WEGWIJZER vzw
KAMPVERSLAG

IJsland

De Albatros in IJsland
rondreis ter plekke met telkens andere verblijfplaatsen
Zuidkust van IJsland
Kampperiode:

-

Reykjavik, Selfoss, Vik, Skaftafell

16/07/2018 tot 29/07/2018

(Dit was de eerste keer dat we er waren)

102e FOS de Albatros uit Knokke-Heist
Grootte van de groep: 10

(Seniors )

Aantal leden:
Aantal begeleiding:

8
2

Aantal koks/anderen:

0

Leeftijd: 16 - 17 jaar

Contactpersoon:
Flore Van Maldeghem
Kievitlaan 5, 9000 Gent
florevanmaldeghem@hotmail.com
0499471003

Mogen andere reizigers met jou contact opnemen?
Te bereiken? Weekend

06/11/1995

 ja

□ neen

Wie kunnen we eventueel nog contacteren?
/

[Typ hier]
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1.

VOORBEREIDING EN PAPIERWERK

INFORMATIE
Organiseerde je vereniging het grootste deel van het kamp zelf?

 ja

□ neen

(wie dan wel? Klik hier als u tekst wilt invoeren.)
Welke informatiebronnen gebruikte je bij de voorbereiding van het kamp?

 Officiële websites
□ Internetfora
 Wegwijzer Reisinfo vzw
 Reisgidsen
□ Verslagen van de eigen jeugdgroep (vroeger kamp)

 Verslagen van andere jeugdgroepen
 Verslagen van vrienden en kennissen
□ Informatie van een reisagent
□ organisatie waarmee we samenwerkten (JEKA, JINT…)
□ andere

Welke reisgidsen, websites, organisaties…raad je aan andere jeugdgroepen aan?
De websites van de campings die we gebruikt hebben (zie verder) waren nuttig. In de reisgidsen van Trotter en Capitool vind je ook
veel nuttige info. De website van Straeto (de busmaatschappij) hebben we ook veel gebruikt. Ook via wegwijzer kregen we veel
informatie. Bekijk ook zeker de verslagen van andere groepen.
Waarover vond je moeilijk informatie?
De prijzen qua eten en drank. Het is veel duurder dan bij ons maar het was moeilijk om te vinden hoeveel duurder precies.

Wegwijzer Reisinfo vzw streeft ernaar de beste ondersteuning te geven aan jeugdgroepen die op buitenlands kamp gaan.
Heb je nog tips om dit te verbeteren?
Wij vinden dat wegwijzer ons heel goed geholpen heeft. Ze boden meer dan genoeg hulp aan.

PAPIERWERK
Welke documenten had je nodig om erheen te reizen?
identiteitskaart en ouderlijke toestemming
Wat moest je hiervoor doen?
De ouders van de minderjarige leden moesten ouderlijke toestemming aanvragen bij de
gemeente.
Welke kosten kwamen hierbij kijken?
Dit is gratis.
Heb je nog tips voor andere jeugdgroepen qua papierwerk?
Begin er op tijd aan! Zo ben je zeker dat het op tijd in orde is.

VERZEKERING
Welke (bijkomende) verzekeringen had je voor deze reis?

Naam van verzekering+ verzekeraar

(€

per persoon pp)

 we namen geen extra verzekering
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Had je tijdens je reis te maken met ziekte, ongeval, diefstal,... en hoe verliep de afhandeling (mutualiteit, verzekering...)?
We hadden geen problemen. Iedereen was wel verzekerd via zijn eigen mutualiteit (Europese ziekteverzekering).
Welke maatregelen namen jullie zelf qua EHBO/veiligheid? Beide leiders hebben ervaring met EHBO. Er waren ook verschillende
eerste hulp kitjes mee. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat we altijd binnen gsm bereik waren en dat meerdere mensen in
Belgie op de hoogte waren van onze locatie. Ook de Ijslandse scouts en gidsen federatie was op de hoogte van onze trip en onze
locaties.
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GELDZAKEN
KOSTPRIJS VAN HET KAMP

