de Gullfoss 
waterval. 
 
Het meer heeft een wateroppervlakte van 30 km² en de maximale diepte bedraagt 84 meter 
en het is de oorsprong van de gletsjerrivier Hvítá. Er zijn verschillende rivieren en meren in 
IJsland waarvan de naam begint met hvít (hvítur is IJslands voor wit). Dat komt doordat het 
smeltwater van gletsjers meestal een lichte kleur heeft doordat zich in het water fijn 
steenslijpsel bevindt wat de gletsjer van de rotsige onderlaag heeft afgeschuurd. 
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De Gullfoss is een waterval in de Hvítá (Witte rivier) in Zuid-IJsland. Het is een van de populairste 
watervallen van IJsland en is gemakkelijk (per auto) te bereiken. De waterval maakt deel uit van de 
Golden Circle, een favoriete rondreis langs Þingvellir, de Geysir en de Gullfoss die vanaf Reykjavik in 
één dag is af te leggen, en is mede daardoor een van de meest bekende IJslandse 

toeristenplaatsen. 
 
Het water valt in twee 
trappen, die min of meer 
haaks op elkaar staan, 32 
meter naar beneden in een 
kloof die ook weer geheel 
haaks op de tweede trap 
staat. De trappen worden 
gevormd door harde lagen 
basalt die worden 
afgewisseld door zachtere 
materialen. Deze 
afzonderlijke lagen zijn ook 
goed in de wanden van de 
kloof te herkennen. De 
kloof is meer dan 70 meter 
diep, 20 meter breed en 
2,5 kilometer lang. De 
Hvítá is een gletsjerrivier 

die echter ook door regen wordt gevoed en kan grote hoeveelheden water vervoeren (50–110 
m³/sec in de winter tot 100–180 m³/sec 's zomers). Het in de kloof neerstortende water zorgt vrijwel 
altijd voor een grote hoeveelheid stuifwater dat, als de zon erop schijnt, prachtige regenbogen 
veroorzaakt. Daaraan dankt de Gullfoss zijn naam: Gouden waterval. Het is mogelijk om helemaal 
tot aan de rand van de waterval te komen waarbij het donderende geraas overweldigend is. Als het 
steile pad (dat alleen met een dun touwtje is afgezet) in de winter beijzeld is, kan dat echter een 
hachelijke onderneming zijn. 
 
Aan het begin van de 20e eeuw wilden buitenlandse investeerders de Hvítá indammen om een 
waterkrachtcentrale te bouwen. De eigenaars van de Gullfoss, Halldór Halldórsson en Tómas 
Tómasson, wilden de grond echter niet verkopen, waarna de speculanten achter hun rug om 
rechtstreeks en met succes zaken met de IJslandse overheid gingen doen. Tómas' dochter Sigríður 
Tómasdóttir zou helemaal naar Reykjavik zijn gelopen om hun zaak te bevechten. Het populaire 
verhaal gaat dat zij zich in de waterval zou storten als de bouw van de krachtcentrale door zou gaan. 
Hoewel de bouw om andere redenen nooit is begonnen, staat er wel een stenen gedenkplaat ter 
herinnering aan deze dochter boven aan de waterval. 

 
 
Algemene informatie over het geothermale gebied Haukadalur 
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Binnen het 6 km2 grote geothermale gebied Haukadalur liggen diverse hete bronnen, waarvan 
Geysir en Strokkur de meest bekende zijn. Iedereen komt natuurlijk op de grootste hete bron 
genaamd Geysir af. Dit is de hete bron waar het woord geiser vanaf stamt. Geysir is echter al enkele 
jaren niet meer actief. In hetzelfde gebied ligt ook de geiser genaamd Strokkur, en die spuit nog om 
de zoveel minuten heet water omhoog tot soms wel 30 meter hoogte. 
Haukadalur is een geothermaal gebied waar veel rhyolite-gesteente voorkomt. Dit gesteente is zeer 
hard, waardoor het de vorming van geisers mogelijk maakt. De geisers zelf worden vaak weer 
getriggerd door aardbevingen. Dit verklaard periodes van rust en periodes waarbij de geisers zeer 
actief zijn, soms tegelijk, soms om en om. 
 

 

Geysir is de grootste geiser van IJsland. In het verleden spoot de geiser om de zoveel tijd water 
omhoog, soms tot meer dan 60 meter hoogte. Reizigers die het gebied in de 19e en 20e eeuw 
bezochten, kwamen wel eens voor niks naar Geysir, want niet altijd wilde de geiser water 
spuwen. Lokale inwoners gooiden dan stenen en zeep in de mond van de geiser, wat er bijna 
toe leidde dat de geiser helemaal niet meer uitbarstte. Voor de aardbevingen van 2000 was 
Geysir inactief, na de aardbevingen kwam de geiser weer langzaam op gang. Gaandeweg nam 
de activiteit weer af. Momenteel zie je bij Geysir wel 
wat water borrelen, maar tot een eruptie komt het 
maar zeer zelden. Het is niet uitgesloten dat Geysir bij 
komende aardbevingen weer opnieuw actief wordt. 

