Accommodaties IJsland Classic per 4WD - Middenklasse
Klant:
Aankomst:
Vertrek:
Aantal deelnemers:
Boekingnr.:

Dhr. CJ van den Dool
13-07-2021
27-07-2021
2
21000226

Hotel Keflavik | Boekingnr. 23579018
Aankomst: 13-07-2021 | Vertrek: 14-07-2021
1x 2-persoonskamer met douche/toilet

2x Logies & Ontbijt
Komend vanuit luchthaven Keflavik: U rijdt richting Reykjavik via weg nr. 41. Op deze weg neemt u de eerste
afslag naar links, richting Keflavik, u rijdt nu op de Aðalgata.
Komend vanuit Reykjavik: U rijdt richting Keflavik via weg nr. 41. Op deze weg neemt u de derde afslag naar
rechts richting Keflavik, u rijdt nu op de Aðalgata).
Vervolg voor beide routes: Deze weg rijdt u uit tot het einde, daar gaat u rechtsaf om op de Hafnargata te komen.
Hier neemt u de 1e straat links, de straat heet weer Adalgata en komt uit op een t-splitsing. U slaat hier rechtsag
de Aegisgata op. U neemt vervolgens de eerste weg rechts en rijdt door tot de volgende kruising, waar u het
hotel en guesthouse al ziet liggen.
Faciliteiten
Dineren accommodatie : Restaurant aanwezig
Overige hotelfaciliteiten : Spa/sauna faciliteiten aanwezig

CONTACT
Hotel Keflavik
Vatnsnesvegi 12-14
230 Keflavík
IJsland | T: 00354 4207000

Guesthouse Heradsskolinn | Boekingnr. 63921 / 23553715
Aankomst: 14-07-2021 | Vertrek: 15-07-2021
1x 2-persoonskamer met douche/toilet
2x Logies & Ontbijt

Booked through Travia/Godo
Komend vanaf de ringweg nr. 1: U neemt, tussen Hveragerdi en Selfoss, weg 35 richting Geysir en Gullfoss. U rijdt
vervolgens via weg nr. 37 naar Laugarvatn. Na de rotonde bij het dorp, welke u rechts afslaat (1-kwart), ziet u na
enkele meters het witte gebouw met de groene puntdaken liggen aan de rechterkant van de weg. Dit is het
guesthouse.
Faciliteiten
IJsland Tours

(bezoek op afspraak)

Koninginnelaan 16a
3762 DE Soest
Nederland

Openingstijden:
ma-vr 09.00u - 17.00u
T: 0031 (0) 30-2308010
E:

info@ijslandtours.nl

Dineren accommodatie : Restaurant aanwezig

CONTACT
Guesthouse Heradsskolinn
Laugarbraut 2
801 Laugarvatn
IJsland | T: 00354 5378060

Kerlingarfjöll Mountain Resort | Boekingnr. FABH-1739317-A
Aankomst: 15-07-2021 | Vertrek: 16-07-2021

1x 2-persoonskamer met douche/toilet
2x Logies & Ontbijt
Komend vanuit het noorden: Vanaf de ringweg nr. 1 neemt u op ruim 23km ten westen van Varmahlid weg nr.
F35 Kjölur zuidwaarts, de weg volgt u voor de komende 90-100km. U passeert Hveravellir aan uw linkerhand, na
ruim 27km slaat u linksaf weg nr. F347 op. Na een aantal kilometers ziet u het hotel.
Komend vanuit het zuiden: U rijdt richting de Gullfoss waterval via weg nr. 35. Deze weg wordt voorbij de Gullfoss
de onverharde F35 Kjölur hooglandenroute. U volgt de weg voor ruim 60km tot u rechtsaf kunt slaan weg nr.
F347 op, aan het einde van deze weg vindt u het hotel.
N.B. Er is een restaurant met een beperkte kaart. Desgewenst kunt u gebruik maken van een keuken, die bedoeld
is voor kampeerders en waar het erg druk kan zijn. Doe wel uw inkopen vooraf, want ter plekke is niets te krijgen.
Faciliteiten
Dineren accommodatie : Restaurant aanwezig
Dineren accommodatie : Kookgelegenheid
Overige hotelfaciliteiten : Hottub