Waardering:

Totale kostprijs per persoon van hele kamp ( inclusief eten en drank, transport, verblijf…):

€ 1200

Deelname-/inschrijvingsgeld per persoon:

€ 350



Deden jullie speciale acties, fondsenwerving , sponsering… om geld in te zamelen voor de reis?
Door het jaar heen hebben we verschillende acties ondernomen zoals het organiseren van een soepverkoop, fuif en eetfestijn. Deze
evenementen zijn ondertussen al vaste waarden binnen onze scouts en brengen dan ook elk jaar een mooie som op. Daarnaast
helpen we ook mee op evenementen van de gemeente of andere organisaties om zo een centje bij te verdienen.

WISSELEN EN BETALEN

Waardering:

Hoe betaalde je ter plekke?

lokale munt ter plekke afgehaald

Heb je ter plekke geld afgehaald?

neen



Hoe waren je ervaringen met de gebruikte betaalmiddelen?
Overal in IJsland kan je met de kaart betalen. Dit is heel handig en zorgt ervoor dat je nooit met veel cash moet rondlopen.

Tips rond geld en betalen?
Zorg ervoor dat je alles goed bijhoudt en je precies weet hoeveel je al hebt uitgegeven.

Algemene prijspeil in het land

Spotgoedkoop  Goedkoop

Wat was er abnormaal duur?

Verse groenten en fruit

Wat was er abnormaal goedkoop?

/

Normaal

Duur

Wat was er niet te vinden qua product of dienst? Appelmoes.
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2.

TRANSPORT

TRANSPORT NAAR BESTEMMING

Waardering:



De leden gingen per trein (en met het vliegtuig )
We werkten met deze transportmaatschappij(en):
Contactgegevens:

NMBS en WOWair
https://wowair.be, www.nmbs.be

KOSTPRIJS TRANSPORT NAAR BESTEMMING:




Totale kostprijs:
Prijs per persoon:
Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)

€ 3900
€ 390

Ervaringen transport naar de bestemming
We hebben WOWair op voorhand gecontacteerd en dan hebben zij voor ons een voordeliger groepstarief opgesteld. Dit verliep
heel vlot en zo moesten we ook niet de volledige som in 1 keer betalen.

TRANSPORT TER PLAATSE

Waardering:



We verplaatsen ons ter plekke met de bus , met een ander transportmiddel
We werken met deze transportmaatschappijen:


Straeto, https://straeto.is

KOSTPRIJS ALLE TRANSPORT TER PLAATSE:




Totale kostprijs:
Prijs per persoon:
Eventuele korting: (leeftijd, groepstarief…)
dan 18

€ 1000
€ 100
De gasten hadden 50% korting op de tickets omdat zij jonger waren

Tips i.v.m. transport ter plaatse?
Ook liften gaat heel vlot in IJsland en is zeker de moeite waard om te proberen.
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3.

VERBLIJF

We verbleven in

 kleine tentjes
□ gebouwen met bedden

□ groepstenten
□ gebouwen zonder bedden

Om kans te maken op de prijzen van deze wedstrijd is het belangrijk dat je je kampplaatsen deelt.
Ga naar www.buitenlandskamp.be . Daar kan je de locaties waar je overnachtte toevoegen. Als de kampplaats al bestaat,
vul dan een beoordeling in. Vul daarna de links in naar kampplaatsen in die je invoerde op www.buitenlandskamp.be

Úlfljótjsvatn scout centre

https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/ulfljotsvatn-

scout-centre#
Gesthus Selfoss

https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/gesthus-

selfoss_ijsland
Tuin van vrouw in Seljavallalaug

https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/tuin-van-

vrouw-in-seljavallalaug
Vik Camping

https://www.buitenlandskamp.be/kampplaatsen/detail/vik-

campsite_ijsland
Skaftafell Camping

https://www.buitenlandskamp.be//kampplaatsen/detail/skaftafell-

camping_ijsland&action=1
Reykjavik Campsite

https://www.buitenlandskamp.be//kampplaatsen/detail/reykjavik-

campsite_ijsland&action=1

Tips rond kampplaatsen?