 

 

Omdat de grote Geysir nu slapende is, gaat alle 
aandacht uit naar Strokkur. Strokkur spuit diverse keren 
per uur kokend heet water tot wel 30 meter hoogte. Je 
moet er zelf staan om te ervaren hoe mooi zo'n 
uitbarsting is. Telkens zie je het water opkomen, en 
weer dalen. Soms komt er ineens een flinke lading 
stoom vrij, soms lijkt de geiser even compleet inactief. 
En dan na een aantal minuten wachten zie je het water 
ineens enorm opkomen; en ineens vormt er een 
prachtige helderblauwe bal water bovenop het gat en 
dan knal: Strokkur spuit een enorme lading water recht 
omhoog. 
Soms volgen er wel vier uitbarstingen na elkaar, soms 
duurt het ruim 20 minuten tot de volgende eruptie. Na 
de uitbarsting zie je kort geen water meer in het gat, 
vervolgens stroomt een deel van h et water weer terug 
in het gat en begint de cyclus weer opnieuw. Het 
geheel is een spectaculair gezicht, waar je maar met moeite van kunt weglopen. 
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Hoewel de meeste aandacht vanzelfsprekend uitgaat naar de spuitende Strokkur en de enorme 
Geysir; is Blesi waarschijnlijk de mooiste geothermale bron in het gebied. Blesi bestaat uit twee 
bronnen; een prachtig gat met helder blauw water, en ernaast een bijna onheilspellend ogen 
troebel blauw gat. Verder heb je nog Litli Geysir, een klein gat met daarin borrelend kokend 
heet water. Konungshver is een wat hoger gelegen geiser geiser, met kokend heet water. 

 
 
Húsafell is een plaats met voornamelijk zomerhuisjes in het westen van IJsland in de regio 
Vesturland. Húsafell behoort samen met Borgarnes, Bifröst, Kleppjárnsreykir en Reykholt tot de 
gemeente Borgarbyggð. 
 
Húsafell is interessant omwille van de prachtige natuur die men er kan vinden, bijvoorbeeld 
Hraunfossar (lavawatervallen) in de Hvítá (Witte rivier), waar het water over een lengte van bijna 1 
kilometer onderuit een lavaveld stroomt, en het uitgestrekte Húsafellsskógar bos. De grotten van 
het lavaveld Hallmundarhraun met onder andere de bekende Surtshellir liggen hier ook niet al te ver 
vandaan. 
 
Men kan Húsafell gebruiken als startbasis voor excursies op de Arnavatnsheiði hoogvlakte. Deze 
hoogvlakte staat bekend om de vele meren waar men kan vissen, en er wordt gezegd dat het aantal 
meertjes ontelbaar is. Daarnaast zijn er nog twee gebieden op IJsland met ontelbare geologische 
structuren: de eilandjes in de Breiðafjörður fjord, en de heuveltjes even ten Zuidwesten van het 
plaatsje Blönduós. 

 

 
Hverinn's restaurant is a traditional Icelandic home cuisine restaurant. The ingredients in our 
meals are fresh, coming straight from producers and organic vegetables grown with geothermal 
heat from the hot spring in the area Kleppjárnsreykjahver in our own green houses at the farm. 
We offer meat, fish and vegetables dishes like pan fried fish served in the pan for one or more to 
enjoy, vegetables salads and soups like the tomatoes soup made of organic tomatoes from the 
farm and our famous soup of the house Hverasúpa, stuffed with all kinds of vegetables with a 
hint of ginger and garlic flavor. There are also available hamburgers, sandwiches and pizzas and 
some homemade pastries with your coffee. 

 

 

 
Deildartunguhver is een heetwaterbron in 
Reykholtsdalur, IJsland. Het IJslandse woord hver 
betekent warme bron en deze ligt ligt naast de 
boerderij Deildartunga, vandaar de naam. Het is 
qua volume de grootste heetwaterbron van Europa 
en hij produceert 180 liter water per seconde met een temperatuur van bijna 100°C. Voordat de 
betonnen constructie voor het opvangen van het hete water gemaakt was, stroomde het water 
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vrijelijk weg. In die tijd was dit de grootste "kokende rivier" ter wereld. De bron is vrij 
toegankelijk. 
 
Het hete water wordt gedeeltelijk via pijpleidingen afgevoerd naar Borgarnes en Akranes 
(respectievelijk 34 en 64 kilometer verderop) waar het voornamelijk voor de verwarming van de 
huizen wordt gebruikt. Ook het zwembad in Borgarnes gebruikt het water uit de warme bron. 

 
 

 

The Cave is a family owned and operated business based 
out of the historic farm of Fljótstunga in Western Iceland. 
For decades the family has enjoyed Icelandic nature and 
outdoor activities from sea to summit. The Cave is a 
developing project managed by the oldest child of the 
family, the adventure guide Hörður Míó. 
 
