WELKOM IN IJSLAND
Het is zover! De reis naar IJsland gaat beginnen. Hierbij ontvang je de dag-tot-dag beschrijving van je autoreis
in IJsland. Deze beschrijving volgt zo veel mogelijk de reis zoals je die hebt geboekt en de bijbehorende route
zoals je ook op onze website vindt.
Accommodaties
De geboekte accommodaties vind je allemaal terug met de adressen, telefoonnummers en de route ernaartoe,
op de hotellijst.
Het is slim om de routebeschrijving naar je accommodatie alvast te lezen voordat je die dag op pad gaat.
Sommige accommodaties liggen niet exact in de genoemde plaats maar in de buurt van die plaats.
Voordat je op pad gaat
➢ Een deel van de route in de dag-tot-dag beschrijving voert via dezelfde wegen, sommige highlights
worden daardoor dubbel genoemd. Maar deel gerust de dag in zoals je zelf wilt.
➢ We noemen een aantal keer verschillende alternatieve routes. Het is aan jou, welke route je wil volgen.
➢ Het aantal stops bij bezienswaardigheden en de tijd die je daarvoor uittrekt verschilt per persoon en
interesse en is ook afhankelijk van de weersomstandigheden onderweg. Dat is de reden dat wij het
aantal te rijden kilometers per dag en/of de afstand in tijd niet vermelden in de beschrijving.
Excursies
Als je na het lezen van je routebeschrijving nog excursies bij wil boeken, is dat geen probleem! Neem contact
op met ons team en we regelen de excursie nog voor vertrek voor je.
Inspiratie nodig? Kijk op onze website voor meer dan 100 mogelijkheden: https://ijslandtours.nl/
Advies nodig? Bel met het team van IJsland Tours 030-2308010 of stuur een e-mail: info@ijslandtours.nl.
Niet vergeten:
Lees voor vertrek ook nog even de Persoonlijke Reisbrief door, en je gaat goed voorbereid op pad.
Route in kaart bekijken
We hebben alvast alle highlights en excursie mogelijkheden in de route die je gaat rijden voor je verwerkt in
deze kaarten:
Highlights en excursies in de route voor West IJsland
Highlights en excursies in de route voor Noord IJsland
Highlights en excursies in de route voor Zuid oost IJsland
Highlights en excursies in de route voor Zuid west IJsland
Wij wensen je een onvergetelijke vakantie in IJsland!

Autoreis IJsland - Classic per 4WD
Dag 1
Aankomst Keflavík
Je vliegt in ca. 3 uur naar de internationale luchthaven Keflavik in IJsland. In de zomermaanden is het
tijdsverschil met Nederland 2 uur (het is twee uur vroeger in IJsland). Na aankomst op de luchthaven Leifur
Eiríksson in Keflavík ga je naar beneden om je bagage in ontvangst te nemen, er is geen paspoortcontrole.
Indien gewenst kun je op de luchthaven geld pinnen, er zijn in totaal 6 ATM’s (pinautomaten) in de
aankomsthal, een deel in de bagagehal en een deel na de douanecontrole. In de bagagehal bevindt zich
ook een tax-free winkel, waar je na aankomst, naast diverse versnaperingen voor onderweg, ook bier en wijn
kunt kopen tegen aantrekkelijke prijzen. Eenmaal buiten de luchthaven geldt dat alcoholhoudende drank
(met uitzondering van restaurants en bars) alleen maar te koop is in ”vinbuds”, door de staat gerunde
winkels, met beperkte openingstijden. In supermarkten kun je géén alcoholhoudende drankjes kopen.
Als je de aankomsthal inloopt vind je aan de linkerkant de balie van autoverhuurder Hertz. Hier kun je meteen
de auto ophalen.
Opties in buurt van Keflavik:

Schiereiland Reykjanes:
Je rijdt over weg nr. 41 richting Reykjavík. Nadat je de Bonus supermarkt aan je linkerhand passeert, sla je op
de rotonde rechts af, naar weg nr. 44. Deze weg gaat uiteindelijk over in weg nr. 425, hierlangs bevindt zich
de Brug der continenten, gelegen op de grenslijn van de Noord-Amerikaanse tektonische plaat in het westen
en de Euraziatische plaat in het oosten.
Vervolg de route tot de meest zuidwestelijke punt van IJsland: Reykjanestá. Hier vind je een vuurtoren,
vogelrotsen met daaromheen een sterke branding, en een prachtig uitzicht. Op Eldey, een klein eilandje 14
km ten zuidwesten van Reykjanestá, bevindt zich een grote Jan van Genten kolonie. Deze vogels cirkelen
continu langs de kuststrook. Ook vind je hier een geothermisch gebied, Gunnuhver, met sterk ruikende
zwavelbronnen. Iets verder langs weg nr. 425 vind je de natuurlijke ‘Lava rockpool’ Brimketill. Het is een korte
stop maar zeker de moeite waard. Je hebt hier een prachtig uitzicht op de Atlantische oceaan en de golven
die op de rotsen beuken, waarbij een natuurlijke rockpool is gevormd.

Blue Lagoon
Vlak voor Grindavik kun je afslaan naar de Blue Lagoon, waar je heerlijk kunt ontspannen in het warme,
mineraalrijke water. Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd komen worden tickets per tijdslot
uitgegeven. Dit betekent dat je vooraf moet plannen hoe laat je in de Blue Lagoon wilt zijn. Ga niet op de
bonnefooi, dat kost extra veel geld, en je loopt het risico dat het vol zit.

Vulkaanuitbarsting in Fagradalsfjall (Geldingardalur).
Weg nr. 425 eindigt in het dorp Grindavik, sla rechtsaf naar de dorpskern. Nadat je rechts een N1 tankstation
passeert kun je links afslaan weg nr. 427, de Austurvegur op. Deze weg neemt je mee door de heuvels van
het Reykjanes schiereiland en langs de huidige vulkaanuitbarsting in Fagradalsfjall (Geldingardalur). De
dichtstbijzijnde parkeerplaats bereik je na ca. 10 minuten, ca. 1 km voor het begin van het wandelpad naar
de vulkaanuitbarsting. Vanaf de start van het wandelpad is het ca. 4 km tot je de vulkaanuitbarsting
bereikt(enkele reis). Omdat het gaat om een actieve vulkaanuitbarsting kan de informatie en situatie snel
veranderen. Wij adviseren je vooraf goed de huidige weers- en veiligheidsinformatie te controleren voordat je
op pad gaat. Informatie over de huidige omstandigheden en de wandelpaden vind je op
https://safetravel.is/eruption-in-reykjanes.

Geothermische gebied Krýsuvík
Hierna vervolg je de route over weg nr. 427, op de kruising met weg nr. 42 vind je rechts aan de kust
Krýsuvíkurbjarg met steile vogelkliffen waar (vanaf eind mei tot ca. half augustus) duizenden vogels broeden.
Verderop naar links kom je bij het geothermische gebied Krýsuvík. Krýsuvík is vooral bekend door zijn
heetwaterbronnen, sterk ruikende zwavelbaden en kokende modderpoelen. Verder langs deze weg ligt ook
Kleifarvatn, het grootste meer van het Reykjanes schiereiland. Uiteindelijk komt deze weg bij Hafnarfjördur en
weg nr. 41 uit en kun je terug richting Keflavik rijden.
Overnachting (1 nacht) in Hotel Keflavik

Dag 2
Keflavik - Laugarvatn
Vanuit Keflavík rijd je richting west IJsland, via het district Borgarfjördur en onder andere prachtige
watervallen trotseer je vandaag je eerste hooglandenroute.

Via Reykjavik naar Borganes
Je rijdt over weg nr. 41 richting Reykjavík, ca. 1 uur rijden (afstand 50 km).
Voordat je de plaats Keflavik verlaat passeer je al meerdere grote supermarkten waar je terecht zou kunnen
voor inkopen. Weg nr. 41 gaat dichter bij Reykjavík over in weg nr. 40, richting het centrum van Reykjavík.
Wil je Reykjavík voorbij rijden, dan neem je op het punt waar weg nr. 41 overgaat in weg nr. 40 de afslag, en
blijft op weg nr. 41. Je blijft weg nr. 41 volgen tot de kruising met weg nr. 49.
Neem hier de eerste afslag richting Reykjavík A. en Mosfellsbaer. Weg nr. 49 gaat over in de ringweg nr. 1
richting Borgarnes en het noorden van IJsland. Je blijft de ringweg nr. 1 volgen richting het noorden en
westen van IJsland, deze volgt de kust en je rijdt door de Hvalfjardargong tunnel naar Borgarnes.
De alternatieve route gaat niet door de tunnel: Nog voor deze tunnel sla je rechtsaf weg nr. 47 op. Je rijdt nu
de schitterende route langs het Hvalfjord, deze route is tegenwoordig ook (bijna) helemaal geasfalteerd. Volg
de route over weg nr. 47 tot deze weer uitkomt bij ringweg nr. 1. De ringweg brengt je naar Borgarnes.

Borganes (we passeren het alleen)
Borgarnes ligt op een rotsachtig schiereiland, het is een industrie- en handels stadje. Er is wel een haventje maar de visserij neemt hier
geen belangrijke plaats in. Borgarnes heeft veel faciliteiten zoals restaurants, supermarkten (naast de Bonus supermarkt is een bakkerij,
Geirabakari Kaffihus, waar je terecht kunt voor een koffiebreak met heerlijke cake en taartjes), camping, zwembad, golfbaan en musea.
Als je geïnteresseerd bent in de Vikingen en de kolonisatie in IJsland dan is een bezoek aan het Iceland Settlement Center een aanrader.

Borganes naar Reykholt
Je kunt op 2 manieren van Borgarnes naar Reykholt rijden. De afstand van beide routes is even lang.
Optie 1: Voor de eerste optie rijd je Borgarnes uit in noordelijke richting en volgt ringweg nr. 1. Het eerste
deel van de route rijd je door een vrij vlak landschap wat later over gaat in een landschap met struiken en
bomen. Sla rechtsaf weg nr. 50 op. Na ca.17 km sla je linksaf en volgt dit weggetje 500m. Je komt dan bij
Deildartunguhver, de grootste hete bron van IJsland. Er komt hier 180 liter kokend heet water per seconde
naar boven. Dit water gaat via een pijpleiding naar Borgarnes en Akranes.
Tijd voor ontspanning: Krauma Bath & Spa is een stijlvolle spa, vlak naast de hete bronnen. De geothermische
baden zijn gitzwart met helder heet natuurwater. Je vindt er ook stoombaden en relaxruimtes.
Vervolg de route via weg nr. 50 en iets verderop bij de splitsing houd je links aan weg nr. 518 op. Na ca. 6 km
ben je in Reykholt.
Optie 2: Voor de andere route rijd je via het zuiden Borgarnes uit (of sla je voor Borgarnes rechtsaf). Net over
de brug sla je linksaf weg nr. 50 op. Deze blijf je volgen in noordelijke richting. Weg nr. 50 gaat over in weg nr.
518 naar Reykholt. Eventueel kun je eerst links afslaan voor een bezoek aan de hete bron Deildartunguhver.

Reykholt
In Reykholt zijn de overblijfselen van het huis van Snorri Sturluson (1179-1241), een bekende IJslandse
schrijver, dichter, politicus en wetspreker te vinden, die hier heeft gewoond. Verder vind je er een hotel,
voormalige school, bibliotheek, een oude en een nieuwe kerk. Voor de school staat een standbeeld van Snorri.
Je verlaat Reykholt via weg nr. 518 richting Húsafell.

Hraunfossar (lavawatervallen)
Ongeveer 18 km voorbij Reykholt, in de rivier Hvítá, vind je twee bijzonder mooie watervallen: de
Hraunfossar (lavawatervallen) en de Barnafoss.
Op de noordoever van de Hvítá stroomt, over een afstand van bijna 1 km, water over een nietwaterdoorlatende laag onder het lavaveld vandaan in de rivier met helder blauw gletsjerwater. De talloze
watervalletjes worden Hraunfossar genoemd. Het lijkt of het water als het ware uit de muur komt. In elk
jaargetijde een heel bijzonder en uniek gezicht!
Een klein stukje verder stroomopwaarts wringt de rivier Hvítá zich door een smalle doorgang en vormt daar
de Barnafoss waterval. Aan de voet van de waterval zie je het restant van een natuurlijk gevormde brug.
Vanaf de parkeerplaats bij de Hraunfossar sla je linksaf en vervolgt weg nr. 518 naar Húsafell.

Húsafell (wandelen en excursies)
Húsafell is het vertrekpunt van leuke wandelingen. In de omgeving vind je mooie watervallen, kloven en
voor IJsland relatief hoge begroeiing. Je kunt er ook voor kiezen om lekker te gaan ontspannen in het
zwembad van Húsafell. Deze ligt bij het gelijknamige hotel. Het complex is voorzien van verschillende baden
en is ook voor families een aanrader. Wie wil genieten van een goed diner kan zijn hart ophalen in het
restaurant van Hotel Húsafell.
Húsafell is ook het opstappunt voor een aantal spectaculaire excursies: je kunt hiervandaan mee naar de
Vidgelmir Cave, één van de machtigste grotten van IJsland vol kleurenpracht en bijzondere lava formaties.
Of wat dacht je van de spectaculaire excursie Into the Glacier. Een unieke ervaring om eerst met een stoere
8WD monstertruck over de Langjökull (de op één na grootste gletsjer van IJsland) te rijden om vervolgens in
de tunnel van de ijsgrot rond te lopen onder leiding van een gids, met 25 meter ijs boven je en 200 m ijs onder
je. Een spectaculaire ervaring!