Als je met een grote groep bent, laat je best weten aan de camping wanneer en met hoeveel je precies
komt.

4.

COMMUNICATIE

INTERNET EN GSM

Waardering:



Op welke manier(en) had je toegang tot het internet? Via mobiel internet of wifi op sommige campings
Kwaliteit van de internettoegang?
Internettoegang aanwezig op <1km van de kampplaats?
Draadloos netwerk beschikbaar (wifi)
Kon je via een gsm-netwerk op internet?

traag,maar stabiel
 ja
□ neen
 ja
□ neen
 ja
□ neen
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Was er goeie ontvangst van het netwerk op je gsm?
Was er een vaste telefoonlijn beschikbaar op <5km?

CONTACT MET LOCALS

 ja
 ja

□ neen
□ neen

Waardering:

Met welke taal kon je in het land terecht en hoe ging dat?

Bijna iedereen sprak heel vlot Engels

Hoe beoordeel je de plaatselijke bevolking?

De mensen zijn heel vriendelijk en behulpzaam.
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5.

ACTIVITEITEN

SPORT EN AVONTUUR

Waardering:



Wandelen

Fietsen

Kayak/raften

Andere

Zijn er mogelijkheden in de omgeving?

 ja □ neen

□ ja □ neen

□ ja □ neen

Glacier walk

Waren de routes gemarkeerd?

 ja □ neen

□ ja □ neen

□ ja □ neen

□ ja  neen

Kon je onder begeleiding een parcours doen?

□ ja  neen

□ ja □ neen

□ ja □ neen

 ja □ neen

Waren er bevoorradingsmogelijkheden onderweg
(winkel, dorpje, bron met drinkbaar water?)

 ja □ neen

□ ja □ neen

□ ja □ neen

 ja □ neen

Kon je al het nodige materiaal huren?

□ ja  neen

□ ja □ neen

□ ja □ neen

 ja □ neen

Hoeveel kostte de activiteit?

/

150 euro pp

Welke sport- of avontuurlijke activiteiten hebben jullie gedaan?
Geef een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving met kostprijs, adres, tijdsduur, zwaarte van inspanning, eventuele beperkingen qua leeftijd, grootte van de groep…

We hebben 2 avontuurlijke activiteiten gedaan. De eerste was een tocht door een lavatunnel. Dit was geregeld via Ulfljotsvatn scout
center. Het kostte 70 euro per persoon en al het materiaal (helm, lamp) werd voorzien. Dit was fysiek niet zo zwaar maar je moet
wel goed te been zijn. Ook mag je zeker geen claustrofobie hebben. De andere activiteit was een glacier walk. Dit was fysiek vrij
vermoeiend. We waren 6 uur weg en het is koud op de gletsjer. Ook moet je heel de tijd klimmen. Opnieuw werd al het materiaal
voorzien en was er een gids bij. Dit kostte 150 euro per persoon.
Hoe beoordeel je de activiteiten die je hebt gedaan?
Beide activiteiten zaten goed in mekaar en voldeden aan onze verwachtingen.

ANDERE ACTIVITEITEN

Waardering:



Welke andere activiteiten hebben jullie nog gedaan?
(feesten, stadsbezoeken, concerten, musea, natuurparken, vrijwilligerswerk, uitwisseling…)

In Ijsland hebben we veel op onszelf gewandeld. Er zijn overal aangeduide paden en dat maakt het makkelijk om op jezelf te hiken.
Ook hebben we vrijwilligerswerk gedaan in het scouts center. In Reykjavik hebben we de stad bezocht. We hebben ook de golden
circle gedaan. Een tour die 3 natuurwonderen van Ijsland aanhaalt. Dit kost 55 euro per persoon.