CONTACT
Kerlingarfjöll Mountain Resort
Kjölur Highland Route
- Kerlingarfjöll
IJsland | T: 00354 6647000

Kea Hotel Akureyri | Boekingnr. 63937 / 23553891
Aankomst: 16-07-2021 | Vertrek: 17-07-2021
1x 2-persoonskamer met douche/toilet
2x Logies & Ontbijt
Komend vanuit het oosten (regio Mývatn): U rijdt Akureyri binnen via de Hörgárbraut. Na het oversteken van de
rivier Glerá rijdt u rechtdoor. De Hörgárbraut gaat na de brug automatisch over in de Glerárgata. Op het punt
waar deze straatnaam weer overgaat in de volgende, de Drottningarbraut, slaat u rechtsaf de Kaupvangstræti in.
Na de eerste kruising vindt u het hotel aan uw linkerhand.

IJsland Tours
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Komend vanuit het noorden (d.w.z. regio Varmahlid of Dalvik): Nadat u de fjord bent overgestoken via de
Þjódvegur, gaat u rechtsaf de Drottningarbraut op. Deze weg houdt u aan tot de kruising waar een bordje staat:
‘camping linksaf’. Sla daar linksaf de Kaupvangstraeti in. Na de eerste kruising vindt u het hotel aan uw
linkerhand.
Faciliteiten
Dineren accommodatie : Restaurant aanwezig

CONTACT
Kea Hotel Akureyri
Hafnarstræti 89
600 Akureyri
IJsland | T: 00354 4602000

Laxá Hotel | Boekingnr. 23554484
Aankomst: 17-07-2021 | Vertrek: 20-07-2021
1x 2-persoonskamer met douche/toilet
2x Logies & Ontbijt
Komend vanuit Akureyri: U volgt ringweg nr. 1 naar Mývatn en slaat bij het meer af naar weg nr. 848 richting
Skutustadir. U vindt het hotel aan uw linkerhand bij de toeristische higlights Skutustadir (pseudokraters).
Komend vanuit Húsavik: U volgt weg nr. 85 richting Mývatn en houdt op de splitsing weg nr. 845 aan. Deze weg
blijft u volgen tot u de ringweg nr. 1 tegenkomt, welke u vervolgens blijft volgen. Het is ook mogelijk vanaf weg
nr. 85 af te slaan naar weg nr. 87 welke aan de noordzijde van het meer uitkomt. U slaat hier rechtsaf naar de
ringweg nr. 1 en volgt de route langs het meer. Aan het einde van de weg slaat u linksaf naar weg nr. 848. Het
hotel ligt aan de linkerkant van de weg, na een kleine 3km.
Komend vanuit het oosten: U volgt ringweg nr. 1 tot u bij het meer arriveert en slaat bij het dorp Reykjahlid
linksaf naar weg nr. 848. Het hotel ligt aan de linkerkant van de weg, na een kleine 3km.
Faciliteiten
Dineren accommodatie : Restaurant aanwezig

CONTACT
Laxá Hotel
Olnbogaás
660 Mývatn
IJsland | T: 00354 4641900

Hrauneyjar Highland Center | Boekingnr. BFIH-1743401-A
Aankomst: 20-07-2021 | Vertrek: 21-07-2021
1x 2-persoonskamer met douche/toilet
2x Logies & Ontbijt
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Komend vanuit het zuiden: U neemt vanaf de ringweg nr. 1, weg nr. 26 en volgt deze ongeveer 75 km, waarna u
het hotel aan uw rechterhand vindt.
Komend vanuit het noorden: U komt u via de F26 Sprengisandur hooglandenroute (aan het eind van de route)
vanzelf langs het hotel. Gelegen aan uw linkerhand ca. 8 km nadat u op de asfaltweg bent gekomen, net voorbij
de waterkrachtcentrale van Hrauneyjar.
Faciliteiten
Dineren accommodatie : Restaurant aanwezig