"Míó" as most people know him started his career as a 
rafting guide in 2007. He soon left the river behind to 
guide and explore the mountains and glaciers of Iceland. 
In 2010 he moved to Canada to further develop his skills 
as an adventure guide, and in 2012 graduated from 

Thompson River University - TRU. 
 

 

Take a guided walk into the mighty Víðgelmir lava tube  with the aid of our all-new access 
walkway, and state of the art feature lighting system. This is a trip that the whole family can 
enjoy. 
 
Caves are often dark, tight and uninviting places; however this is not the case on The Cave 
Explorer tour!  
 
What used to be slow traveled rugged terrain is now easy and enjoyable, thanks to our signature 
walkway caving just became family friendly.  Leading from one great hall to the next the path is 
lit slightly flowing through this magical underworld.   
 
 
 
The stunning beauty of Víðgelmir lava cave lies in the amazing colours and rock formations that 
used to hide in the dark. Not any more! With fixed lights at selected locations this impressive 
cave can now be enjoyed with all that it has to offer.  
 
The Cave Explorer offers the very best of caving, the ease, the light and the dark! 
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Trip info 
Tour Duration:  1.5hrs  
Difficulty: 1/5 
Price: 6.500 ISK. per person  
Includes: Helmet and headlight. 
Excludes: Personal clothing and gear. 
 
Departure times 

 
Summer departures (June, July, August)  
Every hour, on the hour from 09:00 to 18:00 
 
Spring and Fall (Mars, April, May & September, October, November) 
10:00 - 11:30 - 13:00 - 15:00 - 16:00 
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In het oosten van IJsland liggen de twee prachtige watervallen Hraunfossar en Barnafoss dichtbij 
elkaar. Het bijzondere aan deze twee watervallen is dat ze, ondanks dat ze direct in elkaar 
overlopen, toch totaal verschillend zijn. Veel reizigers vinden deze twee watervallen een van de 
mooisten van heel IJsland (en er zijn enorm veel mooie watervallen in het land te vinden). 
 

Algemeen 
Je hebt bij Hraunfossar en bij Barnafoss diverse uitkijkplatformen voor het beste zicht op de 
beide watervallen. Bij de parkeerplaats heb je tevens een informatiebalie en openbare 
toiletten (gratis, maar een kleine donatie wordt op prijs gesteld). De attractie ligt net op de 
grens met wat dagjesmensen vanuit Reykjavik zullen bezoeken, waardoor het er vaak net weer 
wat rustiger is dan bij de attracties binnen de Golden Circle. Als je een rondreis langs de 
ringweg nr. 1 doet, moet je een bezoek aan deze twee schitterende watervallen zeker niet 
overslaan. 
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Hraunfossar 
Wat Hraunfossar zo speciaal maakt is dat het water voordat het naar beneden stroomt, onder 
de grond door kanalen van lava vanuit het lavaveld Hallmundarhraun loopt. Hierdoor zie je 
dus niet een rivier die naar beneden stort zoals bij veel andere watervallen maar in plaats 
daarvan lijkt het water uit het niets vanuit de wand te verschijnen. 
Extra mooi is dat de waterval ook nog eens ruim 900 meter breed is, en je overal stroompjes 
water uit de zijwand ziet komen. Het water is kraakhelder en daardoor mooi blauw van kleur, 
dit komt omdat het water eigenlijk door het poreuse lavagesteente gefilterd wordt en het 
natuurlijk al schoon gletsjerwater is van de Langjökull gletsje

 

Barnafoss 
Barnafoss ligt zo'n 50 meter stroomopwaarts van Hraunfossar aan de rivier Hvítá. Vanaf de 
Langjökull gletsjer stroomt gletsjerwater richting de oostkust. Bij Barnafoss gaat al het water 
door een versmalling, dat een prachtig kolkende waterval vormt. Omdat het water zo'n 
prachtig blauwe kleur heeft, lijkt het wel op een wildwaterbaan bij een pretpark. 
 
Vanaf de grote parkeerplaats bij Hraunfossar loop je in 5 minuten naar Barnafoss. Je kunt 
hierbij ook de rivier via een loopbrug oversteken zodat je vanaf meerdere plekken van het 
uitzicht op de prachtige waterval kunt genieten. Ook kun je hier leuk wandelen over prachtige 
plateaus van touwlava. 
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We rijden in een reusachtige, speciaal-aangepaste truck naar de ijsgrot. De ijstunnel en 
de ijsgrot zijn door mensen gemaakt en gelegen in een afgelegen gebied van de gletsjer in het 
midden van IJsland. De gidslegt uit hoe de verwarming van de aarde de gletsjer en zijn 
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omgeving beïnvloedt. 
Dan neemt de gids je mee op een verbazingwekkende reis diep de gletsjer in waar het ijs een 
betoverende blauwe kleur heeft. De gletsjer is voortdurend in beweging en we staan er letterlijk 
met de neus bovenop. 
Tot voor kort was het een mysterie wat er zich onder de oppervlakte van de gletsjer bevond. 
Soms kunnen stoutmoedige ideeën met visie en volharding gerealiseerd worden. De uitvoering 
van dit waanzinnig drieste idee om een ijstunnel diep de gletsjer in te boren werd mogelijk 
gemaakt door de vereende 
krachten van IJslands beste 
ingenieurs en geo-fysici. De 
temperatuur binnenin de gletsjer 
ligt rond het vriespunt (32 
Fahrenheit). 
Terug op de oppervlakte worden 
we verwelkomd door de warmte 
van de gletsjer-truck. 
 