Hoe beoordeel je deze activiteiten?
Alle activiteiten gingen heel vlot. Reykjavik is niet zo’n grote stad dus dat ging vrij snel maar iedereen heeft wel de voorziene tijd
kunnen benutten.
Tips rond activiteiten?

Hou rekening met het feit dat IJsland een land is dat op natuur gefocust is. Als je graag veel musea of stad
wil zien, is dit niet echt de plaats.
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WEER EN KLIMAAT

Waardering:



Hoe was het weer tijdens je kampperiode?
We hebben mooi weer gehad. In Ijsland moet je een beetje geluk hebben. We
hebben 2 dagen met regen gehad, maar het was voornamelijk zonnig met temperaturen tussen 11 en 17 graden. Het kan veel
slechter zijn in Ijsland.
Welke invloed had het weer op je kamp?

Toen het regende hebben we iets minder gewandeld maar voor de rest

had dit niet zo’n grote invloed.
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VRIJ VERSLAG
Wil je nog een vrij verslag toevoegen of heb je een kampbundel die je wilt delen? Dan kan dat hier!
Let wel op met het delen van persoonlijke gegevens!

1. Voorwoord
Beste ouders en seniors
IJsland zal er nu heel snel gaan aankomen. Na een jaar lang acties organiseren, geld inzamelen en dichter komen als een
groep, vertrekken we naar het Noorden. In dit boekje vinden jullie wat algemene informatie die nuttig zal zijn voor en
tijdens we weg zijn.
Als er nog bijkomende vragen zijn, kunnen jullie ons altijd bereiken via facebook of gsm.
Wij zien het alvast zitten!
Eenzelvige Bauta (Alex Lingier)
Begane Schrijverken (Flore Van Maldeghem)

2. Praktisch
a. Vertrek naar IJsland
We verzamelen op maandag 16 juli 2018 om 7u45 aan het station van Knokke. Neem ook een lunchpakket mee. Hier
controleren we alle documenten en vertrekken we met de trein naar de luchthaven van Zaventem. Het vliegtuig richting
Keflavik (Reykjavik, IJsland) vertrekt om 12u25 in Zaventem en inchecken moet ten laatste 2u op voorhand gebeuren.

b. Aankomst in België
We vertrekken in Keflavik (Reykjavik, IJsland) op zondag 29 juli 2018 om 06u15 lokale tijd. We landen omstreeks 11u35 in
Zaventem. Vervolgens nemen we de trein richting Westmalle om aan te sluiten bij het groot kamp. Op dinsdag 31 juli
komen we dan samen met de eenheid naar huis. Rond 17u kan je ons dan verwachten aan het lokaal.

c. Vliegtuiginformatie
Zowel de heen- als terugvlucht zijn met de IJslandse vliegtuigmaatschappij Wowair.


Heenreis maandag 16 juli 2018:
Vluchtnummer
WW 463
Vertrek
Zaventem (Brussel, België) – 12u25 (Belgische tijd)
Aankomst
Keflavik (Reyjavik, IJsland) – 13u50 (lokale tijd)
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Terugreis zondag 29 juli 2018:
Vluchtnummer
WW 462
Vertrek
Keflavik (Reyjavik, IJsland) – 06u15 (lokale tijd)
Aankomst
Zaventem (Brussel, België) – 11u35 (Belgische tijd)

3. Bagage
Onderstaande lijst houdt rekening met alle activiteiten die gepland zijn tijdens onze reis naar IJsland en met de
wispelturige weersomstandigheden. De gemiddelde dagtemperatuur in juli bedraagt 11°C.
Je bagage dient best verpakt te worden in 1 trekrugzak. Daarbij is het handig om een kleine rugzak als handbagage te
gebruiken die je nadien gemakkelijk kan wegsteken in je trekrugzak. Het beste is ook om alles zo waterdicht mogelijk te
verpakken en weg te steken.
Lijst van zaken die je zeker en vast moet meenemen






















