IJSLAND 2018
NOORDERLICHT AVONTUUR
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NOORDERLICHT AVONTUUR
Ervaar het magische licht en winterlandschap van IJsland
Ga mee en ontdek

Dit Noorderlichtavontuur is in vele opzichten een
bijzondere ervaring omdat je met veel facetten van

Onze fotoreizen worden uitgevoerd op speciale

IJsland kennis kunt maken. Als je nog nooit in IJsland
bent geweest of het Noorderlicht hebt gezien is dit je

locaties. Met mooi fotowerk thuis komen is het
belangrijkste doel. Maar ook genieten van een andere

kans op een bijzondere ervaring. Maar ook als je al

omgeving, kennismaken met de lokale bevolking en
hun cultuur. Elke reis is speciaal samengesteld rond
een of meer thema's die passen bij de bestemming.
Onze reizen gaan niet langs de gebaande paden, wij
zoeken juist die motieven en locaties die nog weinig
bekend zijn. Dat en de vele extra's maken onze
fotoreizen anders en daarom noemen we dan ook
Foto Avonturen. Met een kleine groep op zoek naar
het bijzondere. Overtuig jezelf!

Noorderlicht Avontuur
Deze winterse fotoreis speelt zich af in het zuiden van
IJsland. Belangrijkste thema is het Noorderlicht:
Aurora Borealis. De zoektocht naar dit bijzondere
natuurverschijnsel en het vastleggen op foto en video
er van is de grootste uitdaging tijdens deze reis. Maar
overdag gaan we allerlei andere bijzondere locaties
bezoeken. Daarbij worden natuurlijk de bekende
toeristische attracties zoals Geysir en Gullfoss niet
overgeslagen. Maar er is nog veel meer te zien, te
beleven en te fotograferen.

Voor wie geschikt

bekend bent met IJsland kom je ongetwijfeld op
nieuwe plekken. Iedereen die van fotograferen houdt
is welkom. Je moet wel een camera hebben die je
zelf kunt instellen. De samenstelling van de groep is
beperkt gehouden tot maximaal 8 personen. Dat
betekent exclusiviteit en veel persoonlijke aandacht.

Dag tot dag programma
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Dag 1. Vlucht van Amsterdam naar Keflavik.
Na aankomst transfer naar de eerste accommodatie
in de buurt van Selfoss . Na diner al meteen de eerste
kans op Noorderlicht. We verblijven op deze locatie 3
nachten.
Dag 2. Gullfoss – Geysir
We brengen een bezoek aan de bekendste plekjes
van IJsland, de gouden waterval Gullfoss, die ‘s
winters prachtig bevroren is en het geisergebied waar
de bron Strokkur iedere 6 tot 8 minuten enorme
hoeveelheden heet water omhoog spuit.
Dag 3. Thingvellir
Bezoek aan het Nationale Park Thingvellir, waar de
tektonische platen van Europa en Amerika uit elkaar
drijven. Mooie waterval en prachtige vergezichten.
Zoals elke avond op zoek naar het Noorderlicht na de
maaltijd.
Dag 4. Skogafoss
Vandaag gaan we op weg nar onze volgende
accommodatie naar het oosten. Prachtige
watervallen en aan de voet van de vulkaan met die
lange naam. Ook hier verblijven we 3 nachten zodat
we alle mogelijkheden hebben de omgeving te
bezoeken.
Dag 5. Zwarte stranden
Afhankelijk uiteraard van de omstandigheden
bezoeken we vandaag de zwarte lavastranden van
Vik. Het is een spectaculair gezicht de oceaangolven
te zien rollen over het zwarte lava. En met sneeuw is
dat nog meer bijzonder.

Dag 6. Ter invulling
Vandaag hangt helemaal af van de omstandigheden
die we aantreffen en hoe de conditie van de wegen is.
We hebben diverse mooie locaties op het oog, maar
we moeten dat ter plaatse bekijken. Kortom laat je
verrassen.
Dag 6. Reykjavik
We trekken weer langzaam westwaarts en bezoeken
in elk geval de hoofdstad. Onderweg zijn nog tal van
interessante fotolocaties en uiteindelijk is onze laatste
accommodatie in Keflavik.
Dag 7. Vlucht van Keflavik naar Amsterdam
Vroeg op om de vlucht naar Amsterdam te nemen.

Invulling van het programma
Het dagprogramma
is afhankelijk van de
lokale
omstandigheden.
Dat kan het weer,
de conditie van de
wegen of de
toegankelijkheid van
locaties zijn. Wij
hebben altijd een
z.g. plan B en zullen
altijd kijken of op een
ander moment de situatie beter is. Daarom verblijven
we ook meerdere dagen op een locatie zodat je
meerdere kansen hebt om een interessante locatie te
bezoeken. Bedenk wel dat sneeuw, ijs en noorderlicht
natuurfenomenen zijn die niet op afroep beschikbaar
zijn. Niettemin zullen wij er voor zorgen dat je reis in
alle opzichten onvergetelijk zal zijn, hoe de
omstandigheden ook uitpakken.
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Details van deze reis
Thema: Noorderlicht Avontuur
Reisduur: 8 dagen/ 7 nachten
Data: 6 t/m 13 maart 2018
Deelnemers: min 6, max. 7
Prijs: € 1499
Inbegrepen: vliegreis Amsterdam-Keflavik, alle vervoer ter plaatse.
Verzorging logies/ontbijt o.b.v. 2 pers.kamer. met gedeelde en privé faciliteiten op indeling. Workshops, readers
en certificaat. Kennismakingsbijeenkomst en nabespreking
Begeleiding: Rien Welman, Professioneel DuPho fotograaf, gecertifieerd BMK en AFIAP, publicist en journalist.
Niet inbegrepen: overige maaltijden en consumpties. Facultatieve excursies Verplichte reis-en
annuleringsverzekering.
Het reistechnisch gedeelte wordt uitgevoerd door Zonvaart Reizen te Heerhugowaard. Zij verzorgen voor ons de
boekingen.
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