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Poollicht is een prachtig natuurverschijnsel dat iedereen minstens één keer in zijn of haar leven zou 
moeten gezien hebben. Hoewel poollicht ook in onze streken voorkomt, hebt u meer kans in het 
hoge noorden. Bij heel krachtige zonne-uitbarstingen werd al poollicht waargenomen in Milaan, 

Athene en ooit zelfs in Hawaii. Maar dat zijn  wel zeer uitzonderlijke omstandigheden, terwijl je in 
het hoge noorden bijna iedere nacht kans hebt op poollicht. U moet dan wel in de winter reizen. In 

de zomermaanden wordt het er immers niet (voldoende) donker. 

Waarom IJsland? 

IJsland valt mooi binnen wat de poollicht-ovaal genoemd wordt. Hier is er zelfs tijdens perioden 
met heel weinig zonne-activiteit een grote kans op poollicht. Bovendien is IJsland een geologisch 

bijzonder boeiend land. Het is het jongste land op onze wereldbol. Hier ziet u de krachten die 
destijds de jonge aarde vorm gaven nog aan het werk. Landschappen doen er soms denken aan de 
Maan of Mars. Het is geen toeval dat Apollo-astronauten ooit naar IJsland trokken om er te gaan 

trainen. Bovendien is IJsland in de winter perfect te bezoeken. Door de warme golfstroom is het er 
immers niet zo extreem koud als de naam doet vermoeden. De gemiddelde januari-temperatuur is 
er zelfs hoger dan die van Milaan. IJsland staat ook bekend om zijn zeer wisselvallig weer. Dat heeft 
het voordeel dat het zelden gedurende lange tijd volledig bewolkt blijft en vaak snel kan opklaren. 

De kans dat u tijdens de voorgestelde week poollicht zal zien, is dan ook heel realistisch. Bovendien 
reizen we in de periode van de lente-equinox. Niet alleen zijn de dagen dan al opnieuw voldoende 

lang om veel van IJsland te kunnen zien, ook de aardas staat dan gunstig georiënteerd voor de 
impact van de geladen zonne-deeltjes, zodat de kans op poollicht nog vergroot wordt. 

Tijdens de voorreisvergadering bij Urania wordt u verder vertrouwd gemaakt met het verschijnsel 
poollicht, het fotograferen ervan en met de vele hoogtepunten op IJsland die we zullen bezoeken.  

 

Ijsland is ontzettend gevarieerd en het is dan ook ons doel om u als natuurliefhebber een 
totaalbelevenis te bieden. Tijdens deze reis, waarbij u het westen en zuidoosten van het land 

verkent, maakt u kennis met de vele facetten van IJsland. Dit land van ijs, vuur en water zal u zeker 
weten te bekoren en we creëren optimaal de mogelijkheid om uit te kijken naar het magische 

noorderlicht.  
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Tijdens deze exploratiereis brengt u 6 avonden op het platteland door om zo uw kansen om het  

noorderlicht te aanschouwen te optimaliseren. Natuurverschijnselen laten zich niet commanderen 

en kunnen dus ook nooit gegarandeerd worden. De waarneming van het noorderlicht is ook 

afhankelijk van de weersomstandigheden. Het noorderlicht kan waargenomen worden aan de 

noordelijke hemel van september tot april maar enkel bij heldere, onbewolkte hemel. Misschien 

wordt uw geduld dus op de proef gesteld worden, maar anderzijds is de kans groot dat uw geduld 

vaak wordt beloond. Gezien de reisperiode in de winter, dient u er op voorbereid zijn om lange 

periodes in de kou te staan. Voorzie dus zeer warme kleding. Laagjeskleding is het meest 

aangewezen, aangevuld met warme en comfortabele schoenen, handschoenen, sjaal, muts…  

Fotografen voorzien best een statief. 

 

 

 



PROGRAMMA 

 

 

Dag 1: 26 februari - Amsterdam - Reykjavik 
Afspraak te Schiphol, waar u wordt opgewacht door uw reisleider én Ijsland-specialist Werner 

Hamelinck, deskundige van de Volkssterrenwacht Urania. Tijdens deze reis zal Werner zijn uitgebreide 

kennis graag met u delen.   
Rechtstreekse vlucht van Icelandair naar Keflavik, de internationale luchthaven van Ijsland. 
Verwelkoming en transfer naar het hotel.  
 