Geldige (Belgische) identiteitskaart (!) of reispas (niet verplicht)
Eventueel een bankkaart (met Maestro-functie) of zakgeld (zie verder)
Europese ziekteverzekeringskaart
Uniform: scoutshemd + scoutsdas (aandoen bij vertrek)
Matje en slaapzak (voor temperaturen tot 0°C) en pyjama
Eventueel fleece slaapzak of fleece deken extra
Voldoende ondergoed en kousen (zowel luchtige als warme kousen)
Regenkledij: wind- en waterdichte jas en broek
Stevige stapschoenen (best al een tijdje ingewandeld)
Washandje, handdoeken, milieuvriendelijke shampoo/zeep, deodorant, …
Tandenborstel, tandpasta, scheermesje, …
Persoonlijke medicatie
Voldoende kledij: lange broek, korte broek, dikke trui, t-shirts, … (liefst broek in sneldrogende stof)
Muts, sjaal/buff, handschoenen, zonnebril, zonnecrème
Zwemgerief
Eetgerief: bestek, gamel en drinkbeker (moet tegen stootje kunnen)
Zaklamp, zakmes en drinkbus
Rol wc – papier (!)
GSM met voldoende belkrediet en oplader (IJsland behoort tot de EU roaming zone)
Eventueel fototoestel (onderling afspreken)
Ipod of dergelijke toegestaan want we zijn veel onder baan

Lijst van zaken die we als groep moeten meenemen









Reisgids, stafkaarten en stadsplan Reykjavik (voorzien door leiding)
Fluorescerende vestjes (voorzien door leiding)
3 à 4 gasvuurtjes
1 uitgebreide EHBO kit (voorzien door leiding)
Waslijn
Plastic zakken voor afval tijdens hike
Eten 3-daagse hike
…
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Lijst van zaken die we als groep nog moeten kopen in IJsland


Gaspatronen voor gasvuurtjes

Met de vliegtuigmaatschappij Wowair mag je maximaal 20 kilogram meenemen op het vliegtuig. Dit geldt enkel voor je
trekrugzak. Handbagage is hier niet in meegerekend. Het is uiteraard wel de bedoeling dat je elke dag diezelfde trekrugzak
op je rug kan dragen (aangeraden gewicht 15 kg). Probeer dus zoveel mogelijk je bagage te beperken in gewicht. Hou er
ook rekening mee dat de gemeenschappelijke zaken nog verdeeld moeten worden. Zaterdag 14 juli, net voor vertrek
worden alle rugzakken gecontroleerd in het lokaal door de moderators.
Hou rekening met enkele maatregelen rond bagage:






Handbagage mag niet groter zijn dan 42x35x25cm.
Het gewicht van de handbagage is max 10 kg.
Puntige of scherpe voorwerpen (zakmes, scheermes, …) mogen niet in handbagage.
Vloeistoffen met inhoud groter dan 100 mL mogen niet in handbagage. Alle vloeistoffen moeten samen in 1
doorzichtig zakje en in totaal mag max. 1 L mee.
Gassen (CO2 patronen, …) mogen niet in je trekrugzak.

Voor meer informatie kan je een kijkje nemen op volgende websites:
http://www.kefairport.is/English/Before-Departure/Baggage/
https://wowair.nl/informatie/hazardous-materials/

4. Belangrijke documenten
Voor vertrek zijn volgende documenten noodzakelijk. Wij vragen jullie om deze in te vullen en af te geven aan de
moderators ten laatste op zondag 1 juli 2018.






Ingevulde medische fiches met eventueel doktersattest
Dubbelzijdige kopie (in kleur) van identiteitskaart
Dubbelzijdige kopie (in kleur) van de Europese ziekteverzekeringskaart
Toestemming van de gemeente dat de minderjarige senior het land mag verlaten
Bewijs van eigen reisbijstandsverzekering

Voor een gewoon scoutskamp dekt de verzekering de meeste zaken, maar voor buitenlands kamp is dit niet voldoende.
Bijvoorbeeld repatriëringskosten vallen buiten de standaardverzekering. Daarom is het belangrijk dat jullie zelf zorgen
voor de Europese ziekteverzekeringskaart.