Locatie 
We depart from Húsafell center 
during winter. You should not 
miss the enormous Into the 
Glacier vehicles parked at the 
parking lot. 
When you arrive to Húsafell, you need to check-in for the tour. The check-in is located at the 
Húsafell information center, next to Húsafell Bistro and the petrol station. 
If you are driving to Klaki base camp (only between 1st of June – 15th of October), then 
continue driving on road #518 and make a right turn to road #550 at the intersection right 
after you have driven out of the small forest. 
 
!!! Please note that road 550 is a rough gravel road, only suitable for 4×4 vehicles. If you do 
not have a 4×4 vehicle, then please book the shuttle from Húsafell !!! 
 
Continue driving on road #550 for about 20 minutes, before you make a left turn towards Klaki 
base camp. 

 Trip Details 
Drive yourself from Reykjavik (or other starting point) to Husafell or Klaki base camp. 
During winter, Please use road 1 towards Borgarnes and road 50 and 518 to Húsafell. 
Tour starts from Husafell in winter time (16th of October-31st of May) and in summer time (1st 
of June-15th of October) at Klaki base camp by Langjokull glacier’s edge 
Shuttle departures at 09:20, 09:50, 11:50, 13:20 and 14:20 from Husafell to Klaki base camp 
(1st of June- 15th of October) 
Specially modified glacier vehicles take you up to the ice tunnels and back, about 30 min. 
each way during summer and 60 min. during winter. 
Ice tunnel tour with guide for about an hours 
The tour is around 4 hours during winter and 2,5 hours during summer. 
Please note that the duration of the tour may be longer than scheduled, due to conditions on 
the glacier 
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Inclusief 
Please notice that departure in this tour is from Husafell or Klaki at Langjokull Glacier’s edge. 
You will need your own car to drive to the glacier where the tour starts. 
 
Tour in a specially modified glacier vehicle on Langjokull glacier. Departure from either 
Husafell or Klaki base camp by the glacier’s edge. 
Entrance and English speaking guidance in the ice cave and tunnels. 
English speaking driver / guide / audio guidance. 
Free WiFi in glacier vehicles. 

 

Tips 
MANDATORY: WARM CLOTHING – even in summer, don´t forget it’s a glacier! 
 
Recommended clothing and equipment: 
Waterproof shoes and warm socks. Because cold toes just take away all the fun! 
Base and mid layer clothing 
Waterproof and warm coat 
Hat & gloves – easy to take off. 
Sunglasses – sun on the glacier shines very bright when it shines… 
Camera – for those indescribable moments 
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Snæfellsnes, een schiereiland dat ligt tussen de Faxaflói baai in het zuiden en de Breiðafjörður 
fjord in het noorden, is het grootste schiereiland van IJsland.  
Het schiereiland wordt soms gezien als IJsland in het klein. Alles wat er op heel IJsland te zien is 
vind je hier, zoals kliffen, zwarte stranden, vulkanen, lavavelden, warme en koude waterbronnen, 
en nog veel meer. 
 
Onderweg : 

 

 

is hardly noticeable from the road when driving even though the cliff is around 500 meters long 
and quite near the road.  A half a kilometer cliff of hundreds of basalt column stacks standing 
like an army of pillars in a side by side row.  It is a perfect place to view basalt columns and see 
the stunning formation of this incredible natural geological structure. Like the cliff, the columns 
are also quite regular. They are mostly twelve to fourteen meters high and about one and a half 
meters in diameter. Some are even leaning forward giving the cliff a spectacular view as you 
walk by the cliff.  And by the way, it is more exciting and more thrilling to walk one of the paths 
in front of the cliff than to walk on the top, especially the paths that are almost at the bottom of 
the pillars. There is actually nothing to see on the top so don’t fall into the trap of rushing to the 
path that leads to another path on top. 

 
Bij voldoende tijd anders 45min vroeger in hotel en doen we dit morgen misschien 

 

heeft 1.100 inwoners en fungeert als commercieel centrum voor de streek. De belangrijkste 
economische takken zijn de visserij en het toerisme. Er is een veerdienst over de Breiðafjörður 
die Stykkishólmur met Brjánslækur in de 
regio Vestfirðir verbindt. Voor de kust van 
Stykkishólmur ligt het rotsachtige eilandje 
Súgandisey met een vuurtorentje erop, 
dat ook bekendstaat onder de naam 
Stykkið ("Het Stuk") en dat met een dam 
met het vasteland verbonden is. Vanuit 
Stykkishólmur worden rondvaarten over 
de fjord en naar o.a. het eiland Flatey 
georganiseerd. 
 
