IJSLAND
CRUISE

14
dagen

DE DRIE LANDEN
IN ÉÉN-CRUISE
LAAT U ALLE MOOIE PLEKKEN VAN
SCHOTLAND, IJSLAND EN NOORWEGEN
ZIEN. LAAT U ZICH VANAF AMSTERDAM
MEEVOEREN LANGS DE HISTORISCHE
PLEKKEN VAN SCHOTLAND, DE BIJZONDERE
NATUURSCHOON VAN IJSLAND EN DE
INDRUKKENDE FJORDEN VAN
NOORWEGEN.EN NA 15 DAGEN ARRIVEERT U
MET HEEL VEEL VAKANTIEHERINNERINGEN
WEER IN AMSTERDAM.

Met het luxe schip
van de Holland America Line vertrekt u
vanuit Amsterdam voor een
indrukwekkende reis, waarin u in twee
weken drie landen bezoekt en heel veel
mooie indrukken op zult doen.

Met de Rotterdam
van de Holland America Line gaat u op reis vanuit Amsterdam en 15
dagen later, na een prachtige reis langs drie verschillende landen, komt u
met heel veel mooie vakantieherinneringen weer terug in Amsterdam.

Datum
Verschillende data mogelijk. Kijk op onze site of neem contact met ons
op

Prijzen

De prijs van een cruise is afhankelijk van meerdere factoren. Welke hut uw
voorkeur heeft en van de zorgvraag. Neem contact met ons op om de prijs
voor uw cruise te laten berekenen

Inclusief
14 overnachtingen aan boord van de
Rotterdam
havengelden en maaltijden (ontbijt, lunch,
diner en snacks)
koffie, thee, water en ijsthee in de (buffet)
restaurants aan boord
uitgebreid entertainment en veel activiteiten
roomservice
Exclusief
dranken aan boord
servicetoeslag van 15% op de dranken
fooien (verplicht)
optioneel: excursies, toeslag specialiteiten
restaurants
reis- en annuleringsverzekering

IJSLAND CRUISE
In deze cruise doet u, zoals de naam het al
zegt, 3 landen aan, waarbij vooral IJsland tot
ieders verbeelding spreekt. Maar ook
Engeland en Noorwegen hebben uiteraard
heel veel moois te bieden.

Ålesund
Uw reis begint met het vertrek van de Nieuw Statendam
uit Amsterdam. Daarna volgt een heerlijk dagje op zee
(lees hierover ook onze blog: dag op zee). En
ondertussen op naar Noorwegen, waar de volgende dag
wordt aangelegd bij Hagesund. Hier woonde de eerste
koning van Noorwegen, Harald Schoonhaar in de buurt,
maar Hagesund staat meer bekend om zijn fjorden, de
gletsjers van Folgefonna National Park en de 612 meter
lange Langflosswaterval. Aan het eind van de middag
vaart u verder naar Ålesund.Ålesund is een heel mooi
vissersstadje, dat na de grote brand in 1904, in
Jugendstil werd herbouwd. Heerlijk om hier wat rond te
dwalen.

AKUREYRI

Tegen de avond gaat het verder richting IJsland. Na een dagje op zee
komt u aan in Akureyri, de vierde stad van het IJsland, enige grotere stad
buiten de regio Reyljavik. Akureyri ligt aan de Eyjafjordur (betekent ‘fjordeiland’), één van de langste van IJsland, die u vanaf de Nieuw Statendam
helemaal goed kunt zien.De volgende IJslandse plaats, die wordt
aangedaan, is Isafjordur, een idyllische stad tussen de imposante bergen
van het Westfjordschiereiland.Nu op naar de hoofdstad, Reykjavik, de
meeste noordelijke hoofdstad van de wereld. Reykjavik biedt
indrukwekkende vergezichten met ontoegankelijke lavavelden,
imposante gletsjers en leuke kleurrijke huizen.IJsland is door vulkanische
activiteit in de Atlantische oceaan ontstaan en groeit nog steeds aan. Het
vulkanisme zorgt ook voor het ontstaan van geisers, minerale en hete
bronnen. Er zijn wel bomen, maar vooral in dwerg- en struikvorm. Al met
al een heel ander landschap dan dat wij gewend zijn.

LERWICK
Nu op naar Engeland, een dagje op zee en dan komt het schip
aan in Lerwick (de Shetlandeilanden, Schotland). Het maakt wel
deel uit van het Verenigd Koninkrijk, maar heeft ook veel
Noorse invloeden, zoals te horen is in het plaatselijke dialect.
De Shetlandeilanden liggen halverwege tussen Schotland,
Noorwegen en de Faeröereilanden en zijn uiteraard bekend
om hun pony’s.
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Na de eilanden op weg naar het vasteland met
als aanleghaven Inverness in de Schotse
Highlands met zijn ruige natuurschoon met
mooie valleien, rivieren, bergen en meren,
waarvan die van Loch Ness natuurlijk tot
ieders verbeelding spreekt.Voor er
teruggevaren wordt naar Amsterdam is er nog
een stop in Newhaven. Newhaven is niet
bekend, maar wel het zeer nabijgelegen
Edinburg, de Schotse hoofdstad. Het is een
bijzonder aantrekkelijke stad met een kasteel,
dat lijkt te zweven boven het stadscentrum.
Een heerlijk plaats om te vertoeven.

Heeft u vragen?
Neem contact met ons op.
U kunt telefonisch contact met
ons opnemen
Petra: 0657896825
Annemarie: 06-24694979
U kunt ook via WhatsApp
contact opnemen op
bovenstaande nummers