5. Belangrijke gegevens en telefoonnummers
KAMP113 – FOS102 De Albatros Knokke-Heist
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Hieronder vind je alle relevante informatie en belangrijke telefoonnummers terug die je (hopelijk niet) zal nodig hebben
tijdens onze reis naar IJsland.

Belangrijke gegevens:





De landcode voor telefoneren in het buitenland van of naar een Belgisch nummer is +32. De landcode van IJsland
is +354.
In IJsland betaalt men met de IJslandse Kroon (ISK). Momenteel staat € 1,00 ongeveer gelijk met 130 ISK. In IJsland
kan je betalen en geld afhalen met je bankkaart (Maestro-functie).
De stroomvoorzieningen (stopcontacten) zijn identiek aan die van België.
Het tijdsverschil met België bedraagt in de zomer 2 uur. De Belgische tijd draai je dus met 2 uur terug om de lokale
tijd in IJsland te weten.

Belangrijke telefoonnummers:
(Telefoonnummers van ouders en leiding zijn weggelaten)
NOODNUMMERS IN IJSLAND IN GEVAL VAN UITERSTE NOOD
Algemeen Europees noodnummer
112
Informatienummer Politie IJsland
+354 569 9020

6. Kampgeld
Dit jaar hebben we een aantal succesvolle activiteiten georganiseerd die een hoop geld in de kas brachten. Dit heeft
ertoe geleid dat de kostprijs van het kamp voor een groot deel betaald werd. Toch zal een relatief kleine bijdrage
gevraagd worden als kampgeld.
Wij vragen u om het bedrag van € 400,00 over te schrijven op het rekeningnummer BE79 3770 8868 6733 met de naam
van uw senior als mededeling.
De budgetregeling is als volgt:
Kampgeld
Inzamelacties en andere inkomsten

€ 4 000
 € 9 000

Totaalbudget IJsland ter plaatse
Totaalbudget IJsland per persoon ter plaatse

€ 13 000
€ 1 300

Op bepaalde dagen geven we meer uit dan het dagbudget (activiteiten, busreis, …). Dit wordt gecompenseerd door
dagen waarop we bijna niets tot helemaal niets uitgeven (trektocht, …). Dagelijks worden alle uitgaven genoteerd en
geëvalueerd. Zo wordt elke dag een nieuw bedrag per dag berekend om niet over het vooropgestelde budget te gaan. Er
is in dit bedrag een foutmarge ingebouwd voor onvoorziene kosten.
In het budget door ons voorzien zijn alle basiszaken gerekend (vliegtickets, campings, transport, eten en drinken,
activiteiten). Alles wat daarbuiten wordt uitgegeven, komt uit eigen zak en daarvoor moet dus zakgeld worden
KAMP113 – FOS102 De Albatros Knokke-Heist
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meegegeven. Dit kan via een bankkaart of cash. Indien u dit cash wil meegeven, gelieve contact op te nemen met de
moderators. Zo kunnen we dit in 1 keer aanvragen.

7. Overzicht reis
Dag 1: maandag 16 juli

08:07
12:25
13:50

17:30

Wat?
Trein Knokke-Zaventem
Vertrek vlucht Zaventem
Aankomst Keflavik
Bus naar Reykjavik
Boodschappen (Selfoss of Reykjavik)
Tenten ophalen