Vlak bij Stykkishólmur ligt het schiereiland 
Þórsnes, een belangrijke plaats uit de 
sagatijd, met de berg Helgafell (niet te 
verwarren met de gelijknamige vulkaan 
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op de Vestmannaeyjar) en de begraafplaats van Guðrún Ósvífursdóttir, hoofdpersoon uit de 
Laxdæla saga. 
 
Zichtbaar vanaf grote afstand is het opvallendste bouwwerk van Stykkishólmur, de 
modernistische Evangelisch-Lutherse Kerk van wit beton van de architect Jón Haraldsson, 
geopend in 1980. De oude kerk aan de Aðalgata (de hoofdstraat) dateert uit 1878 en is 
gerestaureerd. 
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Bárðar saga Snæfellsáss ok Gests is a late saga of the 
Icelanders with legendary elements. It falls into two 
sections, one about Bárðr and the other about his son, 
Gestr; the first part takes place in Snæfellsnes in Iceland. 

 

 

is de 1446 meter hoge IJslandse stratovulkaan Snæfell 
die bedekt is met een gletsjer (jökull op z'n IJslands, vandaar zijn naam). Het park werd 
opgericht in 2001. 
Hij ligt op het meest westelijke punt van het schiereiland Snæfellsnes (nes is IJslands voor 
schiereiland). De vulkaan ligt op ongeveer 120 kilometer van IJslands hoofdstad Reykjavik, en is 
vanaf daar op een heldere dag zichtbaar. 
 
Volgens de oude saga's, heeft de trolachtige figuur Barður in de negende eeuw de vulkaan voor 
het eerst beklommen, en er wordt beweerd dat zijn geest nog steeds in de vulkaan rondwaart. 
Een groot beeld van Barður staat bij het nabijgelegen Arnarstapi, een plek aan zee met 
basaltformaties. 
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De vulkaan wordt in Jules Vernes boek "Reis naar het middelpunt der aarde" genoemd als het 
startpunt voor de ontdekkingsreis van de Duitse professor Liedenbrock en zijn schichtige neef 
Axel. Ze besloten tot deze reis naar aanleiding van een in een IJslands manuscript gevonden 
runengeschrift. Dit geschrift zou geschreven zijn door (de fictieve) Arne Saknussemm; 
overduidelijk een verwijzing naar de zeventiende-eeuwse IJslander Árni Magnússon, die een 
groot verzamelaar van de oude saga's was. 
 
Het is niet verwonderlijk dat juist deze vulkaan zo'n appèl deed op de verbeeldingskracht van 
Jules Verne, want bij een eerdere uitbarsting is het "dak" van de vulkaan in de krater 
terechtgekomen, waardoor het de illusie geeft van toegankelijkheid naar wat onder de aardkorst 
zou kunnen liggen. Jules Verne is zelf nooit op IJsland geweest, en is volledig afgegaan op 
informatie die hij uit kaarten, van beschrijvingen en gesprekken kreeg. Waarschijnlijk heeft hij 
zich laten leiden door de theorie van de geoloog Deville, volgens welke de Europese vulkanen 
in ondergrondse verbinding met elkaar stonden. 
 
De laatste uitbarsting was in 1219, maar tegenwoordig ligt de met een 250 meter dikke ijskap 
bedekte vulkaan er vredig bij. 

 

Lóndrangar 
 

The Lóndrangar are a pair of rock pinnacles in Iceland. They are volcanic plugs of basalt, that 
have been hewn out from softer surrounding rock by erosion. At 75 and 61 m tall, they are a 
singular sight, rising above and outside the ocean front due east across from Malarrif and 
some 10 km from Hellnar, on 
the southern coast of 
Snæfellsnes peninsula. 
History has it that the taller of 
the cliffs was ascended in 
1735, while the smaller one 
was not climbed until 
1938.[1] 
 
The Lóndrangar are remnants 
from a bigger crater which 
has mostly eroded away. It is 
reckoned that the rock in the 
slopes of nearby Svalþúfa is 
an isolated part of the 
original rim around the crater 
itself, with the rest eroded away by the sea. There are many bird nest s in the steep slopes of 
the twin towers and birds which can be observed are black-legged kittiwake, common murre, 
puffin and northern fulmar. At one time[when?] the coastal area around Lóndrangar, 
Drangsvogur, was used for the landing of fishing vessels with up to 12 fishing boats making 
use of it as a natural harbor. 
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Djúpalónssandur  
is een baai met een mooi zwart kiezelstrand aan de voet van de Snæfellsjökull op het 
schiereiland Snæfellsnes. 
Het strand is bedekt met talloze kleine zwarte stenen en grootte lavarotsen die zijn gevormd 
door de krachten van de oceaan en de wind. 
Op 13 maart 1948 verging hier voor de kust de Britse vistrawler Epine GY7 waarbij 14 man zijn 
verdronken, vijf werden gered.  
Op het strand liggen de overblijfselen van deze vistrawler. 
Van hieruit loop je naar volgende strandje Dritvík, ooit de thuisbasis van zestig vissersboten en 
één van de meest productieve vissersdorpjes op het Snæfellsnes schiereiland. Vandaag de 
dag is de baai onbewoond. 
 