Via F550 van Húsafell naar Thingvellir
Vanuit Húsafell rijd je door naar weg nr. F550, de Kaldidalur. De F staat voor Fjall-weg, wat berg-/hoogland
betekent. Vanwege het slechte wegdek is een 4WD auto een vereiste.
Kaldidalur is letterlijk vertaald het ‘koude dal’. Weg nr. F550 loopt van Húsafell tussen de schildvulkaan Ok
(sinds 2019 mag Ok zich geen gletsjer meer noemen) en de gletsjer Langjökull door naar Uxarhryggir en gaat
verder naar het NP Thingvellir. Het is één van de vier oude hoofdroutes door het binnenland en met 75 km
tevens de kortste.
Weg F550 gaat over in weg 550, deze blijf je volgen, en bij de splitsing met weg nr. 36 sla je linksaf naar het
bezoekerscentrum van Thingvellir NP.

Thingvellir
Het Nationale Park Thingvellir is sinds 1930 een nationaal park en opgenomen op de werelderfgoedlijst van
de UNESCO. Het park is om verschillende redenen bijzonder te noemen. In het jaar 930 is hier het oudste
volksparlement ter wereld opgericht, dat bij de kloof Almannagjá (vanwege de goede akoestiek, aanwezigheid
van drinkwater en de vruchtbare omgeving) jaarlijks bij elkaar kwam. In 1944, op 17 juni, heeft men op deze
plek ook de onafhankelijkheid verklaard (IJsland was onderdeel van Denemarken).
Geologisch gezien is het een interessant gebied. De Mid-Atlantische breuk, die van het zuidwesten naar het
noordoosten over IJsland loopt, is hier prachtig te zien en je bevindt je op deze plaats op de scheidslijn tussen
het Euraziatische en het Amerikaanse continent. Wanneer je bij het uitzichtpunt naast de parkeerplaats bij het
bezoekerscentrum staat, sta je geologisch gezien op de Noord Amerikaanse aardkorst, terwijl je aan de
overkant, aan de voet van de Tafelberg Hrafnabjörg, op de Euraziatische aardkorst staat. Je vindt hier mooie
kloven en spleten, en door de ligging naast het Thingvallavatn meer zijn er mooie spleten die met het zeer
heldere, koude water zijn gevuld.
De meest bekende highlights van het park vind je in de buurt van het bezoekerscentrum, in deze omgeving
vind je meerdere parkeerterreinen. Om in het park te kunnen parkeren betaal je eenmalig een parkeertarief
(dagpas) dat geldig is op de verschillende terreinen. Het zeer informatieve bezoekerscentrum ligt in het hoge
deel van het park. Vanaf het platform heb je een panoramisch uitzicht over het gebied. Je kunt hiervandaan
over een goed, geasfalteerd pad door de kloof naar beneden wandelen. Je vindt hier een netwerk van
verschillende paden die je naar de diverse bezienswaardigheden zoals de Wetssteen (Lögberg), muntjeskloof
(Peningagjá), Öxarárfoss waterval en de oude kerk brengen. Het is echter ook mogelijk om met de auto naar
beneden te rijden naar één of meerdere lager gelegen parkeerterreinen en meerdere korte stukjes te lopen, in
plaats van 1 langere wandeling langs alle plekken die je wil bezoeken. Het nationale park is echter vele malen
groter dan het gebied rond het bezoekerscentrum, je kunt in de omgeving dan ook vele mooie langere
wandelingen maken.

Thingvellir NP naar Laugarvatn
Vanaf het Thingvellir NP bezoekerscentrum sla je rechtsaf weg nr. 36 op. Deze route is geheel geasfalteerd
en volgt de oostelijke oever van het Thingvallavatn dat met een oppervlakte van ca. 83 km² het grootste meer
van IJsland is. Terwijl je langs de oostelijke oever rijdt kun je genieten van het mooie uitzicht. Sla linksaf weg
nr 365 op. Na ca. 10 km kun je links afslaan voor een bezoek aan the cave people, door mensen gemaakte
grotten waar 100 jaar geleden nog mensen hebben gewoond. Vervolg daarna de route totdat je uitkomt op
weg nr. 37. Hier bevinden zich de Thermische baden van Laugarvatn Fontana.
Overnachting (1 nacht) in Guesthouse Heradsskolinn in Laugarvatn

Dag 3
Laugarvatn - Kerlingarfjöll
Je passeert de Thermische baden van Laugarvatn Fontana en de melkveehouderij Efsti Dalur, bekend om zijn
huisgemaakt ijs. Ook kun je onderweg stoppen voor een wandeling van ca. 1 uur (enkele route) naar de
verstopte Bruarfoss waterval.
Geisergebied (Strokkur).
Weg nr. 37 gaat, als je rechtdoor blijft rijden over in weg nr. 35 en na ca. 5 km bereik je het Haukadalur
geothermisch gebied, beter bekend als het Geisergebied. Het is een klein park met oude en nieuwe
springbronnen. De meest actieve bron is Strokkur, welke iedere 5-7 minuten kokend heet water opspuit. Sinds
een grote aardbeving enkele jaren geleden is ook ‘de slapende reus’ (de oude Geysir) weer ontwaakt en kan
het incidenteel voorkomen dat je tijdens je bezoek zowel Strokkur als Geysir ziet spuiten. Aan de overkant van
de weg zijn een restaurant, een cafetaria en een grote winkel te vinden. Bustours houden vaak een lunchstop
bij Geysir, om de grootste drukte te vermijden is het daarom aan te raden om je bezoek op een ander moment
in te plannen.
Gullfoss
Hierna rijd je door richting de Gullfoss, dit is een prachtige dubbele waterval, die zijn naam ‘gouden’ waterval
ontleent aan het feit dat er bij zonnig weer een regenboog verschijnt. Het water valt in twee trappen, die haaks
op elkaar staan, ongeveer 30 m naar beneden. De kloof is uitgeslepen door de rivier de Hvítá. Je kunt in de
zomermaanden de waterval zowel van bovenaf als van dichtbij bekijken, in de winter is het pad naar beneden
afgesloten. Eerst passeer je de afslag naar de laaggelegen parkeerplaats, rijd je iets verder door op weg nr.
35 dan zie je rechts het hoger gelegen parkeerterrein bij het bezoekerscentrum. Je kunt zelf kiezen of je de
auto op een van deze terreinen parkeert en gebruik maakt van de trap die beide verbindt, of dat je liever
omrijdt. Er geldt betaald parkeren, kosten ca. ISK 700 (ca. € 5). Verderop gaat weg nr. 35 over in de Kjölur
hooglandenroute (weg nr. F35).
Onderstaande overslaan
Voor een alternatieve, langere route blijf je na je bezoek aan Thingvellir doorrijden op weg nr. 36. Je slaat dan niet af naar weg nr. 365.
Deze route is geheel geasfalteerd en volgt de oostelijke oever van het Thingvallavatn dat met een oppervlakte van ca. 83 km² het grootste
meer van IJsland is. Terwijl je langs de oostelijke oever rijdt kun je genieten van het mooie uitzicht. Je komt langs de waterkrachtcentrale
Ljósafossstöd en rijdt hierna de groene rivier vallei van rivier de Sogid in. Aan het einde van de weg sla je linksaf weg nr. 35 op.
De weg volgt de rivier de Ölfusá en na enkele km kom je bij de Kerið Krater. Je kunt bij deze 55m diepe explosiekrater die nu deels met
water gevuld is een wandeling langs de rand maken of tot het water afdalen. De landeigenaar vraagt hier een entree van ISK 400.
Wanneer je van kerken houdt, raden wij aan een bezoek te brengen aan de voormalige bisschopszetel Skálholt, ooit de residentie van
IJslands eerste bisschop. De huidige kerk, gebouwd rond 1960, heeft een preekstoel uit de 15 e eeuw en een zijaltaar uit de 17e eeuw,
waar in de zomer concerten worden gegeven. Voor Skálholt sla je rechtsaf weg nr. 31 op en na 2 km nogmaals rechtsaf. Na je bezoek
kun je weer terugrijden naar weg nr. 35 om de route te vervolgen. Eventueel is doorrijden naar weg nr. 30 ook mogelijk. Je rijdt dan richting
Flúðir.
Terug op weg nr. 35 bereik je na ca. 7 km het plaatsje Reykholt, een plaatsnaam die in IJsland wel vaker voorkomt. In het dorpje vind je
de boerderij Fridheimar, in de geothermische tomatenkassen kun je terecht voor verse tomatensoep en een rondleiding.
Verder langs de route vind je links de Faxi waterval, bij deze kleine waterval vind je ook een grote schapenkraal, die wordt gebruikt om in
de herfst schapen te verzamelen en te zorgen dat ieder schaap weer bij de juiste eigenaar terecht komt. Indien je geïnteresseerd bent in
een raft excursie dan is dat hier mogelijk.
Bij de T-splitsing sla je rechtsaf om op weg nr. 35 te blijven en bevind je je weer op dezelfde route als eerder reeds beschreven. Je bereikt
na ca. 5 km het Geisergebied.

Bij Gullfoss begint de Kjölur hooglandenroute (weg nr. 35). Deze weg is tegenwoordig geheel overbrugd en
officieel geen F-weg meer, maar mag nog steeds niet met gewone huurauto’s bereden worden. Omdat de weg
ook alleen in de zomermaanden toegankelijk is het effectief gezien nog steeds een F-weg. De Kjölurroute is
de kortste weg tussen het zuiden en het noorden en was eeuwenlang alleen per paard te berijden.
Route F35 naar het noorden
Sla vanaf de Gullfoss rechtsaf weg nr. 35 op. Tijdens de tocht naar het noorden heb je een prachtig uitzicht op
de gletsjers Hofsjökull (1760 m hoog) aan de rechter kant van de weg en Langjökull (1355 m hoog) aan de
linkerkant. De laatste is de op een na grootste gletsjer van IJsland met aan de voet het meer Hvítárvatn, wat
je na ca. 35 km bereikt. Dit is de bron van de Hvíta rivier.
Ca. 30 km verderop sla je rechtsaf weg nr. F347 op richting Kerlingarfjöll. Kerlingarfjoll mountain resort ligt
ca. 10 km verderop. Kerlingarfjöll is een met sneeuw bedekt bergmassief van ryoliet. Er zijn verschillende
prachtige gekleurde bergen, besneeuwde bergtoppen en geothermische bronnen die het tot een schitterend

gebied maken. Het gebied was vroeger bekend als zomerskigebied, maar sinds het jaar 2000 is skiën door
het kleiner worden van de gletsjer niet meer mogelijk.
Hveradalir (vlak bij overnachtingsplaats)
In de omgeving van de hut kun je prachtig wandelen door een indrukwekkend landschap met kokende en
sissende zwavelbronnen. Vraag hiervoor meer informatie bij de receptie. Ook kun je doorrijden naar
Hveradalir. Je laat dan het accommodaties deel aan je rechterhand liggen. Hveradalir is een diep dal met
kokende zwavelbronnen. Het gebied is zeer fotogeniek door de kleurrijke bergen die contrasteren met de
witte toppen en stomende bronnen. Er zijn verschillende mooie wandelroutes uitgezet door dit heuvelachtige
gebied met routes van verschillende lengtes.
Overnachting (1 nacht) in Kerlingarfjöll Mountain Resort

Dag 4
Kerlingarfjöll - Akureyri
Je rijdt via weg nr. F347 terug naar de Kjölur hooglandenroute, weg nr. 35. Je slaat hier rechtsaf en rijdt in
noordelijke richting. Je rijdt nu op het plateau tussen de Hofsjökull en Langjökull gletsjers. Na ca. 30 km kunt
u afslaan naar weg nr. F735 richting Hveravellir.

De hooglandroute F35
Hveravellir is één van de twee belangrijkste trekpleisters op de route. Het is een beschermd natuurgebied
en ligt op 650 m hoogte aan de noordkant van de Kjölur.
Hveravellir betekent letterlijk ‘veld van hete bronnen’ en die vind je hier dan ook! Er komen meer dan 30 hete
en warme bronnen voor, de één nog mooier dan de ander. Namen als Fluiter, Donderende Heuvel, Blauwe
Bron, Groene Bron, Rode Bron en Tweeling Bronnen zeggen genoeg.
Het is één van de meest dynamische en indrukwekkende geothermische velden van IJsland. Er zijn ter
bescherming van de natuur vlonders gemaakt. Je vindt hier twee verwarmde hutten, één uit 1938 en één uit
1980. Naast de oude hut is een natuurlijk warmwaterbad, waar je in kunt badderen. En in de andere hut is
een kleine kantine, waar je in de zomermaanden koffie kunt drinken en kunt ontbijten.
Je verlaat Hveravellir en rijdt terug naar de Kjölur route, weg nr. 35. Sla linksaf en de Kjölur
hooglandenroute, weg nr. 35 op. Je laat de gletsjers achter je en rijdt door verlaten, eenzame vlaktes.
Je ziet aan je rechterhand Blöndulón liggen. Dit is een 56 km² groot stuwmeer, waarvan de bouw in 1992
klaar was. Het valt op dat er nergens een grote damwand te zien is. Dat komt omdat men hier meerdere
kleine dammen heeft gemaakt om zo meer één geheel te vormen met de natuur.

Via de rondweg naar Akureyri
Langzaam komt je weer in een groener landschap terecht en aan het einde van de weg sla je rechtsaf weg
nr. 731 op. Deze geasfalteerde weg komt al snel uit bij ringweg nr. 1, sla hier nogmaals rechtsaf.
Je volgt ringweg nr. 1 naar Varmahlíd. Het landschap in dit gebied bestaat uit bergen en laagland.
Ca. 2 km voor Varmahlíd vind je aan je rechterhand Vídimýri. Hier staat één van de oudste turfkerkjes van
IJsland uit 1834, het is van drijfhout gebouwd. Het kerkje is van 1 juni tot 31 augustus te bezichtigen
.
Vanaf hier is is het nog maar 2 km rijden naar Varmahlíd. Varmahlíd is een centraal gelegen dorp met een
Tourist Information, camping, postkantoor, benzinestation met supermarkt en een zwembad. Vanuit Varmahlíd
worden paardrijtochten georganiseerd. Bijvoorbeeld The River Delta, een paardrijtocht van 3 uur waarbij je op
een IJslands paard met typisch töltgang door de prachtig natuur rijdt en rivieren doorsteekt.
De kustweg via het noorden van Varmahlíd naar Akureyri is een stuk langer dan de ringweg, maar ook een
stuk interessanter. De route vanuit Varmahlíd via het noorden is bijna 3 uur. (zonder stops). De afstand van
Varmahlíd naar Akureyri via de ringweg nr. 1 is ca. 5 kwartier rijden. Aan jou de keus: heb je tijd, dan is de
noordelijke route langs Siglufjördur, Olafsfjördur en Dalvik met zijn bezienswaardigheden en pittoreske
vissersdorpjes zeker het overwegen waard.
Voor de snelle, kortere route van Varmahlíd naar Akureyri verlaat je Varmahlíd aan de noordkant. Tegenover
Hotel Varmahlíd ga je naar rechts en blijf je ringweg nr. 1 voor ca. 95 km volgen. De weg loopt eerst door de
open vlaktes van Varmahlíd en gaat over in een leuke smalle vallei die steeds heuvelachtiger wordt. Je blijft
ringweg nr. 1 volgen tot je aan de noordkant Akureyri in rijdt.

