Incentive naar IJsland – 40 personen
• Wellness in het mineraalrijke water van de Blue Lagoon
• Superjeep avontuur langs de hoogtepunten van de Gouden Cirkel
• Winterse walvissafari of paardrijden in de lavavelden
• Avondlijke noorderlichtexcursie met kreeftendiner aan de zuidkust

Radisson Blu 1919 Hotel ****
Ligging: mooi historisch pand gelegen in het hart van de stad.
Faciliteiten: 88 kamers, receptie, ontbijtruimte, restaurant, bar,
lounge, gratis draadloze internettoegang, parking (betalend),
fitness en wasserij.
Kamers: alle kamers hebben een moderne inrichting met
parketvloeren. Ze beschikken over televisie met filmkanaal
(betalend), telefoon, minibar, draadloze internettoegang,
airconditioning, safe, haardroger en badkamer met douche/wc.
Beoordeling: eersteklassehotel met uiterst centrale ligging
Kamertypes:
- De standaardkamers zijn 16 tot 25m² groot en hebben allemaal een queensize dubbel bed.
- De deluxe kamers zijn 24 tot 35m² groot en hebben queensize dubbel of twin bedden.

Programma 4 dagen / 3 nachten
Dag 1: Aankomst en wellness in de Blue Lagoon
Rechtstreekse Icelandair-vlucht Amsterdam-Keflavik 13u20-15u30 gevolgd door een
transfer naar de beroemde Blue Lagoon om te relaxen in dit azuurblauwe natuurlijke
warmwaterbad. Een welkomstcocktail zal geserveerd worden en na het baden wacht een
heerlijk driegangendiner in het Lava Restaurant van de Blue Lagoon.
Aansluitende transfer naar het Radisson 1919 Hotel in het centrum van Reykjavik voor
inchecken en overnachting.
Inbegrepen: transfers per autocar – toegang tot de Blue Lagoon – welkomstcocktail – driegangendiner

Dag 2: Superjeep avontuur langs de hoogtepunten van de Gouden Cirkel
Ontbijt gevolgd door een begeleide excursie met superjeeps naar Thingvellir waar de
Europese en Amerikaanse aardplaten zichtbaar uit elkaar schuiven en het oudste
parlement ter wereld staat. Vervolgens naar het geothermische Geysir-gebied waar ook
een lunchbuffet wacht.
’s Namiddags wordt koers gezet naar de imposante Gullfoss-waterval alvorens deel te
nemen aan een 1u-durende sneeuwscootertocht (2 personen per scooter) op de
Langjökull, de tweede grootste gletsjer van IJsland. ’s Avonds driegangendiner met
koffie/thee in de trendy Grill Market in het hartje van Reykjavik.
Inbegrepen: transfers per superjeep – lunchbuffet – sneeuwscootersafari – driegangendiner

Dag 3: Paardrijden – winterse walvissafari – noorderlichtexcursie en kreeftendiner
Ontbijt gevolgd door een vrije keuze tussen 2 verschillende activiteiten:
•
Bustransfer en begeleide paardrijtocht (1u00) doorheen de lavavelden bij de
Helgafell en het Hvaleyrarvatn-meer en met de mooie Bláfjöll-bergen op de
achtergrond. Een regio die bekend staat omwille van de vele trollen. Deze tocht is
geschikt voor beginners en al het nodige materiaal is inbegrepen.
•
Begeleide walvissafari vanuit de haven van Reykjavik inclusief transfers van/naar
het Radisson 1919 Hotel.
Lunch in restaurant Höfnin nabij de haven en begeleide rondrit op zoek naar het
noorderlicht in de vooravond. Bezoek de zwarte lavastranden van de zuidkust en stop in
één van de beste zeevruchten-restaurants van IJsland voor een heerlijk kreeftendiner.
Inbegrepen: paardrijden of walvissafari naar keuze – lunch – noorderlichtexcursie – kreeftendiner

Dag 4: Vrije tijd in Reykjavik en vertrek
Vrije voormiddag om het gezellige stadscentrum van Reykjavik op eigen kracht te
verkennen. Georganiseerde transfer naar de luchthaven rond de middag en vluchten
Keflavik-Kopenhagen 14u15-18u15 en Kopenhagen-Brussel 19u00-20u40.

Prijsoverzicht
Incentive naar IJsland

4 dagen / 3 nachten

Volwassene in standaard dubbel kamer

€ 1410

Volwassene in deluxe dubbel kamer

€ 1575

Volwassene in standaard single kamer

€ 1440

Volwassene in deluxe single kamer

€ 1630

Inbegrepen :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vluchten met Icelandair/Brussels Airlines
Transfers van/naar de luchthaven
3 overnachtingen in het Radisson Blu 1919
3 x driegangendiner
2 x lunchbuffet
3 x ontbijtbuffet
Toegang tot de Blue Lagoon incl. handdoek
Welkomstcocktail in de Blue Lagoon
Superjeepexcursie naar Gouden Cirkel (9u00)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sneeuwscootersafari (1u00)
Paarrijden of walvissafari naar keuze (3u00)
Noorderlichtexcursie met kreeftendiner (5u00)
Engelstalige begeleiding tijdens de activiteiten
Luchthaventaksen (€ 196.52)
Ticket fee (€ 15)
Bijdrage Vlaamse Solidariteit Reisgelden
BTW
Reservatiekosten

Optioneel kan nog een annulatie- en/of bijstandsverzekering worden afgesloten.
Nuttige info :
• Deze reis is geschikt voor iedereen met een normale fysieke conditie en eerdere ervaring met de beschreven
winteractiviteiten is niet noodzakelijk.
• Bovenstaande volgorde van de activiteiten is indicatief en kan ter plaatse gewijzigd worden omwille van
organisatorische of weersomstandigheden.
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