Overnachting in het Icelandair hotel Natura of gelijkwaardig. 
Maaltijden: avondmaal 

   

   

 

Dag 2:  27 februari - Reykjavik: stadsrondrit en de Borgarfjördur vallei (260 km) 
Na het ontbijt maakt u tijdens een rondrit kennis met Reykjavik, ’s werelds noordelijkste (en 
kleurrijke) hoofdstad, ingesloten tussen de berg Esja en de Faxaflóibaai. U ziet ook het beroemde 
Höfði, het huis waar Michael Gorbatsjov en Ronald Reagan geschiedenis schreven. 
Daarna gaat de tocht naar Borgarfjörður, dankzij de rijke geschiedenis ook bekend als de 
‘Sagavallei’.  Wie dit wenst, krijgt de mogelijkheid om de Grábrók-vulkaankrater te beklimmen. Wie 
het graag warm heeft, zal in z’n nopjes zijn bij de Deildartunguhver, de krachtigste heetwaterbron 
van Europa.  Elke seconde stroomt er ruim 180 liter (bijna) kokend water naar boven.  
In de nabije omgeving liggen ook nog twee bijzondere en totaal verschillende watervallen.  
Bij Hraunfossar (wat zoveel betekent als ‘lavawatervallen’), stroomt het water vanuit het lavaveld 
Hallmundarhraun ondergronds door kanalen van lava en lijkt het water uit het niets uit de rotswand 
te verschijnen alvorens zich in de Hvítá-rivier te storten. Bij Barnafoss gaat het water van de Hvítá 
door een nauwe kloof en vormt zo een prachtig kolkende waterval. 



De volgende twee nachten brengt u door in Borgarnes, West-IJsland.  
Na het avondmaal neemt Werner u mee om het noorderlicht te spotten. Bij een warme kop 
chocolademelk of thee kunt u daarna nog even gezellig napraten.  
 
Overnachting in het Icelandair hotel Hamar of gelijkwaardig. 
Maaltijden: ontbijt en avondmaal 

       

            

          

 

Dag 3:  28 februari - Het Schiereiland Snæfellsnes & een fjordcruise (250 km) 
Snæfellsnes, het grootste schiereiland van Ijsland, gelegen tussen de Faxaflói-baai in het zuiden en 
de Breiðafjörður-fjord in het noorden, omvat vele verschillende facetten van Ijsland ’s pracht. 
Zowat alles wat het land te bieden heeft, vindt men hier. Van stranden en kliffen van bizarre 
basaltformaties tot vulkanen en warmwaterbronnen.  
Over de hele lengte van het schiereiland strekt zich een robuuste bergketen uit. Tot deze bergketen 
behoort de stratovulkaan Snæfellsjökull (1446m) die bedekt is door een ijskap en  bekend is uit het 



boek ‘Naar het middelpunt der aarde’ van Jules Verne. Op heldere dagen is de vulkaan van verre te 
zien. 
U reist naar het pittoreske vissersplaatsje Stykkishólmur, waar u inscheept voor een cruise in de 
Breiðafjörður-fjord. Na een lichte lunch maakt u in Bjarnarhöfn kennis met het productieproces van 
de fameuze Ijslandse delicatesse Hákarl, waarbij haaienvlees een maandenlang rottings- en 
fermentatieproces ondergaat. 
Afhankelijk van de weers- en wegomstandigheden, wordt er een bezoek gebracht aan het 
vissersplaatsje Grundarfjördur,  dat vooral bekend is omwille van haar ligging nabij de Kirkjufell, één 
van de meest fotogenieke bergen op Ijsland. 
’s Avonds kunt u vanuit de hot tubs van het hotel de hemel afturen, uitkijkend naar het 
noorderlicht. Als dat geen bijzondere ervaring is! 
 
Overnachting in het Icelandair hotel Hamar of gelijkwaardig. 
Maaltijden: ontbijt, lichte lunch en avondmaal 

 

     

     

 

Dag 4: 1 maart - De gouden cirkel, geothermische proeverij & de IJslandse paarden (230 km) 

Vandaag reist u via de Hvalfjörður-fjord landinwaarts naar het Thingvellir Nationaal Park, dat prijkt 

op de befaamde lijst van UNESCO-werelderfgoed. Het bijzondere aan dit park is dat het één van de 

weinige plekken op aarde is, waar de Mid-Atlantische Rug, de breuklijn tussen het Noord-

Amerikaanse en het Euraziatische continent, duidelijk zichtbaar is. Bovendien is de plek ook van rijk 

aan geschiedenis en folklore. 

Daarna gaat de tocht verder langs de Gouden Cirkel-route.  Op ongeveer 50 minuten rijden van 

Thingvellir  ligt Geysir, in de Haukadalur-vallei. Onderweg ziet u de vulkanische activiteit van de 

aarde steeds intenser worden, tot u in een gebied komt dat bezaaid is met warmwaterbronnen, 

kleipotten en fumarolen.   De originele geiser (Geysir), die z’n naam gaf aan het natuurverschijnsel, 



is niet langer actief, maar z’n buurman Strokkur, spuwt ongeveer om de 5 à 10 minuten water tot 

een hoogte van wel 30 meter de lucht in.  

