IJsland tours
Praktische Tips voor onderweg
Noodnummer: +31(0)30-230 80 10 (en dan ‘1’ na kantoortijd)
Bagage checklist:
• 23kg ruimbagage, 10kg handbagage (2 stuks, 55x40x20 en 40x30x15)
• Geen service aan boord: flesje water mee nemen mag.
• Wind- en waterdichte jas
• Stevige wandel- / bergschoenen met goed profiel
• Laagje kleding
• Trui, fleece
• Dikke sokken
• Handschoenen, sjaal, muts
• Zwemspullen
• Sloffen voor binnen (schenen moeten vaak uit)
• OV chipcard
Corona acties:
• Info: covid.is
• Icelandair.com/safe-travels
: actuele info over maatregelen aan boord
• Schiphol verklaring invullen
: Te vinden op schiphol.nl/lets-fly
• Invullen pre-registratieformulier : visit.covid.is (vanaf 72 uur voor vertrek)
• Check info waaraan vaccinatiebewijs aan moet voldoen: covid.is/certificates
• Mondkapje tijdens vlucht ophouden
• Je moet app racking-19 downloaden zodat overheid reizigers kan monitoren
Info:
•
•
•
•
•
•

24 uur van te voren inchecken
Tijdverschil zomer: 2 uur, winter 1 uur vroeger
€10 = ISK 1500
Geen roaming kosten (mobiel internet). In Hoogland wel slecht/geen bereik.
Stuur reisverslag/blog naar info@ijslandtours.nl : boekje ‘fotograferen in IJsland’ als dank
Puk’s: S8 – 62985031, I5 – 26450229, Ip - 46053006

Ophalen huurauto
• Bij Hertz in hal Keflavik
• Aanvullende verzekeringen aan balie niet nodig
• WA dekking, ongevallenverzekering, diefstalverzekering
• Zand en as-schade is niet verzekerd. Kost ca. €13,- p.d. (schade bij hevige wind in Z-O IJsland)
Autorijden in IJsland
• Max 90 km/uur, op gravel 80 km/u

•
•
•
•
•
•

Ringweg is geasfalteerd (1340 km)
Gravel roads (B-wegen)
Hooglandroutes (F-wegen) alleen toegankelije met 4x4
Offroad rijden NIET toegestaan (ook niet met 4x4)
Verlichting moet ALTIJD aan zijn.
Rij hooglandroutes op met volle tank. Tanken kan met CC

Rivier doorwaden
Als je twijfelt over de doorsteek, dan is het handig om even te wachten tot er een andere auto aankomt. Je kunt
dan de kunst afkijken en/of vragen of de chauffeur even wil wachten tot jij veilig aan de overkant bent.
Bepaal eerst waar je wilt oversteken, rijd stapvoets in 4WD, gebruik de koppeling NIET, en stop niet in het water.

Apps:
•
•
•
•
•
•
•
Links:
•
•
•
•

Polar steps voor reisblog
Vegagerdin : Ijslandse wegendienst met info over wegen en wegafsluitingen
Veggjald : Toltunnen Akureyri
Veður : Actuele weer en voorspellingen in IJsland (Engelse taal is in te stellen)
App van Icelandair
Road.is : Actuele road informatie. Check de weg voor je weg gaat.
Je kunt ook de app Vegagerðin downloaden.
Eldsneyti app : Prijzen en locaties benzinepompen

Safetravel.is/conditions
Road.is
mitt.veggjald.is
covid.is

: actuele info conditie wegen
: actuele info wegen
: Toltunnel Akureyri (kan ook via Veggjald app)
: Info Corona

Acties (afstrepen)
- Maandag vanaf 14:00 : Inchecken bij icelandair.com
- Volgende apps thuis installeren: icelandair, Polar steps
- Schiphol verklaring, te vinden op schiphol.nl/lets-fly
- Zondag: Invullen pre-registratieformulier via visit.covid.is (kan vanaf 72 uur voor vertrek)
Je krijgt na invullen email en barcode. Deze moet je op Schiphol al laten zien. (printen !)
- Zondag: Check info waaraan vaccinatiebewijs aan moet voldoen: covid.is/certificates
- Zondag: app Rakning C-19 downloaden. Hiermee monitort IJslandse overheid verspreiding van reizigers.
- Zondag: invullen contactpersoon formulier https://ijslandtours.nl/contactpersonen-formulier/
- FBTO gegevens opzoeken

Vulkaan info