De noordelijke route via Dalvik naar Akereyri (doen we niet)
Kies je voor de noordelijke route, dan rijdt je Varmahlíd uit en volg je weg nr. 76 naar het noorden. Ca. 49 km ten noorden van Varmahlíd
kom je langs het vissersplaatsje Hofsós. Bij de haven ligt het IJslandse emigratie museum, dat heel uitgebreid informatie geeft over de
emigratie van veel IJslanders naar noord Amerika in de 19e eeuw. In het zuiden van het plaatsje liggen direct aan zee de bijzondere
basaltformaties Studlaberg. Een voetpaadje, dat schuin tegenover de kerk begint, brengt je erheen.
Je rijdt ca. 60 km verder op weg nr. 76 naar Siglufjördur. Een prachtige kustweg met aan je linkerhand de oceaan en aan je rechterhand
bergen. Als je de tunnel uitkomt ben je al bijna in Siglufjördur, je rijdt nog een stukje langs het fjord met uitzicht op het water en de bergen
aan de overkant. Siglufjördur is een plaatsje met leuke kleurige huisjes, kunstgalerijen, winkels en cafeetjes. In de eerste helft van de 20e
eeuw was dit de belangrijkste vissersplaats voor haring op IJsland. Alles draaide in Siglufjördur om haring. Tienduizenden arbeiders uit
het hele land vonden hier werk. In 1965 verdwenen de haringscholen rond de kust en daarmee ook een groot deel van de bedrijvigheid.
Siglufjördur heeft nu nog ongeveer 1000 inwoners. Er is een haringmuseum wat een goed beeld geeft van de opkomst, de bloei en het
verval van de haringvisserij. Er wordt ieder jaar op de eerste maandag in augustus een haringfestival gehouden met muziek, dans en
toneel wat bezoekers van over de hele wereld trekt.
Je verlaat Siglufjördur via weg nr. 76 en via de 11 km lange tunnel kom je in Ólafsfjördur. Dit is een vissersplaats met nog geen 800
inwoners en ligt halverwege de Ólafsfjörðurvallei die in het gelijknamige fjord uitmondt. Er is een natuurhistorisch museum met veel
opgezette vogels. Aan de zuidkant van het plaatsje ligt een klein meertje Ólafsfjarðarvatn. Je volgt weg nr. 82 verder naar het zuiden
richting Dalvik. Deze weg is in 1966 geopend en later voor een deel vervangen door een 3400m lange, enkelbaans tunnel door de berg
Ólafsfjardarmúli.
Vanuit Dalvík kunnen verschillende walvisexcursies worden geboekt. O.a. een snelle, spannende tour per RIB boot waarbij in de zomer
ook papegaaiduikers spotten mogelijk is.
Verder naar het zuiden, tussen Dalvik en Hauganes, is het tijd voor wat bijzonders! Baden in een bierbad gevuld met jong bier, biergist,
hop, water, bierolie en bierzout. Na dit enerverende bad kan je heerlijk tot rust komen in de relaxruimte en in de hottubs en sauna buiten.
Op het terrein is het mogelijk bierproducten te kopen en een lekker hapje te eten in het restaurant. Dit alles doe je met waanzinnig mooi
uitzicht op het eiland Hrisey, de bergen en Thorvalds vallei.
Je rijdt verder op weg nr. 82 richting Akureyri met aan je linkerhand uitzicht op de Eyjafjord en de bergketens aan de overkant. Je ziet
links het plaatsje Hauganes liggen. Hier kan je een klimaatneutrale walvisexursie maken. Voor iedere boot die uitvaart wordt er een boom
geplant en de olie wordt gemengd met biodiesel, die gemaakt wordt in Akureyri van de restanten frituurolie van de lokale restaurants. Het
advies is om deze excursie vooraf te boeken: Hauganes Walvissafari.
Vanaf Hauganes is het nog ca. 34 km rijden naar Akureyri. U blijft weg nr. 82 volgen tot de splitsing met ringweg nr. 1. Hier sla je linksaf
en rijd je via de noordkant Akureyri binnen.

Akureyri
Akureyri, ook wel hoofdstad van het noorden genoemd, is na Reykjavík de tweede grote plaats van IJsland
met ca. 18.000 inwoners. Akureyri heeft een haven voor cruiseschepen, een Tourist Information, groot aantal
musea, zwembad, vliegveld en een 18 holes golfbaan. Een bezoek aan de markante kerk is een aanrader.
De kerk is gebouwd in 1940 en heeft het grootste kerkorgel van IJsland en 17 mooie glas-in-lood ramen.
Als je de heuvel naast de kerk oploopt kom je bij de Botanische tuin. Deze is in 1912 aangelegd en vrijwel
alle planten die op IJsland in het wild voorkomen vind je hier. In totaal staan er 6600 plantensoorten in de tuin
en bijbehorende kassen.
Hafnarstraeti is de grootste winkelstraat van Akureyri met restaurants, terrasjes en een overdekt
winkelcentrum. Akureyri biedt verschillende musea: het Akureyri Art Museum, Volksmuseum, Akureyri
Museum of Industry, Motorbike museum, Aviation museum en Into the Arctic, dit is een tentoonstelling over
hoe het leven in deze noordelijke oorden er vroeger uitzag.
Op ca. 10 minuten rijden vanuit het centrum naar het zuiden, langs de luchthaven, vind je aan de rechterkant
van weg nr. 821 Jólagardurinn (de Kersttuin). Een knalrood huis, compleet met open haardvuur,
kerstliedjes en kerstversieringen.
In het centrum van Akureyri is parkeren tegen betaling. Je kunt een bezoek brengen aan Laufás, een museum
wat bestaat uit een kerkje uit 1865 en een turf boerderij uit 1840-1870 die nog tot 1936 bewoond is geweest.
Dit museum ligt aan de andere kant van het water. Je volgt vanuit het centrum van Akureyri ringweg nr. 1, tot
aan de rotonde vlak voor de ingang van de tunnel. Op de rotonde neem je de tweede afslag naar links weg nr.
83 op. Na ca. 22 km ligt het museum aan de linkerkant van de weg.
Overnachting (1 nacht) in Akureyri (Kea Hotel Akureyri )
Vandaag ticket voor de tunnel regelen

Dag 5
Akureyri - Myvatn
De totale afstand vanaf Akureyri naar Goðafoss is 35 km, ca. een half uur rijden. Je verlaat Akureyri via
ringweg nr. 1 over het water in oostelijke richting. Bij de rotonde rijd je rechtdoor op ringweg nr. 1, je rijdt dan
de gloednieuwe 7,4 km lange Vaðlaheiðargöng toltunnel in, die in januari van 2019 is geopend. De kosten
zijn ISK 1500 per enkele reis, ca. € 12. Dit bedrag dien je binnen 3 uur na het verlaten van de tunnel met je
creditcard online te voldoen. Dat kan via de website: https://www.veggjald.is/en. Of download voor vertrek de
app Veggjald, je hoeft niet in te loggen maar kunt gelijk naar ‘Pay here’. Daar voer je het kenteken van je auto
in, het tijdstip dat je door de tunnel bent gereden en je kunt vervolgens met je creditcard betalen. Als je de tol
niet binnen 3 uur na het verlaten van de tunnel betaald hebt, dan wordt deze verrekend bij het terugbrengen
van de huurauto. Dan wordt er ISK 1000 meer in rekening gebracht per rit door de tunnel.

Godafoss waterval
Aan je rechterhand zie je het Ljósavatn Mirror Lake. Bij helder en zonnig weer zie je de bergen in de omgeving
zich afspiegelen in het meer. De afstand naar de Goðafoss waterval is nu nog maar 6 km. Je ziet de Goðafoss
waterval aan de rechterkant van de ringweg liggen. Het is één van de bekendste en fotogeniekste watervallen
van IJsland. Het water valt over een breedte van 30m, 12m naar beneden. De Goðafoss, of waterval van de
goden, dankt zijn naam aan het feit dat een hoofdboer en wetspreker de afgodsbeelden uit zijn tempel op
deze plaats in het water gooide en daarmee symbolisch het heidendom heeft afgezworen. Dit deed hij
onderweg naar huis, nadat het parlement het christendom als nationale religie van IJsland had aangenomen.
Overnachting (3 nachten) in Myvatn (Laxa hotel)

Dag 6
Rondje Myvatn
Mývatn heeft heel veel te bieden. Je vindt er bijvoorbeeld solfatorenvelden, pseudokraters, vreemdsoortige
lavaformaties, kraterrijen en nog veel meer. Alle bezienswaardigheden zijn makkelijk te bereiken en je kunt er
heerlijk wandelen. Mývatn betekent ‘muggenmeer’, bij ongunstige omstandigheden in de zomer kun je last
hebben van muggen.
Het Mývatn meer is het op drie na grootste meer van IJsland en heeft een oppervlakte van ruim 36 km². Sinds
1974 is het meer en een groot deel van de omgeving een beschermd natuurgebied. Bij vogelliefhebbers is
Mývatn bekend om zijn grote verscheidenheid aan eenden, je vindt hier wel 13 verschillende soorten.
Reykjahlíð is een dorpje aan de noordoostkant van het meer. Er is een Tourist Information Center in het
houten gebouw naast de supermarkt. Je kunt er fietsen en roeiboten huren.
Vanuit Reykjahlíð ga je linksaf ringweg nr. 1 op. Na ca. 4 km zie je aan je rechterhand een bordje met
Jardbödin (Mývatn Baths), ook wel het kleinere broertje van de Blue Lagoon genoemd. Je kunt hier baden
in mineraalrijk water met uitzicht op het Mývatn-meer en de bergen rondom.

Hvérir en lavagebied Leirhnjúkur
Ca. 4 km verder in oostelijke richting vind je aan je rechterhand Hvérir, ook wel Námaskard genoemd. Dit is
een schitterend solfatorenveld direct aan de ringweg, met kokende modderpoelen en dampende
zwavelbronnen. De randen van de kokende, sputterende en puffende modderpoelen zijn zacht en bros, het
advies is: blijf op de paden. Er is ook een aantal plaatsen waar gierend en fluitend stoom uit de grond komt.
Dit zijn oude boorgaten, die met een hoopje stenen zijn afgedekt.
Vanaf de parkeerplaats bij Hvérir/Námaskard, sla je rechtsaf en daarna neem je gelijk de eerste weg naar
links. Onderweg naar Víti (ca. 9 km vanaf Hvérir) kom je langs Krafla. Dit is een geothermische krachtcentrale
die genoemd is naar de ten noordoosten ervan gelegen berg Krafla (818m). Van 1975 tot 1984 was het Krafla
gebied vulkanisch actief. In de zomermaanden kan deze krachtcentrale bezocht worden.
Na ca. 2 km volg je de weg naar rechts en kom je bij Víti. Dit is een met blauwgroen water gevulde explosie
krater uit 1724. Je kunt een wandeling over de kraterrand maken waarbij je een mooi uitzicht hebt op de
omgeving en een klein solfatorenveld.
Vanaf Víti rijd je een klein stukje terug naar de parkeerplaats van Leirhnjúkur. Vanaf hier begint een wandeling
naar de kleurrijke berg Leirhnjúkur. Dit is een prachtig solfatorenveld waarvan de kleuren scherp afsteken

tegen de zwarte lava van recente uitbarstingen tussen 1975 en 1984. Als je het pad blijft volgen kom je uit bij
lavavelden, die hier en daar nog dampen. De uitzichten vanaf het hoogste punt op de lavastromen is
indrukwekkend.

Grótagjá
Na de wandeling naar Leirhnjúkur rijd je dezelfde weg weer terug en sla je bij de splitsing met ringweg nr. 1
rechtsaf richting het Mývatn meer. Even voorbij Mývatn Baths kun je links af weg nr. 860 in. Je komt na ca. 2
km bij Grótagjá, bekend uit de serie Game of Thrones. Hier zijn ondergrondse bronnen met warm water,
waarin je tot 1974 een bad kon nemen. Eind jaren 70 steeg de watertemperatuur ineens van 40 naar 60
graden. Inmiddels is het water weer afgekoeld naar ca. 42 graden, maar nog net te warm voor een bad.
Vanwege de drukte in de grot is deze echter niet meer volledig toegankelijk.
Als je doorrijdt op weg nr. 860 is dit een stukje gravelweg van ca. 3 km. Je kunt ook dezelfde weg terugrijden
als waar je vandaan kwam richting ringweg nr. 1. Dit gedeelte is wel geasfalteerd. Je slaat dan linksaf ringweg
nr. 1 op en rijdt door tot aan de splitsing met weg nr. 848, waar je linksaf slaat. Aan je rechterhand zie je na
een paar km Vogafjós Café. Een leuke locatie voor een koffiebreak in het bijzondere restaurant, waarbij je
vanuit het restaurant kunt zien hoe de koeien worden gemolken. Als je via het onverharde gedeelte van weg
nr. 860 bent gereden, sla je bij de splitsing met weg 848 rechts af, en vind je het Vogafjós Café aan je
linkerhand.