Op het strand Djúpalónssandur zijn vier stenen te vinden die werden gebruikt om de kracht 
van de mannen te testen die wilde werken op de vissersboten. Het zijn ”Fullsterkur” (volle 
kracht) met een gewicht van 154 kg, ”Hálfsterkur” (halve kracht) van 100 kg , ”Hálfdrættingur” 
(zwakkeling) van 54 kg en ”Amlóði” (nutteloos) van 23 kg.  
Lukte het om Hálfdrættingur op heuphoogte op te tillen, dan mocht je mee. 

Saxholl 
Saxholl is a crater which is easy to climb. There is a great view over the area from the top. 
Geen lange wandeling, eventueel kijken of er lokaal iets korts kan gedaan worden 

 

Svortuloft 

 

 

Grundarfjörður, een vissersplaatsje op het schiereiland Snæfellsnes, is het meest bekend om 
haar berg Kirkjufell. Deze markante berg is één van de meest gefotografeerde bergen op 
IJsland. 
Het plaatsje heeft nog meer te bieden dan alleen deze berg. Het heeft o.a. een mooie natuur, 
spectaculaire watervallen en prachtige wandelroutes. 
Voor de kust worden regelmatig zeehonden en walvissen gezien. Er loopt een mooie wandeling 
om de berg Kirkjufell heen, en het is zelfs mogelijk om naar de top te klimmen (een gids wordt 
aanbevolen). 
Vanaf de top heb je een fantastisch uitzicht over de omgeving. 
Vanuit Grundarfjörður kan je een boottochtje gaan maken om papegaaiduikers en andere 
prachtige vogels te zien, zeevissen en op walvissafari. 
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On this Peninsula, you will find the impressive and beautiful Berserkjahraun, or the Berserk Lava 
Field. The lava is located in the county of Helgafell, near to the Stykkishólmur town. Its sources 
are four prominent but differently sized scoria craters forming an east-west row from the Ogress 
Pass (Kerlingarskard).  They erupted at short intervals approximately 3600-4000 years ago. The 
lava flows created two lakes on their southern side and added to the serenity and beauty of the 
landscape.  Like many lava fields in Iceland, the lava is a joy to view but always tough to walk. 
 
And the name Berserkjahraun? It comes from the Eyrbyggja Saga where Vermundur, the farmer 
at Bjarnarhöfn brought two berserks from Norway in 982 - with unforeseen consequences.  You 
can read about their misfortune in our article about the Berserks at Berserkjahrun.  Two dudes 
that became victims of love. 

 
Bij voldoende tijd anders 45min vroeger in Reykjavik 

 

heeft 1.100 inwoners en fungeert als commercieel centrum voor de streek. De belangrijkste 
economische takken zijn de visserij en het toerisme. Er is een veerdienst over de Breiðafjörður 
die Stykkishólmur met Brjánslækur in de regio Vestfirðir verbindt. Voor de kust van Stykkishólmur 
ligt het rotsachtige eilandje Súgandisey met een vuurtorentje erop, dat ook bekendstaat onder 
de naam Stykkið ("Het Stuk") en dat met 
een dam met het vasteland verbonden is. 
Vanuit Stykkishólmur worden rondvaarten 
over de fjord en naar o.a. het eiland Flatey 
georganiseerd. 
 
Vlak bij Stykkishólmur ligt het schiereiland 
Þórsnes, een belangrijke plaats uit de 
sagatijd, met de berg Helgafell (niet te 
verwarren met de gelijknamige vulkaan op 
de Vestmannaeyjar) en de begraafplaats 
van Guðrún Ósvífursdóttir, hoofdpersoon 
uit de Laxdæla saga. 
 
Zichtbaar vanaf grote afstand is het 
opvallendste bouwwerk van Stykkishólmur, de modernistische Evangelisch-Lutherse Kerk van wit 
beton van de architect Jón Haraldsson, geopend in 1980. De oude kerk aan de Aðalgata (de 
hoofdstraat) dateert uit 1878 en is gerestaureerd. 

 

 
 
Reykjavik (IJslands: Reykjavík) is de meest noordelijk gelegen hoofdstad ter wereld. Het is de meest 
drukbezochte stad van IJsland en minder koud dan veel bezoekers denken. Reykjavik ligt langs de 
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Atlantische Rug met op de achtergrond een indrukwekkende berg, de Esja. De stad is duidelijk 
modern en biedt alle comfort, maar toch is een prachtige combinatie van traditie en historie overal 
zichtbaar.  
 
