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KNMV IJsland en Faroer eilandenreis 2016 
Vrijdag 20 mei tot en met zaterdag 04 juni 2016 
 
IJsland, daar kom je zelf niet zo snel met de motor. Het land staat 
bekend om zijn verbluffende grillige natuur met spuitende geisers, 
diepe fjorden, heuvelachtig landschap met gletsjers en de meest 
noordelijke gelegen hoofdstad ter wereld Reykjavik. Deze reis gaat 
het hele eiland rond met een start in Aalborg, Denemarken. Zowel 
op de heen- als terugreis varen we met de dag-nachtferry en met 
een tussenstop van een halve dag rijden als voorproefje op Faroer 
eilanden.  
 

Reisinformatie 
Het is mogelijk om een optionele voorovernachting in Herning, Denemarken te boeken om 
de voorpret te vergroten en de reis ontspannen te beginnen. De reis start in Aalborg, 
Denemarken. Tijdens een goede maaltijd in het hotel volgt een nadere kennismaking. 
 
De route gaat met uitzicht 
op de Limfjorden en het 
Skagerrak naar de ferry 
terminal in Hirtshals. De 
aanzienlijke ferry 
overtochten onderbreken we 
op de heen- en terugreis met 
een rit op de Faroer 
eilanden, die een autonoom 
gebied binnen het Koninkrijk 
Denemarken vormen.  

 
Op IJsland rijden we vanaf Seydirfjordur via de noordkant. In Akureyri is een bezoek- en 
relaxdag met een diamantenroute rondrit naar Husavik en een optionele walvissafari. 
 
In deze 16 daagse toer zijn een bezoek aan de 2 belangrijkste steden Reykjavik en Akureyri 
opgenomen en vele hoogtepunten verwerkt, waaronder de 3 nationale parken: Tingvellir 
natuurpark (dag 11), Vatnajökull (dag 06 en 12) en Snæfellsjökull vulkaanberg (dag 09). 
 
In de 9 dagen op IJsland is er onderweg 
gelegenheid voor een bezoek aan vele 
bezienswaardigheden, waaronder: Blue 
Lagoon zoutwater zwembad , Dettifoss 
waterval, Strokkur geiserveld, Myvatn 
lavaformaties, Fjallsjokull gletsjer, 
Jokulsarlon drijvende ijsschotsen, Keria 
explosiekrater, Hallgrimskirkja kerk in 
Reykjavik, Seljalandsfoss waterval, 
Skaftafellsstofa gletsjer en vulkaanberg 
Snaefellsjokull. Na de bezoek- en 
relaxdag van Reykjavik gaat de route via 
de zuidkant van het eiland verder. 
 

Verblijf en afstanden 
We rijden in het voorjaar, buiten het hoogseizoen, de temperatuur is fris maar goed te 
doen en bij regen of wind kan het guur zijn. De gekozen hotels zijn van goede kwaliteit 
met afwisselende stijl, van rustiek aan het fjord gelegen tot een luxe hotel nabij het 
centrum van Reykjavik. Een veilige parkeerplaats en een gunstige ligging zijn vereisten aan 
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het hotel. De routes worden in tekst en ook voor Garmin GPS-navigatie aangeleverd. Deze 
ritten zijn gepland over voornamelijk verharde wegen die zoveel mogelijk in goede staat 
zijn, er zijn meerdere bochtenrijke gedeelten en enkele stukken verharde gravelweg. De 
gemiddelde afstand op rijdagen komt uit op een passende 280 km. De totale afstand van 
de reis, vanaf Aalborg tot Hirtshals exclusief aanrijroute, bedraagt ongeveer 3.350 km. De 
aanrijdroute van Utrecht naar Aalborg heeft een afstand van 900 km. De veiligheid in deze 
landen is acceptabel. 
 
Prijzen 
Het deelnamebedrag is € 2.850,-- per persoon op 
basis van een tweepersoonskamer  
(binnenhut), inbegrepen in de prijs is: 
• deskundige reisbegeleiding; 
• 7 overnachtingen halfpension in goede hotels;  
• 6 ferry overnachtingen op basis van logies; 
• 2 overnachtingen op basis van logies/ ontbijt (op 

bezoekdagen ivm vrije avondbesteding);  
• veilig parkeren, incl. parkeergelden bij hotels;  
• toeristenbelasting bij hotels;  
• GPS routes; 
• routes KNMV stijl. 
 
Exclusief: 
• bijdrage calamiteitenfonds € 2,50 per reservering; 
• overige maaltijden, drankjes en uitgaven van persoonlijke aard; 
• verzekeringen, zoals: reis- en annuleringsverzekering; 
• optionele voorovernachting Best Western Eyde in Herning, 

Denemarken voor € 90 (2 persoonskamer) of  
€ 145 (1 persoonskamer) op basis van logies/ ontbijt; 

• toeslag 1-persoonskamer:  € 1.050,- (buitenhut met uitzicht); 
• Duo-korting: € 150,-- (2e persoon op dezelfde motor). 
• toeslag € 230,- per persoon voor ferryovertocht op basis van half 

pension. Dat je de overtochten op basis van half-pension wilt 
hebben kun je aangeven door bij andere bijzonderheden in te vullen: "overtocht op 
basis van half-pension". 

 
De reis gaat door bij 18 of meer deelnemers. 
 
De KNMV behoudt zich het recht voor te wijzigingen in het gepresenteerde programma. 
 
Boeken 
Deze reis is bedoeld voor een brede doelgroep van 
de avontuurlijk ingestelde en gevorderde 
motorrijder. Ook voor duo’s is deze toer aan te 
bevelen, omdat de betere wegen gevolgd worden, 
er beperkt lange dagafstanden zijn gepland en er 
gelegenheid is interessante bestemmingen te 
bezoeken. Er wordt van de deelnemers een 
gezonde portie geduld, flexibiliteit, 
zelfredzaamheid en stressbestendigheid verlangd 
om te kunnen genieten van deze reis. Ben je 
geïnteresseerd om met de reis mee te gaan, vul 
dan op de KNMV internet pagina www.knmv.nl > 
recreatief > reizen > aanbod het boekingsformulier in. 
 
Afzender 
KNMV afdeling Clubs en Reizen in samenwerking met Travel Together.  
Voor vragen: KNMV afdeling Clubs en Reizen: tel. 026-352 8520 of reizen@knmv.nl 
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