Hverfjall crater
Na deze koffie break rijd je verder op weg nr. 848 in zuidelijke richting. Bij het bordje ‘road to Hverfjall’ sla je
linksaf. Hverfjall is een prachtige, voor het grootste deel uit as opgebouwde, ringvormige explosie krater. Je
ziet de indrukwekkende krater vanaf de weg al liggen. Een beklimming van de krater is een uitdaging die
wordt beloond met een prachtig uitzicht vanaf de kraterrand op de omgeving.

Dimmuborgir (trollenwoud)
Je rijdt weer terug naar weg nr. 848 en slaat bij de splitsing linksaf. Een km verderop sla je weer linksaf richting
de lavaformaties van Dimmuborgir: Een verzameling van grillig gevormde lava rotsen met daartussen
verschillende kleine voetpaden en berkenboompjes. Er is een aantal korte wandelingen uitgezet. Met een
beetje fantasie zie je verschillende figuren in de rotsformaties zoals ‘het gat’ en ‘de kerk’.

Höfdi (elfenbos ??)
Verder op langs weg nr. 848 richting het zuiden is nog een aantal leuke stops en/of wandelingen te maken.
Aan de rechterkant van de weg is dat Höfdi, een klein schiereiland met een uitbundige flora en mooie uitzichten
over het meer. Parkeren kun je bij Höfdi Nord.

Skútustadir (pseudo craters)
Bij Lake Mývatn Panoramic Point en bij Guð Fingur heb je ook een schitterend zicht op het meer. Vanaf de
parkeerplaats bij Höfði sud kun je naar Klasar wandelen, een groep grillig gevormde lavaformaties in het meer.
Je rijdt verder op weg nr. 848 en komt aan de zuidkant van het Mývatn meer. Hier vind je de pseudokraters
van Skútustadir. Pseudokraters ontstaan wanneer hete lava bij een vulkaanuitbarsting een meertje of moeras
bedekt. Het water onder de hete lava verdampt, maar de damp kan niet weg. Hierdoor neemt de druk toe en
uiteindelijk drukt de stoom alles opzij onderweg naar buiten. Er loopt een voetpad over en tussen de
pseudokraters door.

Dag 7
Dagtocht Askja
Vanaf Reykjahlíð aan de noordoost kant van het Mývatn meer kun je met je 4WD terreinwagen zelf naar Askja
rijden. Als je dat niet prettig vindt of als je geen 4WD terreinwagen hebt, dan is het mogelijk om een dagexcursie
per bus te boeken.
Vanaf Reykjahlíð volg je ringweg nr. 1 in oostelijke richting. Bij de afslag naar weg nr. 901 sla je rechtsaf
richting Mödrudalur. Midden in niemandsland ligt de hoogst gelegen boerderij van IJsland, op 469m boven
zeeniveau. Möðrudalur á Fjöllum lag eens aan de ringweg, echter toen deze in 2001 verplaatst werd en
noordelijker kwam te liggen werd Möðrudalur geïsoleerd.
Het uitzicht vanaf de boerderij is fantastisch, je kunt bij helder weer mijlenver kijken met als piek altijd de berg
Herðubreið. Op het terrein is een kerk, gebouwd door de vroegere eigenaar ter nagedachtenis aan zijn
overleden vrouw. Alles in de kerk is handgemaakt.
Vanaf Möðrudalur rijd je in zuidoostelijke richting (rechtsaf als je voor het café staat) over weg nr. 901. Na ca.
3 kilometer sla je rechtsaf weg nr. F905 op. Via deze relatief vlakke route rijd je richting het zuiden totdat je
weg nr. F910 kruist (na ca. 21 km). Houd op de kruising links aan en vervolg je route in zuidwestelijke richting.
Op deze route zul je twee riviertjes doorkruisen, ook zijn er verschillende splitsingen. Houd de komende 62
km echter weg nr. F910 aan.
Alternatief via F88 (niet geschikt voor kleinere 4x4, diepe rivier overgangen)
Een alternatief is vanaf de ringweg nr. 1 weg F88 op te slaan. Houd er rekening mee dat deze weg niet
geschikt is voor kleinere terreinwagens óf onervaren bestuurders i.v.m. diepe rivieren, wij raden onze
reizigers deze route daarom niet aan.
Komend vanuit weg nr. F910 kun je ervoor kiezen eerst rechtsaf te slaan naar de Herðubreið. Dit is de bekendste tafelberg van IJsland
met een hoogte van 1682m. Bij helder weer is deze tafelberg al van een afstand te zien. Hij torent 1000m boven de omringende lavavelden
uit. De Herðubreið ligt in het lavaveld Ódáðahraun, het grootste (bijna 4500 km2) aaneengesloten lavaveld van IJsland.
Volg hierna weg nr F88 terug naar het zuiden richting de kruising met weg F910 en vervolg de route via de F910 richting Askja.

Vlak bij Askja kom je bij de kruising met weg F894, hier vind je een kampeerterrein en hutje. Je kunt bij de hut
informeren hoe de situatie ter plaatse is, of bijvoorbeeld het pad naar de Viti krater is afgesloten door de slechte
omstandigheden. Wij adviseren je vooraf, bij je accommodatie, ook te laten informeren over de toestand van
de wegen (mits dit bekend is).
Drekagil (Drakenkloof) aan de linkerkant van weg F894 is de kloof aan de oostkant van het Dyngjufjöll
gebergte. Aan het eind van de kloof is een prachtige waterval te vinden.
De Askja is een enorme, 46m2 grote en voor een deel met lava gevulde, prehistorische caldera, die deel
uitmaakt van het Dyngjufjöll gebergte. Het is een actieve vulkaan met meerdere caldera’s en ligt in een
afgelegen deel van de centrale hooglanden. De laatste uitbarsting was in 1961.
Aan het einde van de weg vind je een parkeerplaats bij de caldera bodem. De laatste paar km naar het
Öskjuvatn meer en Víti moet je lopen (ca. 60 tot 90 minuten heen en terug).
Víti is een explosiekrater met een doorsnede van 150 m. Op de bodem zijn zwavelbronnen te vinden en een
‘klein’ kratermeer wat melkgroen van kleur is, naar zwavel ruikt en een aangename temperatuur heeft (variabel,
gemiddeld ca. 30 graden Celsius). Je kunt erin baden. Daarvoor moet je, op de enige plaats waar dit mogelijk
is, ongeveer 70 m naar beneden glibberen. Een bijzondere ervaring!
Je kunt het beste via dezelfde route terugrijden. Heb je genoeg tijd dan is een bezoek aan de Dettifoss zeker
een aanrader.
Je rijdt terug over weg nr. F894 naar het kampeerterrein en de hut. Sla linksaf weg nr. F910 op en volg de weg
ca. 65 km. Houdt bij de splitsing (weg nr. F88) rechts aan om op weg F910 te blijven. Weg nr. F88 naar de
ringweg heeft enkele lastige rivier doorkruisingen en wordt daarom afgeraden voor (kleinere) terreinwagens
en chauffeurs die niet gewend zijn rivieren te doorkruisen.
Je passeert verschillende splitsingen. Je houdt weg nr. F910 aan tot de afslag naar weg nr. F905. Neem deze
afslag en volg weg nr. F905 ca. 21 km, door relatief vlak terrein. Aan het einde van de weg sla je linksaf weg
nr. 901 op en na ca. 3 km bereik je Möðrudalur.
Vanaf Möðrudalur rijd je naar het noordwesten, na ca. 8 km bereik je de ringweg. In het begin zijn er nog
verschillende riviertjes in de buurt van de weg te vinden, maar ook deze verdwijnen waarna er een eenzame
woestijnvlakte overblijft. Mooi zijn de bijzondere kleuren en toppen die in het landschap te vinden zijn.

Ca. 40 km voor Mývatn en vlak voor de brug, de ‘Golden Gate Bridge of the Highlands’ over de rivier Jokulsa
á Fjöllum kun je rechtsaf slaan richting de Dettifoss via weg nr. 864 en iets na de brug vind je weg 862. De
Dettifoss is een 44m hoge en 100 m brede waterval. Het is de krachtigste waterval van Europa. Een
indrukwekkend watergeweld!
In de buurt van de Dettifoss liggen nog twee kleinere watervallen, ca. 2 km stroomafwaarts de Hafragilsfoss
(27 meter hoog), en ongeveer 1 km stroomopwaarts de brede Selfoss (13 meter hoog) die uit een stuk of tien
naast elkaar liggende watervallen bestaat.
De meest gemakkelijke route is via de westelijke route, weg nr. 862 (na de brug). In ca. 20 km bereik je de
afslag naar de Dettifoss, vanaf waar het nog ca. 10 km is naar de parkeerplaats. Deze weg is tot de grote
parkeerplaats bij de Dettifoss geasfalteerd en vanaf de parkeerplaats lopen goede wandelpaden. Ook de
Selfoss waterval, een paar honderd meter stroomopwaarts van de Dettifoss is lopend goed te bereiken. De
oostelijke route via weg 864 is een gravelweg, deze weg is in de wintermaanden niet toegankelijk en ook in
het voor- en naseizoen niet aan te bevelen tenzij je beschikt over een terreinwagen. In de zomermaanden is
ook deze route met een personenwagen te bereiden en biedt een ander perspectief, waarbij je de voet van
de Dettifoss beter ziet en vaak minder nat wordt. Wel is het wandelpad steiler en smaller, er is daarom ook
geen ‘beste’ kant te benoemen.
Wanneer je aan de westoever bent geweest moet je eerst ca. 10 km terug rijden naar weg nr. 862. Nog voor
je deze bereikt kun je rechts afslaan een gravelweg op richting de stroomafwaarts gelegen Hafragilsfoss.
Omdat de waterval diep in de kloof ligt en de helling steil is, is de wandeling naar beneden zeer uitdagend en
alleen aan te raden voor geoefende wandelaars zonder hoogtevrees. Onderweg zijn er enkele steile, rotsige
stukken waarlangs touwen hangen om je naar beneden te helpen.
Aan het einde van de weg sla je rechtsaf de ringweg op richting Mývatn en Reykjahlíð. Indien je de Dettifoss
aan de oostkant hebt bezocht (weg nr. 864) dan steek je al snel de rivier Jokulsa á Fjöllum via ‘Golden Gate
Bridge of the Highlands’ over. Kom je van de westelijke oever nr. (weg 862) dan hoef je deze brug niet over.
Op de ringweg vervolg je de route en het landschap wordt al snel steeds groener en natter in de omgeving.
De weg loopt langs het oude met stenen stapels gemarkeerd karrenspoor, dat nog stamt uit de tijd voor de
ringweg.

Dag 8
Myvatn – Hrauneyjar
Vandaag gaat u de Sprenisandur hooglandenroute rijden en doorkruist u nogmaals het binnenland van IJsland.
Vanaf het dorpje Reykjahlíð kun je de ringweg nr. 1 volgen via de noordkant van het Mývatn meer en de mooie
uitzichten over het water die je hier tegenkomt. Dit is de kortste en snelste route. De andere optie is om weg
nr. 848 richting het zuiden te nemen, langs deze weg vind je meerdere bezienswaardigheden als Dimmuborgir
en Skútustadir die je zou kunnen bezoeken als je dit eerder nog niet hebt gedaan. Vanaf Skútustadir volg je
weg nr. 848 in westelijke richting die, als je rechtdoor blijft rijden, overgaat in ringweg nr.
1.
Na ca. 45 km rijden door een schitterend landschap kom je bij de Goðafoss waterval. De waterval ligt aan de
linkerkant van de ringweg. Het is één van de bekendste en fotogeniekste watervallen van IJsland. Het water
valt over een breedte van 30m, 12m naar beneden. De Goðafoss, of waterval van de goden, dankt zijn naam
aan het feit dat een hoofdboer en wetspreker de afgodsbeelden uit zijn tempel op deze plaats in het water
gooide en daarmee symbolisch het heidendom heeft afgezworen. Dit deed hij onderweg naar huis, nadat het
parlement het christendom als nationale religie van IJsland had aangenomen. Vlakbij de waterval ligt de
boerderij Fosshóll. Er is een winkel, benzinepomp en een postkantoortje. De oude brug is nu een
voetgangersbrug.
Ten westen van Goðafoss, één van de bekendste en fotogeniekste watervallen van IJsland, neem je de afslag
richting het zuiden, dit is weg nr. 842. Deze gaat over in de hooglandenroute Sprengisandur, een route dwars
door het binnenland en alleen geschikt voor 4WD terreinwagens in de zomer. Na ca. 40 km over weg nr. 842
kom je bij de waterval Aldeyarfoss. De Aldeyjarfoss is een met basaltzuilen omgeven waterval. De
basaltzuilen zijn hier werkelijk een plaatje! Prachtig zoals de eindeloze stroom helder gletsjerwater langs de
indrukwekkende basaltformaties naar beneden klettert.
De Sprengisandur route (F26) is de langste binnenland route van IJsland en loopt vanaf de Goðafoss in het
noorden door de Bárðardalur vallei en tussen de gletsjers Vatnajökull en Hofsjökull door naar Hrauneyjar. Er
zijn niet veel echte hoogtepunten onderweg en toch is dit één van de meest tot de verbeelding sprekende

wegen door het binnenland. Het is meer de uitgestrektheid van het morenen landschap uit de laatste ijstijd en
de prachtige vergezichten die een onvergetelijke indruk maken. De grootste rivieren zijn overbrugd maar er
blijven nog een aantal rivieren over die doorkruist moeten worden. Er zijn geen overnachtingsmogelijkheden
op de Sprengisandur route. De route moet in 1 dag worden gereden. Aan het einde van de route kom je bij
Hrauneyjar, een accommodatie met een restaurant en een benzinepomp.
Overnachting (1 nacht) in Hrauneyjar of omgeving.
Voor de routebeschrijving zie hotellijst

Dag 9
Hrauneyar - Kirkjubaejarklaustur
Vanaf Hrauneyjar kun je via meerdere routes naar Landmannalaugar rijden, voor alle routes is een
terreinwagen verplicht. De makkelijkste en kortste route is via weg nr. F 208, op deze route hoef je alleen bij
Landmannalaugar zelf een rivier te doorkruisen.