De visserij en Reykjavik zijn al lang geleden met elkaar verbonden geraakt. Bovendien staat de stad 
ook bekend om de nabij gelegen heetwaterbronnen en het adembenemende landschap. In de 
zomer brengt de middernachtzon ’s nachts leven in de brouwerij. ’s Winters is het doorgaans 
rustiger in de nachtelijke uurtjes, maar is het wel mogelijk om het prachtige Noorderlicht (aurora 
borealis) te bewonderen. 
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Vanwege de noordelijke ligging van Reykjavik denkt men vaak onterecht dat het in de winter heel 
koud is en dat er doorgaans extreme weersomstandigheden heersen. In werkelijkheid zijn de 
winters echter zelden streng. Op de koudste nachten daalt de temperatuur dankzij de matigende 
Golfstroom meestal niet verder dan -3°C.  
 
De zomers zijn nauwelijks heet te noemen en voelen eerder mild en warm aan. Het beste weer in 
Reykjavik treft u in de periode juni tot en met augustus. De temperaturen stijgen dan tot 13°C en op 
de meest zonnige dagen soms wel 20°C. 
 

 

 
Een stadstour met de bus is altijd een goede start van uw eerste dag in Reykjavik. Zo krijgt u een 
goed idee van de belangrijkste bezienswaardigheden. Bent u geïnteresseerd in de vulkanische 
geschiedenis van IJsland? Bezoek dan de populaire Red Rock Cinema en geniet van de ‘Vulkaan 
show’. Of verblijf anders een dagje aan het Thermale Strand van Nauthólsvik en geniet van een 
geothermisch verwarmd strand met heerlijk warm water. Voor plezier met het hele gezin kunt u 
in Reykjavik een bezoekje brengen aan de vrolijke boerderijdieren van húsdýragarðurinn Zoo. 
Maakt u liever kennis met de IJslandse cultuur, ga dan langs bij de concerthal Háskólabió. 
Geniet hier van een prachtig concert van het IJslands Nationaal Symfonie Orkest.  
 
Twee van de meest bekende bezienswaardigheden in Reykjavik zijn kerken. De Landakotkerk 
(Landakotskirkja) werd gebouwd eind 1920 en is bekend vanwege haar houten beelden. 
Aanzienlijk jonger is de in moderne stijl gebouwde Kerk van Hallgrimur (Hallgrimskirkja). Dit 
gebouw dateert uit midden jaren 80 en heeft een imposante voorkant met een hoge torenspits. 
Iets heel anders is er te bewonderen aan de rand Reykjavik en op het eiland van Videy. Hier 
wordt John Lenon, het legendarische bandlid van ‘The Beatles’, herdacht in de Imagine Peace 
Tower. 

 

Perlan : de parel 
Perlan ("De Parel") is een cultureel centrum, iets ten zuidoosten van de IJslandse hoofdstad 
Reykjavik. Daarnaast is het een complex van warmwatertanks, die samen in totaal 21 miljoen 
liter kunnen bevatten. 
 
Oorspronkelijk was het complex alleen 
bedoeld voor de stadsverwarming. 
Begin jaren negentig werd het 
complex verbouwd en kreeg het de 
huidige vorm. Het werd geopend op 
21 juni 1991. Vijf van de zes 
watertanks zijn nog steeds in gebruik. 
De zesde tank is omgebouwd tot museum. In het midden tussen de tanks staat een glazen 
koepel van 25,7 meter hoog. Hierin zijn een aantal winkels en bovenin een draaiend restaurant 
met cocktailbar gevestigd. Boven de tanks ligt een observatiedek. Het vernieuwde complex is 
ontworpen door de IJslandse architect Ingimundur Sveinsson. 
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Hallgrimskirkja 
 De Hallgrímskirkja (letterlijk de kerk van Hallgrímur) is een kerk in Reykjavik, de hoofdstad van 
IJsland. Met zijn 74,5 meter is dit IJslands hoogste kerkgebouw. De radiomast in Hellissandur 
is het hoogste bouwwerk (412 meter). De kerk is vernoemd naar Hallgrímur Pétursson (1614 - 
1675), een geestelijke en de grootste hymneschrijver van het land, van wie nu nog vele 
werken worden uitgevoerd. 
 
De architect van de kerk, Guðjón 
Samúelsson, begon aan zijn ontwerp in 
1937. Hij heeft zich daarbij laten inspireren 
door de grote basaltpartijen die op IJsland 
te vinden zijn, zoals die bij de Svartifoss. De 
bouw begon daadwerkelijk in 1945 en was 
pas 41 jaar later, in 1986, voltooid. De 
architect Samúelsson was toen al 36 jaar 
dood. De kerk staat vlak bij het oude 
centrum van Reykjavik, is vanuit de wijde 
omgeving zichtbaar en is daardoor een van 
Reykjaviks bekendste symbolen. Het uitzicht 
vanuit de kerktoren is fenomenaal. 
 