CONTACT
Hrauneyjar Highland Center
Hrauneyjar
851 Sprengisandur
IJsland | T: 00354 4877782

Fosshotel Nupar | Boekingnr. 1EYM3OCN
Aankomst: 21-07-2021 | Vertrek: 22-07-2021

1x 2-persoonskamer met douche/toilet
2x Logies & Ontbijt
Komend vanaf Kirkjubæjarklaustur: Het hotel ligt aan de rechterkant van de weg voorbij de boerderij Núpar, op
ongeveer 20 km ten oosten van Kirkjubæjarklaustur.
Komend vanuit het oosten: Het hotel ligt het hotel aan de linkerkant van de weg voor de boerderij Núpar, op
ongeveer 45km van Skaftafell.
Faciliteiten
Dineren accommodatie : Restaurant aanwezig

CONTACT
Fosshotel Nupar
Núpar
880 Kirkjubæjarklaustur
IJsland | T: 00354 5173060

Guesthouse Gerdi | Boekingnr. ----Aankomst: 22-07-2021 | Vertrek: 24-07-2021

1x 2-persoonskamer met douche/toilet
2x Logies & Ontbijt
Komend vanuit Skaftafell: U rijdt op de ringweg nr. 1 en passeert ijsbergenmeer Jökulsarlón, na ca. 14km vindt u
het guesthouse langs de ringweg aan de rechterkant van de weg.
Komend vanuit Höfn: Het dorp Höfn ligt aan de ringweg nr. 1, vanaf de kruising met de ringweg en het dorp (weg
IJsland Tours
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nr. 99) is het nog ca. 61km naar het guesthouse, wat aan de linkerkant van de weg ligt.
Faciliteiten
Dineren accommodatie : Restaurant aanwezig

CONTACT
Guesthouse Gerdi
Breiðabólsstað 2
781 Höfn
IJsland | T: 00354 4781905

Hotel Stracta | Boekingnr. 23563255
Aankomst: 24-07-2021 | Vertrek: 26-07-2021

1x 2-persoonskamer met douche/toilet
2x Logies & Ontbijt
Komend vanuit de richting Hvolsvöllur: De accommodatie ligt voor de brug (tweede afslag) aan uw linkerhand.
Komend vanuit de richting Selfoss: De accommodatie ligt na de brug (tweede afslag) aan uw rechterhand.
Faciliteiten
Dineren accommodatie : Restaurant aanwezig
Overige hotelfaciliteiten : Hottub
Overige hotelfaciliteiten : Spa/sauna faciliteiten aanwezig

CONTACT
Hotel Stracta
Rangarflatir 4
850 Hella
IJsland | T: 00354 5318010

Hotel Keflavik | Boekingnr. 23579075
Aankomst: 26-07-2021 | Vertrek: 27-07-2021
1x 2-persoonskamer met douche/toilet
2x Logies & Ontbijt
Komend vanuit luchthaven Keflavik: U rijdt richting Reykjavik via weg nr. 41. Op deze weg neemt u de eerste
afslag naar links, richting Keflavik, u rijdt nu op de Aðalgata.
Komend vanuit Reykjavik: U rijdt richting Keflavik via weg nr. 41. Op deze weg neemt u de derde afslag naar
rechts richting Keflavik, u rijdt nu op de Aðalgata).
Vervolg voor beide routes: Deze weg rijdt u uit tot het einde, daar gaat u rechtsaf om op de Hafnargata te komen.
Hier neemt u de 1e straat links, de straat heet weer Adalgata en komt uit op een t-splitsing. U slaat hier rechtsag
de Aegisgata op. U neemt vervolgens de eerste weg rechts en rijdt door tot de volgende kruising, waar u het
hotel en guesthouse al ziet liggen.
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Faciliteiten
Dineren accommodatie : Restaurant aanwezig
Overige hotelfaciliteiten : Spa/sauna faciliteiten aanwezig

CONTACT
Hotel Keflavik
Vatnsnesvegi 12-14
230 Keflavík
IJsland | T: 00354 4207000
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