Route optie 1:
Voor deze route rijd je via weg nr. 26 richting het binnenland en de Sprengisandur route. Na enkele km sla je
bij de Sigaldá waterkrachtcentrale rechtsaf naar weg nr. 208, niet veel verderop gaat het asfalt over in gravel
en wordt het echt een hooglanden route. Blijf deze weg volgen tot de kruising met weg nr. F255 bij het
Frostastadavatn meer. Ga hier rechtdoor om op weg nr. F208 te blijven. Naast het meer ligt Ljótipollur, een
explosiekrater met een groenachtig meer op de bodem. Ca. 2 km verder sla je rechtsaf (weg nr. F224) naar
Landmannalaugar. Deze volg je tot aan Landmannalaugar. Eenmaal aangekomen bij Landmannalaugar zijn
er nog 2 rivier doorwadingen. Zou je deze willen vermijden dan kun je de auto parkeren en via een bruggetje
naar de overkant lopen.
Landmannalaugar is één van de mooiste wandelgebieden van IJsland. Het is een actief geothermisch gebied
met kleurrijke bergen, variërend van gele, roodbruine, groene en grijsblauwe rhyoliet bergen. Deze worden
afgewisseld door met mos bedekte gebieden, waar rivieren door kronkelen. Door de vele vulkaanuitbarstingen
zijn hier lagen met zwart glinsterend obsidiaan ontstaan in het 2,5 km lange laagveld
Laugahraun. Je wandelt hier tussen enorme brokken obsidiaan, een halfedelsteen ook wel vulkanisch glas
genoemd.
Je kunt hier heerlijk ontspannen baden in de natuurlijk warme beek met temperaturen van 26 tot 60 graden
Celsius. Ook is er een aantal wandelpaden aangelegd. Een van de bekendste wandelingen is die naar de top
van de Bláhnúkur (943m hoog). Vanaf deze berg heb je een schitterend en kleurrijk uitzicht. In het hoogseizoen
staan er 2 oude Amerikaanse schoolbussen, die als café en winkel worden gebruikt. Er is een informatiebalie
die door een opzichter wordt bemand. Dagbezoekers aan Landmannalaugar kunnen gebruik maken van de
toiletten, douches, barbeques etc. van de camping. Ter plaatse betaal je daarvoor een facility fee ISK 500
(ca.€ 4).

Route optie 2:
Voor de alternatieve route ga je vanaf Hrauneyjar via weg nr. 26 richting Hella en de ringweg nr. 1. Na ca. 10
km sla je linksaf om op weg nr. 26 te blijven. Na 13 km sla je linksaf weg F225 op. Je rijdt door lavavelden en
verlaten niemandsland. Je passeert Dómadalur, de ‘Vallei van de Rechtspraak’, het vroegere openlucht
gerechtshof. Je doorkruist twee kleine riviertjes voordat je bij het Frostastadavatn meer de kruising met weg
F208 bereikt. Sla hier rechtsaf en vervolg de laatste paar km volgens de hierboven beschreven route.
Je verlaat Landmannalaugar via weg nr. F224. Sla aan het einde van de weg rechtsaf weg nr. F208 richting
Kirkjubaejarklaustur op. Je zult meerdere rivier doorwadingen tegenkomen op deze route.
Onderweg kun je een bezoek brengen aan Eldgjá, dit is een 30 km lange vulkanische kloof met daarin een
schitterende waterval. De kloof bestaat in feite uit een groot aantal explosiekraters op een rij. Het eerste
gedeelte van de onverharde weg er naartoe (ca. 37 km) is meestal vrij goed. De laatste 5 km moet je een
aantal rivieren doorkruisen. Het indrukwekkendste deel ligt aan de voet van de berg Gjátindur. Hier is de kloof
5 km lang, 600 m breed en bijna 200 m diep. Hier vind je ook de Ófærufoss waterval, die in 2 trappen naar
beneden valt.
Als je de route volgt van de F208, kun je op een gegeven moment bij een zijweg (weg nr. F223) naar links.

Deze ga je in en na een aantal km zie je een kleine parkeerplaats. Hiervandaan kun je een wandeling in de
Eldgjá kloof maken. Na de wandeling in de Eldgjá kloof rijd je dezelfde weg terug tot je weer op de F208 bent.
Deze volg je tot je de ringweg bereikt. Sla linksaf ringweg nr. 1 op.
Je rijdt hier door een eindeloos landschap van de oude lavavelden van de Laki vulkaan erupties uit de 18de
eeuw, Eldhraun genaamd. In 1783 heeft zich hier de grootste vulkaanuitbarsting uit de geschiedenis van
IJsland voorgedaan. De eruptie duurde 9 maanden en een zeer groot deel van de IJslandse bevolking is toen
door vergiftiging om het leven gekomen. De lava is bedekt met een dikke laag mos die 300 jaar de tijd heeft
gehad zich tot deze dikte te vormen. Stop eens om te voelen hoe dik en zacht de met mos begroeide lava is.
Halverwege dit lavaveld bevindt zich aan je linkerhand Laufskalavarda, waar veel toeristen een steentje op
een steenmannetje leggen. Er wordt gezegd dat dit geluk brengt. Indien je ook een steentje bijlegt, gebruik
hiervoor dan alleen echt losliggende stenen.

Fjadrárgljúfur kloof
Ca. 10 km voor Kirkjubæjarklaustur kun je een uitstapje maken naar de kloof Fjadrárgljúfur. Je neemt hiervoor
de weg naar links richting Laki (F206, het eerste deel is geen F-weg, F staat voor hooglanden route) en volgt
deze tot je op een heuvel het bordje ziet dat ‘rechts Laki 45 km’ aangeeft. Deze negeer je en je rijdt rechtdoor
tot je bij een oude brug komt. Er is een kleine parkeerplaats met een informatiebord en toiletgebouw. Vlak voor
het bruggetje gaat een voetpad naar rechts naar de kloof vanwaar je het pad langs de mooie kloof kunt lopen,
die eindigt bij de waterval Fagrifoss.
Je rijdt via weg nr. 1 verder richting Kirkjubæjarklaustur. De plaats dankt zijn naam aan een benedictijner
klooster dat hier vanaf 1186 tot 1550 heeft gestaan. Op de plaats van het klooster staat nu een monument.
Ook een aantal andere namen herinnert nog aan het klooster, zoals Systravatn, Systrafoss en Systrastapi,
een bergtop in het westen van het dorp. Over deze bergtop gaat het verhaal dat op de top twee nonnen liggen
begraven. Ze zouden tot de brandstapel zijn veroordeeld omdat ze de kloosterregels hadden geschonden.
Eén had zich met mannen opgehouden, en de ander zou onaardige dingen over de paus hebben gezegd.
Na de reformatie werd de laatste non postuum vrijgesproken en op haar graf bloeiden prachtige bloemen. Het
graf van de eerste non bleef echter kaal.
De heuvel Sytrastapi kan beklommen worden en biedt een prachtig uitzicht op de omgeving. Kirkjugólf
(letterlijk vertaald kerkvloer) ligt iets ten noorden van Kirkjubaejarklaustur (weg 203, na 500 m links over het
hek een stukje teruglopen). Het is een groot aantal onder de grond gelegen basaltkolommen, waarvan de
bovenkant vrijwel gelijk ligt met de grondoppervlakte. Systrafoss is de naam van de waterval waar de rivier
Fossá vanaf het meer Systravatn over de bergrand in de kloof Fossárgil valt. Er zijn hier mooie wandelroutes
uitgezet. Een mooie wandeling van 1.5 tot 2 uur voert langs de waterval, Systravatn en Kirkjugólf. De
wandeling begint aan het einde van het dorp bij een poort rechts van een parkeerplaats vóór de visrokerij.
Overnachting (1 nacht) in Kirkjubaejarklaustur of omgeving.
Voor de routebeschrijving zie hotellijst

Dag 10
Dagtour Laki
Vandaag zou je een dagtour kunnen plannen naar de Laki kraters: Een hooglandengebied waar je mooie
wandelingen kunt maken. De route volgt hier onder.
NB Vanwege de geboekte locaties (vanavond overnachting in de buurt van het ijsbergenmeer), sla je deze
activiteit wellicht liever over en kiest bijvoorbeeld voor wandelen in Nationaal Park Skaftafell. Ook die route
wordt daarom bij deze dag beschreven.

Laki kraters:
Vanuit Kirkjubaejarklaustur volg je de ringweg nr. 1 richting Vïk. Ca. 10 km na Kirkjubaejarklaustur sla je
rechtsaf richting Laki (F206). Volg de weg tot je op een heuvel het bordje ziet die ‘rechts Laki 45 km’ aangeeft.
Indien je hier nog niet geweest bent kun je vandaag eerst een uitstapje maken naar de kloof Fjadrárgljúfur. Als
je de kloof gisteren al hebt bezocht dan sla je bij de splitsing met het bordje richting Laki rechtsaf en vervolgt
de route op de F206. 4 km na deze splitsing zie je links van de weg een mooie waterval. Ter hoogte van de
plek waar de weg de rivier doorsteekt vind je iets stroomafwaarts nog een waterval, de Fagrifoss.
Lakagígar, Laki (voluit Lakagígar, ofwel Laki’s kraters) is een spleetvulkaan op IJsland met een lengte van 25
km. De kloof bestaat uit een groot aantal explosiekraters op een rij. In het jaar 1783 kwam hier een 25 km
lange spleetvulkaan tot uitbarsting, waarbij lava uit ca. 130 kraters over kostbare landbouwgrond stroomde.
Dit was de meest verwoestende vulkaanuitbarsting die IJsland ooit gekend heeft. Giftige gaswolken

vernietigden meer dan 50% van de veestapel, wat uiteindelijk leidde tot hongersnood, waarbij een kwart van
de bevolking omkwam. Nu zijn de kraters en het lavaveld begroeid met een dikke laag mos en de rode en
zwarte tinten van de lava geven een prachtig contrast.
Aan het einde van de weg kun je de auto parkeren. Op een informatiebord staan verschillende wandelingen
uitgestippeld. De wandelpaden zijn goed gemarkeerd met gekleurde paaltjes. Een wandeling van ongeveer
een uur (heen en terug) naar de top is een aanrader. Vanaf de top heb je een prachtig uitzicht naar beide
kanten over de immense kraterrij.
Je rijdt dezelfde weg (F206) weer terug naar de bewoonde wereld.
Of rechtstreeks route naar Skaftafell, zie volgende pagina:

Route Skaftafell en ijsbergenmeer:
IJs en gletsjers zullen het zicht domineren wanneer je in de buurt komt van het Nationaal Park Vatnajökull in
het zuidoosten van IJsland.
Vanuit Kirkjubæjarklaustur rijd je via de ringweg nr. 1 in oostelijke richting naar Skaftafell. Na ca. 12 km vind je
aan je linkerhand een 30 m hoge waterval: Foss a Sidu. De waterval wordt gevoed door een klein meertje,
met de naam Þórutjörn, dat ligt op de top van de klif. Het is zeker de moeite waard om er via het steile pad
even heen te wandelen, vanaf hier heb je namelijk een mooi uitzicht op de omgeving. Ongeveer 650 m
verderop waar de ringweg een bocht maakt, rechts van de weg is een picknickplaats en zie je de basaltzuilen
Dverghamrar, (dwerg rotsen). Volgens de meeste IJslanders wonen hier dwergen en elfen.
Je rijdt ca. 20 km verder in oostelijke richting. Je kunt stoppen bij de parkeerplaats aan de linkerkant van de
weg. Hier vind je Núpsstaður, een piepklein (5.20m x 2.40m) turfkerkje uit de 17de eeuw. Bij het kerkje staat
een boerderij en een aantal plaggen schuurtjes. De boerderij is inmiddels privé bezit en helaas niet meer
toegankelijk voor bezoekers.
Verder onderweg naar Skaftafell zie je een indrukwekkende steile berg aan je linkerhand. Dit is de bergwand
Lómagnúpur, wat ’eenzame piek’ betekent. Inmiddels is het uitzicht aan de linkerkant op de gletsjer
Vatnajökull ronduit spectaculair!

Skaftafell
Het Nationale Park Skaftafell is sinds 2008 onderdeel van het enorme Vatnajökull Nationaal park en is een
prachtig wandelgebied. Het park heeft mooie uitzichten, bijzondere watervallen en een uitbundige flora met tot
wel 6 m hoge berken. Bij de ingang is een bezoekerscentrum en een souvenir shop. Bij het bezoekerscentrum
kun je informatie over de verschillende wandelroutes krijgen en een kaart kopen van Skaftafell. De routes
staan op een bord bij het bezoekerscentrum aangegeven en ook zonder kaart zijn de wandelingen prima te
doen. De routes zijn door middel van paaltjes goed aangegeven. Je kunt de auto een dag parkeren voor ISK
750 (ca. € 6).
Bijna iedereen die Skaftafell bezoekt wandelt naar de Svartifoss waterval. Deze 20 m hoge waterval is bekend
vanwege de 6 puntige zwarte basaltkolommen waarlangs het water naar beneden valt. De architecten van de
Hallgrimskerk in Reykjavík hebben zich voor het ontwerp van de kerk door deze waterval laten inspireren. De
wandeling over een goed aangelegd pad is ca. 3 kwartier enkele reis, je komt dan eerst op een plateau vanaf
waar de waterval al zichtbaar is. De korte afdaling naar de waterval zelf is wat lastiger dan de klim omhoog:
smaller, en de rotsige ‘trap’ kan wat modderig zijn.
Skaftafell is het startpunt van de gletsjerwandeling zuid-oost IJsland. De wandeling onder leiding van een gids
op één van de gletsjertongen wordt het hele jaar door dagelijks uitgevoerd. Vanaf een kleine luchthaven aan
de ringweg bij de afslag naar Skaftafell worden rondvluchten gemaakt. Bijvoorbeeld Highlands from the Sky.
Je verkent per vliegtuigje het prachtige Landmannalaugar gebied en ziet tijdens de vlucht vulkanen en
gletsjers. Twee andere mogelijkheden zijn: Volcanoes from the Sky of de vliegtour Lakagigar. Voor al deze
excursies geldt dat ze van te voren geboekt moeten worden.