De kerk bevat een indrukwekkend kerkorgel gebouwd door de Duitse orgelbouwer Johannes 
Klais te Bonn. Het heeft vier klavieren, 72 registers en 5275 pijpen. Het orgel was in 1992 
klaar. De grote luidklok in de toren draagt de tekst Eijsbouts Astensis me fecit en is gegoten 
door Klokkengieterij Eijsbouts te Asten. 
 
Voor de kerk staat het standbeeld van Leif Eriksson, zoon van Erik de Rode, de vermoedelijke 
eerste kolonist van Noord-Amerika. Het standbeeld werd in 1930 door de Verenigde Staten 
geschonken om het 1000-jarig bestaan van het Alþing te herdenken. 

 

Opening hours and the tower 
Hallgrímskirkja is the largest church in the country, and towers over the centre of 
Reykjavík. Its 73-metre-high tower provides a wonderful 360° view over all Reykjavík, 
the mountains around and the ocean streaching west to Greenland and the Americas. 
Because of this, the tower is among the most visited tourist destinations in Reykjavík. 
 
Admission 
Adults: ISK 900 

Bibliotheek 
De Nationale en Universiteitsbibliotheek van IJsland (IJslands: Landsbókasafn Íslands - 
Háskólabókasafn) is de nationale bibliotheek van IJsland in Reykjavik. 
 
Deze bibliotheek ontstond in 1994 uit een fusie tussen de Universiteitsbibliotheek en de 
toenmalige Nationale Bibliotheek van IJsland. 
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stadhuis 
Bij een bezoek aan Reykjavik mag je zeker het stadhuis niet over het hoofd zien. Het gebouw 
is gelegen in een schitterende omgeving en geniet een bijzondere aanblik. In het stadhuis 
bevinden zich als vanzelfsprekend de burgemeester en andere bestuursleden van de stad. Op 
de eerste verdieping bevindt er zich een café van waaruit je een prachtig uitzicht hebt over het 
meer. 

Solfa zonnereiziger 
Sommige Ijslanders noemen de Solfar, of Sun voyager in het Engels, de Eiffeltoren van 
Reykjavik, omdat de sculptuur zo bekend geworden is. Het werk dateert uit 1990 en is een 
ontwerp van de ijslandse beeldhouwer Jón Gunnar Árnason. Solfar staat in het centrum van 
Reykjavik, aan de oceaan en die toplocatie draagt bij aan de kracht van het werk. 

Huize hofoi 
Het Höfðihuis is een bijzonder mooi en historisch belangrijk gebouw. In het Höfðihuis zijn tal 
van staatshoofden op bezoek geweest waaronder de Queen of England, Winston Churchill en 
Marlene Dietrich. Het Höfðihuis is eveneens bekend voor de topontmoeting tussen de 
presidenten Michail Gorbatsjov en Ronald Reagan. Een Japanse miljonair was zo onder de 
indruk van het gebouw dat hij een exacte kopie liet bouwen. 

 

 

 

Nautholsvik 
Nautholsvik is het strand van Reykjavik en meteen ook het enige strand in IJsland waar het is 
toegestaan om te baden. Het koude water rond IJsland nodigt in geen geval uit om er een 
duik in te nemen, maar op deze plaats wordt warm water de zee in gepompt waardoor het 
toch een aangename temperatuur krijgt. Het water werd jarenlang gesloten voor het publiek, 
maar ging in het jaar 2000 terug open. 

 

Esja 
Wie in Reykjavik verblijft zal de Esja zeker en vast opvallen. De Esja is de berg die hoog boven 
de IJslandse hoofdstad uittorent. Het is daarnaast een populair wandelgebied en biedt vanaf 
de top een schitterend uitzicht over Reykjavik. 
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27/11/16 18(59WOW Air Confirmation

Pagina 1 van 3https://booking.wowair.nl/flight/email-confirmation?confirmationNum=LXNUBU&digest=946E642F7091375EA14BA3F2341F231625F35128

Boekingsbevestiging en route

 Vertrek

Van : Brussels Airport (BRU)
maandag, 18 September, 2017 - 12:25 

Naar : Keflavik (KEF )
Vluchtnummer (WW) : WW 463 
maandag, 18 September, 2017 - 13:50 

Gast Beschrijving Oorspronkelijk bedrag Total

PETER, VANSTEENKISTE WEB:AIR 42,75 EUR 42,75 EUR

23D SEAT RESERVATION 7,99 EUR 7,99 EUR

BRU: BE 27,24 EUR 27,24 EUR

ADMINISTRATION FEE EN 18,70 EUR 18,70 EUR

1X 20 kg tas 33,99 EUR 33,99 EUR

Gast Beschrijving Oorspronkelijk bedrag Total

MIA, WILLEMS WEB:AIR 42,75 EUR 42,75 EUR

23E SEAT RESERVATION 7,99 EUR 7,99 EUR

BRU: BE 27,24 EUR 27,24 EUR

1X 20 kg tas 33,99 EUR 33,99 EUR

Je speciale VIP nummer: LXNUBU
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