Prijs pp
€ 12
€ 185
/
4 tick. 1740/630 ISK

Prijs totaal
€ 120
€ 1850
/
8520 ISK

/

/

Bus naar Selfoss
Slapen rond Selfoss

4 tick. 1740/630

8520 ISK

Vandaag vertrekken we uit Knokke met de trein naar Zaventem om 8u. We nemen het vliegtuig richting Keflavik en gaan
dan met de bus naar Reykjavik om de tenten op te halen en boodschappen te doen voor de volgende dagen. Daarna
slapen we in de buurt van Selfoss. Er mag vrij gekampeerd worden in IJsland en daar maken we deze eerste dag al gebruik
van.
Dag 2: dinsdag 17 juli

Wat?
09:00 Transport Ulfljotsvatn scout centre
wandeling
Slapen Ulfljotsvatn scout center

Prijs pp
1800 ISK

Prijs totaal
18 000 ISK

1600 ISK

16 000 ISK

Vandaag gaan we naar Ulfljotsvatn scout centre. Een centrum van de scouting vereniging in IJsland. Eerst bezoeken we
een lavagrot en daarna doen we een middag vrijwilligerswerk om een badge te verdienen. ’s Avonds kijken we voor een
kampvuur en slapen we ter plaatse. Dit ligt al vast en is betaald.
Úlfljótsvatn Outdoor and Scout Center
Úlfljótsvatn
801 Selfoss
Iceland
Dag 3: woensdag 18 juli
Wat?

Prijs pp

Prijs totaal

Bezoek lavagrot

€ 70

€ 700
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Vrijwilligerswerk scout centre
Slapen Ulfljotsvatn scout center

1600 ISK

16 000 ISK

Eerst bezoeken we een lavagrot en daarna doen we een middag vrijwilligerswerk om een badge te verdienen. We
slapen opnieuw in het scout centre Ulfljotsvatn.

Dag 4: donderdag 19 juli

08:45
09:57
11:30

Wat?
Transport Ulfljotsvatn scout center

Prijs pp

Prijs totaal

Bus naar Hella
Start hike richting Skogar
Overnachten in de free

8 tick. 3480/1260 ISK

17 040 ISK

We nemen de bus van Selfoss naar Hella waar we vertrekken op een hike richting Skogar. We hebben een gps en
stafkaarten van het gebied bij en op de hike zijn er verschillende dingen te zien zoals watervallen en een hotpool. We
dragen voldoende water en eten bij ons voor de hele tocht en kamperen vrij.
Dag 5: vrijdag 20 juli
Wat?
Hike
Overnachten op camping Vik

Prijs pp

Prijs totaal

1750 ISK

17 500 ISK

Verder met de hike. We overnachten op de camping in Vik
Vik Camping
Klettsvegur 7
870 Vik
Iceland
E-mail: vikcamping@vikcamping.is
Telephone: +354 487-1345
Dag 6: zaterdag 21 juli
Wat?
Driedaagse hike
Hike rond Vik
Boodschappen
Overnachten Vik camping

Prijs pp

Prijs totaal

1750 ISK

17 500 ISK

Vandaag doen we een hike in de buurt van Vik. We gaan naar black beach en de kliffen bij Dyrhollaey waar je puffins kan
spotten.
Dag 7: zondag 22 juli
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12:00

Wat?

Prijs pp

Prijs totaal

Bus richting Skaftafell
Rustige middag, evt korte wandeling in
nationaal park
Overnachten Skaftafell camping

8 tick. 3480/1260 ISK

17 040 ISK

738 ISK

7380 ISK

We nemen de bus richting Skaftafell national park. Daar installeren we ons op de camping en daarna doen we nog een
kleine wandeling in het park. Hier staat alles duidelijk aangeduid. We houden het rustig vandaag na de zware hike van
de afgelopen dagen. We overnachten op de camping van het park.
Vatnajökulsþjóðgarður
Klapparstíg 25-27
101 Reykjavík
sími 575 8400
info@vjp.is
Dag 8: maandag 23 juli

11:20

Wat?