Svinafellsjökull gletsjertocng bij Höfn
Omdat iets ten oosten van Skaftafell nog enkele bijzondere bezienswaardigheden te vinden zijn adviseren we
je verder te rijden over de ringweg nr. 1 in oostelijke richting naar Höfn. Als je de gletsjer Vatnajökull van
dichtbij wilt bekijken dan kun je ca. 6 km voorbij de ingang van het NP Skaftafell linksaf slaan naar de
gletsjertong Svinafellsjökull (Svinafellajökulsvegur). Na een aantal km voorzichtig rijden over deze
onverharde weg kom je aan de voet van de gletsjertong. Nadat je de auto geparkeerd hebt, kun je in ca. 5

minuten naar de rand van de gletsjer lopen. Geniet van het uitzicht en de bizarre geluiden van afkalvend
sneeuw en ijs, maar ga nooit zonder gids de gletsjer op!
Ingólfshöfd (excursie naar papegaaiduikers)
In de zomermaanden van half mei tot half augustus kun je vanaf Ingólfshöfdi een vogelexcursie per tractor
maken. Het opstappunt voor deze excursie is de boerderij Hofnses gelegen op ca. 30 km vanaf Skaftafell
Nationaal Park. Het is een unieke vogelexcursie waarbij je een tocht maakt per hooiwagen, getrokken door
een tractor, naar de landtong Ingolfshöfdi. De broedplaats van duizenden papegaaiduikers. Eenmaal in het
natuurreservaat wordt er een wandeling van ca. 1,5 uur gemaakt onder leiding van een gids.
De ringweg nr. 1 voert verder langs de grootste gletsjer van Europa, de Vatnajökull. Het uitzicht aan de
linkerkant op de reusachtige gletsjertongen die soms tot aan de weg reiken, is werkelijk fantastisch! De
Vatnajökull gletsjer is qua oppervlakte ongeveer even groot als onze drie noordelijke provincies Friesland,
Groningen en Drenthe bij elkaar.

Fjallsárlón gletsjermeer
Fjallsárlón is het ‘kleine zusje van het bekende Jökulsárlón ijsbergenmeer. Ca. 23 km voorbij Fosshotel
Glacier Lagoon in Öræfi, sla je linksaf de Fjallsárlón Road op. Het gletsjermeer Fjallsárlón waarin veel kleine
ijsbergen drijven, ligt aan de voet van de gletsjer Fjallsjökull, een uitloper van de grote Vatnajökull. De lagune
is veel kleiner dan het verderop gelegen Jökulsárlón, maar je hebt een fantastisch zicht op de relatief steile
gletsjertong en de rand waar de ijsbergen in het water vallen. Via een klein riviertje stroomt het water van het
gletsjermeer in zee. Wil je de ijsbergen vanuit een ander perspectief zien? Dat kan tijdens de boottocht per
Zodiac over het Fjallsárlón meer.

Jökulsárlón gletsjermeer
Als je weer op de ringweg nr. 1 in oostelijke richting rijdt is het Jökulsárlón ijsbergenmeer niet te missen. Je
ziet het schitterende meer aan je linkerhand liggen. Zowel voor- als na de brug is aan de linkerkant een
parkeerplaats. Eén van de gletsjertongen van de Vatnajökull mondt hier uit in het gletsjermeer Jökulsárlón.
Daar kalven grote stukken ijs vanaf, die als kleine ijsbergen via de rivier langzaam naar zee drijven. De witte,
blauwe en door gruis en vulkanisch stof grijs en zwart gekleurde ijsbergen hebben de meest uiteenlopende
vormen. Het is mogelijk om een boottocht per Amfibievoertuig of per Zodiac te maken over het meer, waarbij
je tussen de ijsbergen en langs de gletsjer vaart. Tijdens de boottocht heb je de ultieme gelegenheid om
schitterende foto’s van drijvende ijsschotsen te maken. De boten varen vanaf half april tot eind oktober.
Vanwege de populariteit van dit meer is het aan te raden om de boottocht van te voren te boeken. Het
Jökulsárlón gletsjermeer is een geliefde plaats om filmscènes op te nemen. Onder andere zijn er delen van
Tomb Raider, Batman Begins, Die Another Day en A View to a Kill opgenomen.
Een ander hoogtepunt op deze locatie is het zwarte strand aan de andere kant van de brug. Dit strand wordt
ook wel Diamond beach genoemd. De ijsschotsen die eerst in het meer dreven gaan wanneer ze klein genoeg
zijn geworden, onder de brug door richting zee. Bij gunstige omstandigheden spoelen deze heldere
ijssculpturen aan op een gitzwart strand of liggen in de branding. Het zwarte zand strand ligt over een afstand
van honderden meters bezaaid met ijsblokken in allerlei vormen en maten. De naam Diamond Beach begrijp
je meteen als je hier het strand oploopt. Er zijn soms ook zeehonden te zien. Een zeer fotogenieke plek.
Overnachting (2 nachten) in Höfn (Guesthouse Gerdi).

Dag 11
IJsbergenmeren en eventueel Höfn?
Deze dag (23.07.2021) is er de hele dag de gelegenheid de regio rond het ijsbergenmeer te verkennen, en
plannen we de zodiactour op Fjallsarlon in op een tijdstip ntb/in overleg.
Indien je zou willen, is er door de verplaatsing van de overnachtingslocaties, desgewenst ook nog tijd om een
stukje noorderlijke richting Höfn re rijden. Bijvoorbeeld voor een sneeuwscootertour, of voor het fotogenieke
‘Stokksnes’. De route is hieronder toegevoegd, uitgaande van vertrek vanuit Guesthouse Gerdi:
Vlak bij Guesthouse Gerdi (zelfde afslag) vind je Hali, waar je een bezoek kunt brengen aan het Thorbergur Center. Dit centrum is
opgericht ter nagedachtenis aan de bekende IJslandse schrijver Þórbergur Þórðarsson. Hij is geboren in Hali en leefde van 1888 tot 1974.
Het centrum is een erfgoed museum en geeft informatie over het district Sudursveit en het leven en werk van de schrijver.

Het is nu nog ruim 50 km rijden naar Höfn. Je blijft ringweg nr. 1 volgen tot aan de afslag naar rechts, weg nr.
99 richting Höfn. Je komt uiteindelijk uit in het stadje Höfn, (spreek het uit als ‘Hub’) een vissers- en
handelsplaats met ca. 2100 inwoners, gelegen op een schiereiland. Naast diverse hotels vind je hier een
zwembad, camping, golfbaan, gemarkeerde wandelroutes, een aantal musea waaronder een maritiem
museum, 2 national park visitors centers en diverse supermarkten. Wanneer je van kreeft houdt, kun je hier
volop genieten! Bijvoorbeeld in restaurant Pakkhús, restaurant Humarhöfnin en restaurant Kaffi Hornid. In Höfn
wordt elk jaar in juni een ‘Lobster Festival’ georganiseerd.
Je verlaat het stadje Höfn en rijdt via weg nr. 99 terug naar de ringweg nr. 1. Bij de splitsing sla je rechtsaf de
ringweg nr. 1 op. Na ca. 7 km kun je, net voor de tunnel, rechts afslaan richting Stokksnes, waar een voormalig
NATO radarstation staat. In dit gebied langs de kust broeden o.a. eidereenden, Noordse sterns en
bontbekplevieren. Voor de kust bevinden zich regelmatig zeehonden. Het zwarte strand van Stokksnes is
bekend onder fotografen, met de iconische Vestrahorn bergen op de achtergrond. Let op, het strand bevindt
zich op privéterrein en er wordt entreegeld geheven. Iets voorbij het parkeerterrein van het Viking Café kom je
bij het ‘Vikinkdorp’, dit is in 2010 gebouwd als filmset maar door financiële problemen is de film nooit gemaakt.
Ook hier geldt dat de landeigenaar tegen betaling bezoekers door het ‘dorpje’ laat rondlopen.
De route terug naar Höfn is gelijk aan de heenroute.

Dag 12
Höfn – Hella
Gezien vanuit Skaftafell rijd je vandaag via de ringweg nr. 1 in westelijke richting naar Kirkjubaejarklaustur.
Het uitzicht op de gletsjer Vatnajökull aan de rechterkant is ronduit spectaculair. Onderweg zie je een
indrukwekkende steile berg voor je. Dit is de bergwand Lómagnúpur, wat ’eenzame piek’ betekent.
Vanuit Kirkjubaejarklaustur volg je de ringweg nr. 1 richting Vík. Ca. 10 km na Kirkjubaejarklaustur kun je een
uitstapje maken naar de kloof Fjadrárgljúfur. Je neemt hiervoor de weg naar rechts richting Laki (F206) en
volgt deze tot je op een heuvel het bordje ziet die ‘rechts Laki 45 km’ aangeeft. Deze negeer je en je rijdt
rechtdoor tot je bij een oude brug komt. Er is een kleine parkeerplaats met een informatiebord en toiletgebouw.
Vlak voor het bruggetje gaat een voetpad naar rechts naar de kloof vanwaar je het pad langs de mooie kloof
kunt lopen, die eindigt bij de waterval Fagrifoss.
Na het bezoek aan de kloof rijd je terug naar ringweg nr. 1 en volgt deze richting VÍk. Je rijdt hier door een
eindeloos landschap van de oude lavavelden van de Laki vulkaan erupties uit de 18de eeuw, Eldhraun
genaamd. In 1783 heeft zich hier de grootste vulkaanuitbarsting uit de geschiedenis van IJsland voorgedaan.
De eruptie duurde 9 maanden en een zeer groot deel van de IJslandse bevolking is toen door vergiftiging om
het leven gekomen. De lava is bedekt met een dikke laag mos die 300 jaar de tijd heeft gehad zich tot deze
dikte te vormen. Stop eens tussendoor om te voelen hoe dik en zacht de met mos begroeide lava is.
Halverwege dit lavaveld bevindt zich aan je rechterhand Laufskalavarda waar veel toeristen een steentje op
een steenmannetje leggen.
Vík is een voormalig handels- en vissersdorp zonder haven, en heeft een prachtig zwart zandstrand. Het ligt
op de meest zuidelijk punt van IJsland. Vík heeft grote een wol- en brei winkel, naast het tankstation N1 aan
de ringweg nr.1. De wolfabriek is gedeeltelijk open voor bezoekers. Vík heeft een Tourist Information annex
museum, dat gehuisvest is in een oud winkelpand uit de 19e eeuw, Brydebúð. Het geeft o.a. informatie over

de visserij en de gestrande schepen langs de ondiepe zuidkust. Je vindt het Tourist Information center op de
Víkurbraut 28.
Reynisdrangar rotspunten
Vanaf het zwarte strand in Vík heb je ook een mooi uitzicht op de Reynisdrangar rotspunten. Als je ca. 4 km
ten westen van Vík, bij weg nr. 215 rechts af gaat, kom je bij het zwarte zandstrand van Reynishverfi. Hier is
een ondiepe grot met prachtige basaltformaties en vogelrotsen. Door contact met het zeewater, zijn deze
basaltkolommen wit geworden. Er is hier een verraderlijke branding, dus blijf weg van de soms reusachtige
golven die op het strand stuk slaan. Het meest oostelijke deel van het strand is momenteel gesloten vanwege
vallende stenen.
Dyrhólaey vogelrotsen (papegaaiduikers)
Even verderop in westelijk richting voert weg nr. 218 naar de 120 m hoge kaap Dyrhólaey met aan de zeekant
een groot gat waar zelfs boten doorheen kunnen varen. Vlak voor Dyrhólaey (na het toegangshek) bevinden
zich links van de weg bijzonder mooie tufsteenformaties, een korte wandeling loont de moeite. Op Dyrhólaey
zelf kun je rechtdoor naar de vogelrotsen, hier zijn van mei tot half augustus veel noordse sterns en
papegaaiduikers te zien. De afslag naar rechts voert steil omhoog naar de vuurtoren en is de plek waar je het
mooiste uitzicht op het gat in de rots hebt. Dyrhólaey is van mei tot half juni voor bezoekers gesloten om de
vele zeevogels die er nestelen de nodige rust te gunnen.
Vanuit Vik kronkelt ringweg nr. 1 richting Hvolsvöllur langs de Mýrdalsjökull en de Eyjafjallajökull richting de
landbouwgebieden van Zuid-IJsland.
Als je een avontuurlijke excursie wilt gaan doen, dan is de Sneeuwscootertocht Zuid IJsland een aanrader. Op ca. 24 km voorbij Vík sla
je rechtsaf bij weg nr. 222. De weg is voor een deel onverhard, maar als je voorzichtig rijdt is het geen probleem. Aan het einde van de
weg kom je bij het Sollheimajökull Basecamp, het opstappunt voor de Sneeuwscootertocht.
Ca. 1 km na deze afslag vind je op het vulkanische strand van Sólheimasandur, aan de linkerkant van weg nr. 1, het wrak van een
gecrashte Douglas Super DC-3 van de United States Navy. Heilige grond voor fans van het tv-programma "Wie is de Mol". Het grindpad
ernaartoe is niet meer toegankelijk voor auto's. Je kunt dit stuk lopen, of je kunt er per bustransfer komen, die (vanaf september) van de
parkeerplaats naar het wrak rijdt. Het is bijna 4 km door een leeg, zwart landschap. Je bent ca. 3 kwartier tot een uur (enkele reis) aan
het wandelen.