Na het aanschouwen van al dit natuurschoon, kunt u proeven van geothermisch gekookte eieren, 

vergezeld van onder de grond gebakken brood, haring, Ijslandse boter en een lekker glaasje 

ijskoude Geysir Schnapps.   

Bij Gullfoss, de ‘gouden waterval’, ziet u hoe deze dubbele waterval 34 meter lager in de Hvítá-rivier 

neerstort. In de namiddag wordt er ook gestopt bij de Friðheimar-manege waar u meer leert over 

de bijzondere IJslandse paarden. Ook brengt u een bezoek aan een geothermisch verwarmde serre 

waarin men het hele jaar door planten kan kweken. 

’s Avonds kunt u opnieuw uitkijken naar het noorderlicht, met de voeten stevig op de grond óf 

vanuit de hot tub in de tuin van het hotel.  

 

Overnachting in het Fosshotel Hekla of gelijkwaardig. 

Maaltijden: ontbijt en avondmaal 

 

    

     

    

 



Dag 5:  2 maart – de prachtige zuidkust  & vulkanen (230 km)  
Vandaag maakt u kennis met de prachtige zuidkust. U start de dag echter met een bezoek aan het 
Lava Centre, een recente en zeer boeiende interactieve tentoonstelling met hightech snufjes, waar 
u meer leert over vulkanen, aardbevingen en het ontstaan van Ijsland. 
Fotografen zullen zeker hun hartje ophalen bij de 60 meter hoge Skógafoss-waterval, één van de  
meest indrukwekkende watervallen van het land. Bij Skogar bezoekt u een volksmuseum dat een 
goed beeld geeft van de oude levenswijze van de Ijslanders.  U ziet er o.m. een reeks turfhuizen met 
de typische grasdaken van vroeger.  In de namiddag komt u bij het zwarte zandstrand van 
Reynisfjara, waar u ook een zeer fraaie basaltformatie kunt zien.  
U overnacht tweemaal aan de voet van Europa’s grootste gletsjer, nabij Kirkjubaejarklaustur in het 
Vatnajökull Nationaal Park.  ’s Avonds vormt de stille en afgelegen locatie van het hotel opnieuw de 
ideale omstandigheid om uit te kijken naar het dansende noorderlicht dat de hemel hier zo mooi 
kan verlichten. 
 
Overnachting in het hotel Geirland of gelijkwaardig. 
Maaltijden: ontbijt en avondmaal 

    

 

    

 



Dag 6:  3 maart - Skaftafell Nationaal Park & Vatnajökull-gletsjer (270 km) 

IJs, gletsjers en ijsbergen, daar draait het vandaag allemaal om.   

Bij het schilderachtige Jökulsárlón-gletsjermeer, met z’n ronddobberende ijsbergen, bestaat de kans 

dat u zeehonden zal spotten. Terwijl u over het zwarte zandstrand wandelt, waarop ijsbergen als 

het ware stranden, krijgt u ruimschoots de tijd om deze unieke omgeving in u op te nemen.  

In de namiddag bezoekt u het kleine turfkerkje in Hof. U reist verder door het Vatnajökull Nationaal 

Park, het op één na grootste nationale park van Europa, dat op de lijst staat van Unesco 

Werelderfgoed. Dit alpiene park herbergt de hoogste bergen van Ijsland. U vindt er ook de 

Vatnajökull-gletsjer, die op het dikste punt haast 1000 m dik is. 

Profiteer ’s avonds zeker nog eens van de ideale locatie van het hotel om uit te kijken naar het 

noorderlicht! 

Maaltijden: ontbijt en avondmaal 

     

      

 

 
Dag 7: 4 maart - Zuidkust, lavastranden, kustdorpjes & Blue lagoon (370 km) 
Vanuit Kirkjubaejarklaustur rijdt u, via de met mos bedekte lavavelden van Eldhraun, naar Vík. Het 
zwarte lavastrand met de hoge kliffen, waar vogels zelfs in de winter nesten bouwen, biedt een 
indrukwekkend zicht.  Meer westelijk ziet u de smalle, fotogenieke Seljalandsfoss-waterval. In de 
namiddag keert u terug naar Reykjavik en is er vrije tijd om op eigen houtje de sfeer van de 
hoofdstad op te snuiven. 
Tegen de avond trekt u naar de bekende Blue Lagoon, waar u heerlijk kunt baden in het warme 
water. Hierna volgt een traditioneel diner in het Northern Light Inn, waarna u de blik een  laatste 
maal naar de hemel kan richten, op zoek naar dat magische licht.  
 
Overnachting in het Icelandair hotel Natura of gelijkwaardig. 
Maaltijden: ontbijt en avondmaal 



    

     

 

Dag 8: 5 maart - afscheid (50 km) 

Vroeg uit de veren voor de transfer van het hotel naar de luchthaven. Vlucht naar Schiphol.  

Einde van een unieke reis. 
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