Prijs pp

Prijs totaal

Glacier hike
Overnachten Skaftafell camping

15 750 ISK
738 ISK

157 500 ISK
7380 ISK

Vandaag doen we in het National Park een glacier hike met de organisatie ‘Glacier Guides’. De activiteit duurt 5u en we
gaan op de Falljökull glacier. Speciaal materiaal wordt door de organisatie voorzien. Meer info op
https://adventures.is/iceland/day-tours/glacier-tours/glacier-tours-on-vatnajokull/glacier-explorer/
’s Avonds slapen we opnieuw op de camping van het nationaal park.
Dag 9: dinsdag 24 juli
Wat?

Prijs pp

Prijs totaal

Hike in het park
Overnachten Skaftafell camping

738 ISK

7380 ISK

We maken gebruik van deze dag om het nationaal park verder te verkennen via de aangeduide wandelpaden. Een
topper om te zien hier is de waterval Svartifoss. ’s Avonds overnachten we opnieuw op de camping.
Dag 10: woensdag 25 juli

14:05

Wat?

Prijs pp

Prijs totaal

Bus naar Jokulsarlon
Bezoek Jokulsarlon
Bus terug naar Skaftafell
Overnachten Skaftafell camping

3 tick. 1305/472.5 ISK

6390 ISK

3 tick. 1305/472.5 ISK
738 ISK

7380 ISK

KAMP113 – FOS102 De Albatros Knokke-Heist
© Copyright bij de auteur. Dit reisverslag wordt u aangeboden door Wegwijzer Reisinfo vzw.

16/18

We nemen de bus van Skaftafell naar Jokulsarlon. Een natuurwonder in IJsland. We spenderen hier de middag en keren
dan terug naar Skaftafell om daar te slapen

Dag 11: donderdag 26 juli

08:40

Wat?
Bus richting Reykjavik
Boodschappen
Slapen Reykjavik camping

Prijs pp
22 tick. 10875/3937.5 ISK

Prijs totaal
53 250 ISK

2400 ISK

24,000 ISK

We nemen de bus richting Reykjavik. Deze rit neemt ongeveer de hele dag in beslag. Daar aangekomen gaan we om
boodschappen en we overnachten op de camping daar, die gereserveerd is.
Reykjavik Campsite
Sundlaugarvegur 32
105 Reykjavík
Tel 568-6944
Fax 588-9201
info@reykjavikcampsite.is
Dag 12: vrijdag 27 juli
Wat?
Reykjavik city centre
Camping Reykjavik

Prijs pp

Prijs totaal

2400 ISK

24 000 ISK

We verkennen het centrum van Reykjavik. Veel dingen zijn te zien zoals de kerk, het operagebouw, de hoofdstraat. ’s
Avonds slapen we opnieuw op de camping in Reykjavik.
Dag 13: zaterdag 28 juli

08:30
23:53

Wat?

Prijs pp

Prijs totaal

Golden Circle
Eten Reykjavik
Bus naar Keflavik

€ 55

€ 550

4 tick. 1740/63 ISK

8520 ISK

Vandaag bezoeken we de golden circle met de bus. Dit zijn 3 hoofdattracties van IJsland: Gullfoss, Geysir en Tingvellir.
We doen dit met de organisatie Snaefell. Zij verzorgen het transport en de toegang en geven uitleg bij elk van de 3
fenomenen. De uitstap duurt ongeveer 7u dus we zijn tegen de avond terug in Reykjavik. Daar gaan we samen iets eten
om de reis af te sluiten en daarna nemen we de bus naar de luchthaven om de volgende ochtend vroeg te vertrekken.
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Dag 14: zondag 29 juli

06:15
11:35

Wat?
Vertrek vlucht Keflavik
Aankomst Brussel Zaventem
Trein/bus naar Westmalle
Aankomst kampterrein

Prijs pp
€ 185
/
€ 12
/

Prijs totaal
€ 1850
/
€ 120
/

We vertrekken om 6u15 uit Keflavik richting Zaventem. Vandaar gaan we nog 2 dagen naar Westmalle, waar de rest van
de eenheid op kamp zit.
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