Gletsjer Sólheimajökull (zelf naar toe rijden)
Een paar km voor Skógar kun je naar rechts, weg nr. 221 in (net voor de brug). Deze weg breng je bijna tot
aan de voet van de gletsjertong Sólheimajökull (uitloper van de gletsjer Mýrdalsjökull), waar je de
gletsjerwandeling Zuid IJsland. kunt maken. Houd je van meer avontuur dan kun je hier ook gaan kayakken
rond de gletsjer! Wij raden aan om deze excursies voor vertrek te boeken.

Skógafoss waterval
Je rijdt verder op ringweg nr. 1 richting Hvolsvöllur en komt bij de mooie, bekende Skógafoss waterval bij
Skógar. Deze waterval stort van ruim 60 meter hoogte naar beneden en is 25 meter breed. Je kunt tot vlakbij
de poel lopen of de trap naar boven volgen en vandaar de waterval van bovenaf zien en bij helder weer
genieten van het uitzicht op de Westman Eilanden. Ver boven de Skógafoss bevindt zich de kloof
Fimmvörduháls waar in maart 2010 de eerste vulkaanuitbarsting plaatsvond. In Skógar is ook een heel
interessant en uitgebreid volksmuseum met o.a. een oude turfboerderij, een houten herenhuis gebouwd van
drijfhout, een kerkje uit 1879 en een oud schooltje.
Jos: Je kunt een stuk achter de waterval doorlopen voor meer watervallen. Zie maps.me.
Verlaat Skógar en sla rechtsaf ringweg nr. 1 op. Tussen weg nr. 242 en weg nr. 246 kom je langs de vulkaan
Eyjafjallajökull. Hier vond in april 2010 de grote eruptie plaats die voor veel overlast zorgde, vooral voor
vliegverkeer.

Seljalandsfoss en Gljúfrafoss watervallen
De tweede bekende waterval langs de zuidkust is de Seljalandsfoss, deze ligt aan weg nr. 249 (richting
Thórsmörk). Je ziet de waterval al vrij snel vanaf de hoofdweg aan je linkerhand liggen. Dit is een waterval
waar je achter langs kunt lopen. Een paar honderd meter verder bij een kleine camping ligt de wat minder
bekende waterval Gljúfrafoss. Deze waterval ligt half in een kloof verscholen. Je kunt door het water waden of
via stapstenen de grot in om de waterval van dichtbij te bekijken.
In het plaatsje Hvolsvöllur vind je het Lava Centre, een interactieve, high-tech, educatieve tentoonstelling,
waarin vulkanische activiteit, aardbevingen en het ontstaan van IJsland gedurende miljoenen jaren uitgebreid
worden belicht. Ervaar hier een gesimuleerde aardbeving.

In Hvolsvöllur is een Saga Museum. Er is een tentoonstellingsruimte over de Viking periode en over Njáls
Saga, de meest bekende middeleeuwse sage van IJsland. In de The Saga Hall is een replica van een viking
huis uit 1000 v Chr. te vinden.
Overnachting (2 nachten) in Hella (Hotel Stracta)

Dag 13
Tórsmörk (Berkenvallei)
Vandaag is er een vrije dag ingepland zodat je een bezoek kunt brengen aan het binnenland gebied Tórsmörk.
De uitdagende route neemt je mee door diverse rivieren en uiteindelijk naar de mooie berkenvallei.
Je verlaat Hvolsvöllur via de ringweg nr. 1 richting Skógar en Vik. Na ca. 20 km ligt de Seljalandsfoss waterval
aan de linkerkant van de weg. Je ziet de waterval al vrij snel vanaf de hoofdweg aan je rechterhand liggen. Dit
is een waterval waar je achter langs kunt lopen. Een paar honderd meter verder bij een kleine camping ligt de
de wat minder bekende waterval Gljúfrafoss. Deze waterval ligt half in een kloof verscholen. Je kunt door het
water waden of via stapstenen de grot in om de waterval van dichtbij te bekijken.
Na je bezoek aan de waterval sla je rechtsaf weg nr. 249 op. Na ca. 5 km gaat de geasfalteerde weg over in
gravel en gaat deze weg uiteindelijk over in weg nr. F249. Na ca. 20 km kom je langs de Nauthúsagil waterval.
Deze ligt aan je rechterhand.
Deze route mag je alleen rijden met een terreinwagen en omdat je meerdere stroompjes en riviertjes tegenkomt
adviseren wij vooraf te informeren naar de waterstand in de rivieren, goed op te letten en de weg niet te rijden
met een kleine terreinwagen. Onderweg zal je vele stroompjes en rivieren moeten oversteken die dieper en
groter worden naarmate je verder komt.
Wij adviseren de laatste brede rivier richting Húsadalur (Krossá) niet over te steken, maar nog ca. 1 á 1,5 km
door te rijden naar de hut Básar, waar je vanaf de camping een mooie wandeling kunt maken en kunt
oversteken met behulp van de mobiele voetgangersbruggen.
Thórsmörk (‘Het land van Thór’) is een schitterend gebied, omgeven door natuurlijke grenzen: bergen,
ijskappen, lagunes en gletsjerrivieren. De drie gletsjers die de vallei omsluiten, voeden de brede rivieren, die
moeten worden doorstoken om het gebied te bereiken, wat de tocht een extra stukje avontuur geeft. In
Thórsmörk zijn verschillende wandelingen te maken, o.a. door de prachtige Stakkholtsgjákloof of naar de 458m
hoge Valahnúkur, vanwaar je een prachtig uitzicht op de omgeving hebt.
Na je bezoek rijd je via dezelfde weg terug naar de Seljalandsfoss. Omdat het weer invloed heeft op de
waterstand kan het water in de rivieren wat hoger of lager staan dan op de heenreis. Eenmaal bij de ringweg
nr. 1 aangekomen sla je rechtsaf richting Hvolsvöllur.

Dag 14
Hvolsvöllur - Keflavik
Vandaag rijd je terug naar Keflavik. Als je aan het begin van de reis nog bezienswaardigheden in het Golden
Circle gebied hebt over geslagen kun je deze vandaag nog bezoeken. Of wat denk je van een bezoek aan de
Gjain vallei? Eveneens staan de bezienswaardigheden bij een eventueel bezoek aan Reykjavik genoemd.
Maar uiteraard kan de focus vandaag ook enkel op het bezoek aan de vulkaan liggen.
Gjain vallei:
Voor de directe route verlaat je Hvolsvöllur via de ringweg nr. 1 richting Hella en Selfoss. Hella is een plaatsje
ca. 10 km verderop. Indien je niet zelf naar Thórsmörk wilt rijden is Hella het opstappunt voor de bus naar dit
mooie binnenlandgebied. In dit dorp vind je veel faciliteiten als supermarkten, een tankstation, een toeristisch
informatiepunt en meer.
Rijd door over de ringweg nr. 1 en na ca. 20 km kun je, net na de brug, linksaf slaan voor een bezoek aan de
Urriðafoss waterval. Na ca. 1 km vind je de parkeerplaats en de waterval aan de rechterkant van de weg.
Terug op de ringweg vervolg je de route en kom je na ca. 10 km in Selfoss, een van de grotere plaatsen in
Zuid IJsland.

Voor een bezoek aan Gjain en Thjórsárdalur sla je ca. 7 km voorbij Hella rechtsaf weg nr. 26 op.
Het Hekla Center is een informatiecentrum langs weg nr. 26, bij de accommodatie Leirubakki, ca. 13 km
verderop. Het Hekla Center is gehuisvest in een ultramodern gebouw dat hiervoor speciaal ontworpen is. De
oude boerderij is in de architectuur van het gebouw verwerkt, evenals het bouwmateriaal dat bestaat uit
lavastenen afkomstig van de vulkaan. De permanente tentoonstelling laat zien welke invloed deze vulkaan
door de eeuwen heeft gehad op de directe omgeving. Seismometers laten de continue bewegingen van de
aardkorst zien en een speciale technologie produceert een lavastroom die onder de vloer van het centrum
doorloopt en in een grote magmakrater eindigt. De bijbehorende geluiden van erupties verhogen het effect
van de beleving. In de zomermaanden is dit centrum van 10.00 tot 21.00 uur geopend.
Je kunt ca. 5 km voor de afslag met weg nr. F225 links afslaan richting de Þjófafoss waterval. De weg is
meestal in slechte staat en deze mag alleen met een terreinwagen worden gereden. Je blijft weg nr. 26 volgen,
deze gaat over in de onverharde weg nr. F26. Rijdt door op deze weg tot je bij een T-spitsing uitkomt, sla hier
linksaf, de weg gaat dan over in weg nr. 32. Deze route is geheel geasfalteerd.
Je rijdt richting de rivier en steekt de brug over. Deze weg volgt de gletsjerrivier Thjórsá door het dal
Thjórsárdalur, een vallei met berkenbossen, zanderige lavavelden, rivieren en prachtige watervallen.
Wanneer je bereid bent om een flink stuk over een kleine, niet al te goed onderhouden onverharde weg te
rijden (ca. 7 km heen en ook weer terug) is een bezoek aan de 122 m hoge waterval Háifoss een absolute
aanrader (alleen bij droog zomerweer). Sla dan rechtsaf weg nr. 332 op. Je komt dan eerst langs een splitsing
waar je rechts aanhoudt en na enkele km langs een hut (bij Hólaskogur) en rijdt dan over Línuvegur
(een onderhoudsweg voor reparatiewerkzaamheden aan de elektriciteitsmasten) naar de waterval. Na je
bezoek rijd je terug over weg nr. 332.
Bij helder weer is tijdens de route door het Thjorsadal de 6000 á 7000 jaar oude vulkaan Hekla (1491m hoog)
te zien. Deze vulkaan is een van de meest actieve vulkanen van IJsland, sinds 874 is hij 20 keer uitgebarsten.
Bij een uitbarsting van deze beruchte vulkaan in 1104 werd de vallei bedekt met een asdeken en werden 15
boerderijen volledig bedolven.
Stöng
Van één van deze boerderijen, Stöng, werd in 1939 de fundering uitgegraven en voorzien van een
overkapping. Voor een bezoek sla je linksaf weg nr. 332 op, na ca. 500m sla je linksaf weg nr. 327 op. Deze
weg is vaak slecht onderhouden, maar wel toegankelijk met een personenwagen. Indien je eerst de Háifoss
hebt bezocht rijd je slechts terug tot de splitsing met weg nr. 327. Na ca. 3,5 km kom je eerst bij het prachtige
ravijn Gjáin, met de gelijknamige waterval, waar je kunt wandelen. Je kunt hier parkeren en daarna doorrijden
naar de iets verderop gelegen funderingen van de voormalige boerderij Stöng. Vanaf de parkeerplaats van
Stöng loopt er ook een wandelpad naar Gjáin.
Na je bezoek rijd je nog ca. 7 km door over weg nr. 327, aan het einde van de weg sla je rechtsaf weg nr. 32
op om de route te vervolgen. Wij adviseren echter eerst een bezoek te brengen aan het nabijgelegen
Thjódveldisbærinn. Dit is een reconstructie van de oude vikingboerderij en hiervoor sla je linksaf weg nr. 32
op en na ca. 200 m rechtsaf. Na de bocht sla je nogmaals rechtsaf. Een bezoek aan deze boerderijen geeft
een goede indruk van de bouwstijl en levenswijze uit de sagatijd.
Wanneer je de route vervolgt kom je bij de Hjálparfoss waterval, die een bezoek waard is. Bij de T-splitsing
aan het einde van de weg sla je linksaf weg nr. 30 op richting Selfoss.
Vanuit Selfoss volg je ringweg nr 1 richting Reykjavík. Je komt dan langs Hveragerði, waar je een bezoek kunt
brengen aan de geothermische gebieden rond het dorp. Deze streek is beroemd om zijn kassen die gestookt
worden op geothermische energie/warmte. Het is een aanrader om door de Reykjadalur vallei te wandelen,
dit pad van ca. 4 km (enkele reis) loopt langs geothermische bronnen naar een warme rivier waar je kunt
badderen.
Onderweg passeer je de Hellisheidivirkjun krachtcentrale, IJslands grootste geothermische stroomcentrale.
Bij deze energiecentrale bevindt zich een Geothermische energie tentoonstelling. Je kunt hier niet alleen een
goed beeld krijgen van de geothermische stroomproductie, maar ook van de geothermische warmte die in
IJsland overal wordt gebruikt.

Door naar Keflavik:
Verlaat het centrum van Reykjavík via weg nr. 40, de Klinglumyrubraut. Blijf deze weg volgen totdat hij overgaat
in weg nr. 41 richting Keflavik.
Voor de snelste route van Reykjavík naar Keflavik volg je weg nr. 41, deze loopt helemaal door tot de plaats
Keflavik en de luchthaven. Indien je de tijd hebt, is het ook leuk om nog een bezoek te brengen aan de
verschillende bezienswaardigheden op het Reykjanes schiereiland. Hiervoor rijd je weg nr. 41 niet door tot
Keflavik, maar neem je de afslag naar weg nr. 42 richting Krýsuvik.
Je laat de bebouwing en voorsteden van Reykjavík achter je. Na ca. 9 km is er nog een kort stukje weg
ongeasfalteerd voordat je het Kleifarvatn bereikt, het grootste meer van het Reykjanes schiereiland. De weg
volgt het meer en hierna bereik je het geothermische gebied Krýsuvík. Krýsuvík is vooral bekend door zijn
heetwaterbronnen, sterk ruikende zwavelbaden en kokende modderpoelen. Vervolg de route en sla bij de
Tsplitsing rechtsaf weg nr. 427 op. Aan de andere kant van de weg, aan de kust ligt de Krýsuvíkurbjarg met
steile vogelkliffen, waar (vanaf eind mei tot ca. half augustus) duizenden vogels broeden.
Wanneer je weg nr. 27 volgt kom je langs de huidige vulkaanuitbarsting in Fagradalsfjall (Geldingardalur). Er
zijn meerdere parkeerplaatsen in de omgeving, maar de parkeerplaats die het dichtst bij de start van het
wandelpad ligt vind je ca. 1 km nadat je rechts het wandelpad passeert. Vanaf de start van het wandelpad is
het ca. 4 km tot je de vulkaanuitbarsting bereikt(enkele reis). Omdat het gaat om een actieve vulkaanuitbarsting
kan de informatie en situatie snel veranderen. Vanwege de veiligheid adviseren wij je op de paden te blijven
en goed de huidige weers- en veiligheidsinformatie te controleren voordat je op pad gaat. Informatie over de
huidige omstandigheden en de wandelpaden vind je op https://safetravel.is/eruption-inreykjanes.
Weg nr. 427 eindigt in het dorp Grindavik, hier sla je rechtsaf. Je passeert verschillende winkels en aan het
einde van het dorp sla je linksaf weg nr. 425 op. Kort na deze afslag kun je rechts afslaan naar de Blue
Lagoon, waar je heerlijk kunt ontspannen in het warme, mineraalrijke water. Om te voorkomen dat er te veel
mensen tegelijkertijd komen worden tickets per tijdslot uitgegeven. Dit betekent dat je vooraf moet plannen
hoe laat je in de Blue Lagoon wilt zijn. Ga niet op de bonnefooi, dat kost extra veel geld en je loopt het risico
dat het vol zit.
Vervolg de route via weg nr. 425 naar het meest zuidwestelijke punt van IJsland. Na ca. 10 km tref je aan de
linkerkant van de weg de natuurlijke ‘Lava rockpool’ Brimketill aan. Het is een korte stop maar zeker de moeite
waard. Je hebt hier een prachtig uitzicht op de Atlantische oceaan en de golven die op de rotsen beuken
waarbij een natuurlijke rockpool is gevormd.
Verderop vind je een geothermisch gebied, Gunnuhver, met sterk ruikende zwavelbronnen. Je kunt hiervoor
het beste de geasfalteerde weg naar de Reykjanistaverjun nemen. Voor een bezoek aan de zuidwestelijke
punt van het schiereiland: Reykjanestá vervolg je de weg nog iets verder. Hier vind je een vuurtoren,
vogelrotsen met daaromheen een sterke branding, en een prachtig uitzicht. Op Eldey, een klein eilandje 14
km ten zuidwesten van Reykjanestá, bevindt zich een grote Jan van Genten kolonie. Deze vogels cirkelen
continu langs de kuststrook.
Vervolg de route over weg nr. 425, hierlangs bevindt zich de Brug der Continenten, gelegen op de grenslijn
van de Noord-Amerikaanse tektonische plaat in het westen en de Euraziatische plaat in het oosten. Deze weg
gaat over in weg nr. 44 en komt uiteindelijk uit in Keflavik. Voor het dorpscentrum en de luchthaven sla je op
de rotonde linksaf weg nr. 41 op.
Overnachting (1 nacht) in Keflavik.

Dag 15
Vertrekdag
Via weg nr. 41 rijd je naar de luchthaven Keflavík. Volg op de luchthaven Keflavík de borden ‘carrental returns’
en zet de auto op de parkeerplaats van Hertz, waar de auto op eventuele schade wordt gecontroleerd. Wij
adviseren om dit minimaal 2,5 uur voor vertrek van de vlucht te doen. Na het inleveren van de huurauto brengt
een shuttlebus je met de bagage naar de vertrekhal (zelf lopen kan ook, de afstand is ongeveer 200 meter).
NB. De auto moet je met een volle tank op de luchthaven afleveren. Wij adviseren je vlak voor de luchthaven
bij het dorp Keflavik te tanken, omdat de brandstofprijzen op de luchthaven Keflavik zelf een stukje hoger zijn.

Reykjavik
Je nadert nu Reykjavík. De ringweg nr. 1 kruist weg nr. 49, de Vesturlandsvegur. Voor een bezoek aan het centrum van Reykjavík houd
je links aan (rechtdoor) over het viaduct. Je rijdt nu op de Vesturlandsvegur, deze gaat vanzelf over in de Miklabraut (ook weg nr. 49). Na
ca. 6 km sla je linksaf weg nr. 40 op, boven op het viaduct sla je linksaf. Je kunt weg nr. 40 helemaal uitrijden en aan het einde linksaf de
Saebraut op, je rijdt dan recht op het Harpa concertgebouw aan de waterkant af. Voor andere delen van Reykjavík kun je al eerder afslaan.
In de gezellige stad is genoeg te beleven, voor de liefhebbers zijn er vele winkeltjes met o.a. Scandinavisch design, outdoor kleding en
de typisch IJslandse wollen truien. Deze winkels vind je voornamelijk in de hoofdstraat: Laugavegur. Het overdekte winkelcentrum Kringlan
op 10 minuten van het centrum, en Smáralind in de aangrenzende gemeente Kópavogur, bieden ook genoeg overdekte
shopmogelijkheden. Maar shoppen is niet het enige, een bezoek aan de Hallgrimskerk, Perlan of Harpa, of één van de vele musea behoort
ook tot de mogelijkheden. De stad is daarnaast goed voorzien wat horeca betreft, bij mooi weer leeft de stad buiten en worden er op elke
hoek terrassen gevormd voor een hapje en een drankje. Bijna iedere keuken, ook de vegetarische en veganistische, is in het centrum te
vinden.
Liever iets actievers? Als je op tijd in de stad arriveert is het in de zomer mogelijk een boottocht ‘op zoek naar Papegaaiduikers’ te boeken
of de stad op de fiets te verkennen! Of bezoek één van de openbare zwembaden van Reykjavík, dat is ook een belevenis! Aan de rand
van het zwembad zijn ‘hotpots’ met verschillende oplopende temperaturen. Hier ‘hangt’ de lokale bevolking rustig in het warme water om
de laatste nieuwtjes met elkaar uit te wisselen.
Hierbij een greep uit de vele bezienswaardigheden die Reykjavík biedt. De lijst (in alfabetische volgorde) is zeker niet compleet. Al
wandelend door de stad, doe je zelf vast nog veel meer ontdekkingen!
Het openluchtmuseum Árbæjarsafín is een verzameling van oude gebouwen uit het voormalige centrum van Reykjavík, een oud turfkerkje
uit Noord-IJsland en de oude boerderij Árbæjar. In de zomermaanden zijn er demonstraties van oude ambachten en kun je zien hoe een
groot deel van de IJslandse bevolking vroeger leefde. Voor meer informatie en openingstijden: www.borgarsogusafn.is.
Aurora Reykjavík, of noorderlicht museum. Je leert hier over de mythes en legendes rond het Noorderlicht in verschillende landen en
ziet prachtig en uniek filmmateriaal van dit natuurwonder. Er wordt ook uitleg gegeven over de wetenschappelijke verklaring van het
ontstaan van Noorderlicht. Je kunt hier niet alleen de mooiste Noorderlicht foto's van topfotografen bewonderen, maar krijgt ook goede
tips voor de juiste camerainstellingen, om zelf (tijdens de wintermaanden) aan de slag te gaan. Voor meer informatie en openingstijden:
www.auroraReykjavík.is.
Het Culture house op Hverfisgata is een monumentaal gebouw. Hier vind je ook een tentoonstelling over de IJslandse geschiedenis en
een aantal middeleeuwse manuscripten van de Edda’s en Saga’s. Voor meer informatie en openingstijden: www.culturehouse.is. (In de
wintermaanden op maandag gesloten).
Einar Jónsson Museum vlakbij de Hallgrímskerk, hier vind je o.a. beelden van de beroemde IJslandse beeldhouwer Einar Jónsson.
Achter het museum ligt een beeldentuin. Voor meer informatie en openingstijden: www.lej.is.
FlyOver Iceland: in augustus 2019 is in de wijk ‘Grandi’ het spectaculaire FlyOver Iceland geopend. Dankzij de modernste technologie
krijg je tijdens deze 4D experience het gevoel dat je vliegt. In de comfortabele stoelen kijk je naar een bolvormig scherm van 20 meter en
beleef je de natuurlijke pracht van IJsland inclusief special effects zoals mist, wind, geur en kleur. Het is mogelijk vooraf een entreekaartje
(open voucher) aan te schaffen. Voor meer informatie en openingstijden: www.flyovericeland.com.
Grandi: dit is het gebied even voorbij de haven in het centrum van Reykjavík. Dit deel is de laatste jaren volop ontwikkeld. Je vindt er nu
verschillende musea, leuke eettentjes, waaronder de microbrouwerij Bryggjan Brugghús, een foodhall en een aantal supermarkten.
Hallgrímskerk: dit is de grootste kerk van IJsland. Basaltkolommen van de Svartifoss waterval in het zuidoosten van IJsland waren de
grootste inspiratie voor het ontwerp van de architect. Je kunt (tegen betaling) met de lift naar de top van de 73 m hoge toren van de kerk.
Bij helder weer biedt dit een prachtig uitzicht over de stad. Meer informatie en openingstijden: www.hallgrimskirja.is.
Harpa: dit nationale concert- en conferentiecentrum aan de haven, met futuristische glazen façade, is in 2011 geopend. Het is een
architectonisch kunstwerk. De gekleurde ramen in honingraatvorm zijn, zeker als het donker wordt, bijna magisch en enorm fotogeniek.
De akoestiek is volgens de IJslanders onovertroffen. Er worden (tegen betaling) rondleidingen gegeven van ca. 45 minuten. Maar je kunt
er ook een kopje koffie drinken of lunchen, of een voorstelling bijwonen van de Engelstalige satirische show “How to become Icelandic in
60 minutes”. Voor de precieze data, check de agenda op www.harpa.is/events. Voor overige informatie en openingstijden: www.harpa.is.
Hlemmur foodhall of Hlemmur Mathöll was de eerste foodhall in Reykjavík. Deze is te vinden bij Hlemmur square, op de Laugarvegur
107. Ga vooral langs bij de bakkerij Brauð en Co. Er wordt gezegd dat hier de lekkerste cinnamon buns (kaneelbroodjes) van Europa te
koop zijn! Voor meer informatie en openingstijden:
www.hlemmurmatholl.is.
Rommelmarkt Kolaportið: op zaterdag en zondag kun je van 11:00 tot 17:00 uur terecht in een oude havenloods voor de rommelmarkt
Kolaportið. Er is van alles te koop van (gerookte) zalm, typisch IJslandse lekkernijen tot gebreide kleding. Betaling kan alleen contant.
Er worden geen creditcards geaccepteerd. In de hal is een pinautomaat. Voor meer informatie: www.kolaportid.is.
Hop-on Hop-off vanuit het centrum kun je dagelijks mee op een dubbeldekker bus, die stops maakt bij de bekendste plekjes in Reykjavík.
Zo kun je bijvoorbeeld naar het winkelcentrum Kringlan, de ferry-haven, het Laugardalur recreatiegebied en het zwembad. Een ticket kost
ISK 4000 (ca. € 31) en is geldig voor 24 uur. Je kunt deze ook vooraf kopen: Hop on hop off Reykjavík. (EXC 57 op onze website).
Laugardalur is een brede groene vallei binnen de stadsgrenzen. In dit recreatiegebied met sportaccommodaties waaronder een
schaatshal en een voetbalveld, ligt het gelijknamige zwembad, met een 50m binnen- en buitenbad, een glijbaan en verschillende hotpots.
Voor meer informatie en openingstijden:
Reykjavík.is/stadir/laugardalslaug. Hiernaast ligt het populaire spacentrum ‘Laugar Spa’, met sauna’s, fitnessruimtes en een groot
binnenzwembad. Voor meer informatie en openingstijden: www.laugarspa.com.
In de directe omgeving vind je ook de botanische tuin (www.grasagardur.is) van Reykjavík en een familiepark met kinderboerderij
met o.a. zeehonden, poolvosjes, paarden en een zeeaquarium. Voor meer informatie en openingstijden: www.mu.is.

Nationaal Museum hier wordt de geschiedenis van IJsland op een mooie, moderne manier uitgelegd. Er is ook een uitgebreide collectie
van gebruiksvoorwerpen uit de vikingtijd, klederdrachten en beeldende kunst te zien. Voor meer informatie en openingstijden:
www.thjdminjasafn.is. (in de winter op maandag gesloten).
Perlan dit is een glazen koepel gebouwd op 6 watertanks, de warmwaterreservoirs van Reykjavík. In één van de tanks is een kunstmatige
ijsgrot gemaakt, die je onder leiding van een gids kunt bezoeken. Op de begane grond zijn interessante exposities te zien. In de glazen
koepel is een restaurant. Wij raden aan om een tafel reserveren als je hier wilt eten. Voor het observatiedek, met schitterend uitzicht over
de stad, wordt entree gevraagd. Er zijn ook combinatiekaartjes mogelijk voor het uitzichtplatform en de Glaciers & Icecave tentoonstelling
en/of Wonders of Iceland & Aurora show. Voor meer informatie en openingstijden:
www.museumperlan.is.
Reykjavík Escape is een escape room waarbij je d.m.v. opdrachten en raadsels binnen 60 minuten moet zien te ontsnappen. Voor meer
informatie en openingstijden: www.Reykjavíkescape.is.
Sky Lagoon is een nieuw geothermische bad, gelegen op een verbluffende locatie aan zee en wordt ook wel hèt alternatief voor de alom
bekende Blue Lagoon genoemd. De luxe ‘infinity-edge’ waarbij het bad in zee over lijkt te gaan, gecombineerd met de traditionele look
van oude turfhuizen zorgt ervoor dat het bad perfect in de omgeving past. Een entreekaartje kan je vooraf boeken: Entree Sky Lagoon.
In het Stadhuis bij het Tjörninmeer is op de begane grond een prachtige maquette van 80m2 van IJsland te zien.
Walvissafari: Vanuit de haven van Reykjavík kun je een walvis safari boeken. We raden je aan om deze vooraf te reserveren. Reykjavík
walvistour. (EXC80).
Whales of Iceland: in het havengebied Grandi vind je het ‘Whales of Iceland museum’, gesitueerd in een grote, donkere loods. Er zijn
replica’s van alle walvissen uit de IJslandse wateren te zien. De modellen zijn levensgroot en erg indrukwekkend. Voor meer informatie
en openingstijden: www.whalesoficeland.is.

