
Van 23 augustus tot 31 augustus 2021

Met Knack  
rondom IJsland 

+ Faeröer, Orkney en 
Schotland  



HALLÓ OG  
VELKOMIN! 

Voorwoord

In 2014 organiseerden wij de eerste Knack-cruise, een verkenning van de Britse eilanden. Wij ko-
zen hierbij voor een kleinschalig schip, de Louis Aura. Daarna bracht de oude dame MS Astoria ons  
naar de Baltische staten, Groenland en Spitsbergen. Stuk voor stuk unieke ervaringen, met schepen  
die hun sporen ruimschoots verdienden, maar die in de vaart kwamen in een tijdperk waar andere  
normen golden.

Wij kunnen echter niet blind zijn voor de uitdagingen van vandaag. Zo is veilig reizen, met respect 
voor de omgeving en het milieu vandaag de dag een bekommernis in de reissector. 

Geen betere manier om die bezorgdheden te counteren dan een gloednieuw schip. Knack Cruises  
verkent de wereldzeeën voortaan met de World Explorer, een subliem, milieuvriendelijk, ruim  
en gezellig expeditieschip, dat in 2019 werd gebouwd in Portugal. In een luxueus kader biedt de World 
Explorer aan maximaal 180 passagiers een totaal andere ervaring dan de megacruiseschepen. De  
ruime kajuiten bieden stuk voor stuk een schitterend uitzicht op de prachtige landschappen die we u 
laten ontdekken.

En dankzij de nieuwste technologieën en zijn compacte formaat kan de World Explorer in optimale en 
veilige omstandigheden zelfs in de kleinste havens aanmeren.

Voor de zomer 2021 plannen wij twee trips met het schip: een cruise IJsland-Schotland en een arctische 
expeditie naar Groenland. 

Met dit schip kunnen wij nu en in de toekomst ruimschoots jullie verwachtingen inzake bestemmin-
gen, comfort, vaarplezier en ecologisch reizen inlossen. Wij zorgen steeds voor de ingrediënten die elke 
Knack-cruise op smaak brengen en kenmerken: boeiende conferenciers, intelligent entertainment, een 
interessant en gelijkgestemd reisgezelschap, en begeleiders die steeds voor u klaarstaan.

Geert Lambrecht
Directeur Knack Cruises
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IJsland, land van vuur. Met zijn machtige vulkanen, indrukwekkende gletsjers en uitge-
strekte lavavelden biedt het een van de spectaculairste landschappen op aarde. De stei-
le, door de golven geteisterde fjorden en kliffen zijn vaak alleen per boot bereikbaar en 
vormen een biotoop voor talloze vogels. Geisers en fumarolen creëren hier betoverende, 
mineraalachtige maanlandschappen. Deze woeste natuurkrachten worden afgewisseld 
met haast tropische zwempartijen in prachtig blauw water en de eenvoudige charmes 
van de hoofdstad Reykjavik.

De IJslandse natuur is overweldigend, maar dat is lang niet de enige troef van het eiland: 
overal komen we authentieke, bontgekleurde vissershuisjes tegen en de gastvrije be-
woners van dit eiland met zijn rijke geschiedenis, dat trots is op zijn onafhankelijkheid. 
Exclusief aan deze reis: we meren ook aan op de Faeröer- en de Orkney-eilanden. Vaak 
vergeten doch fabelachtige plekken te midden van de oceaan, waar u geweldige indruk-
ken opdoet.

We eindigen in Schotland. Naast de kilts en doedelzakken, speelt ook hier de natuur 
een centrale rol met grillige rotsformaties, diepe valleien, woeste kusten en ongerepte 
veengebieden. Deze spectaculaire landschappen vormen het mysterieuze kader van 
het beruchte Loch Ness.



REYKJAVIK > ISAFJÖRDUR > AKUREYRI > SEYDISFJÖRDUR > 
TÓRSHAVN > KIRKWALL > INVERGORDON > EDINBURGH

  AANKOMST  
WORLD EXPLORER  VERTREK  

WORLD EXPLORER

maandag 23/aug Inscheping Reykjavik  

dinsdag 24/aug  Reykjavik 18:00

woensdag 25/aug 7:00 Isafjördur 18:00

donderdag 26/aug 7:00 Akureyri 17:00

vrijdag 27/aug 9:00 Seydisfjördur  15:00

zaterdag 28/aug 12:00 Tórshavn  20:00

zondag 29/aug 11:00 Kirkwall 20:00

maandag 30/aug 7:00 Invergordon 16:00

dinsdag 31/aug  8:30 Edinburgh  Ontscheping

De tijdstippen in lokale tijd zijn indicatief en betreffen enkel het vaarschema.

HOOGTEPUNTEN: 
• Uitgebreide ontdekking van  

IJsland met vier aanleghavens
• Volledige dag bezoek aan de 

hoofdstad Reykjavik
• Passage van de poolcirkel
• Uitzonderlijke diversiteit aan 

landschappen tussen fjorden, 
gletsjers, geisers en vulkanen

• Unieke stop-over in Faeröer  
en Orkney

Het programma van dag tot dag
9 dagen / 8 nachten

Vaarroute

DAG 1 | Brussel – Reykjavik
Vertrek met een charter- of lijnvlucht 
naar Reykjavik. Transfer bij aankomst 
en inscheping aan boord van de World 
Explorer. Diner aan boord.

DAG 2 | Reykjavik
Reykjavik, letterlijk ‘Rookbaai’, werd zo 
genoemd in 874 door de eerste Scandi-
navische kolonist, Ingolfur Arnarson. Hij 
liet zich daarbij inspireren door de op-
stijgende stoom uit de warmwaterbron-

nen. In de hoofdstad van IJsland woont 
bijna 70% van de bevolking. 
Leuk weetje: het is de meest noordelijke 
hoofdstad van de wereld.

Ondanks haar late ontwikkeling in de 
19e eeuw telt de stad geen oude gebou-
wen, maar wel mooie gekleurde huizen 
die een ongelofelijke charme uitstralen. 
Het is een stad op mensenmaat, waar 
het heerlijk kuieren is. Reykjavik is ook 
de toegangspoort tot de Golden Circle, 

die drie prachtige natuurlijke trekpleis-
ters omvat: de waterval van Gullfoss, 
de thermische bronnen rond Geysir en 
Thingvellir, de vallei van het parlement. 

Vrij bezoek of deelname aan een van de 
vier optionele excursies.

DAG 3 | Isafjördur
Isafjördur (ijsfjord in het IJslands) is de 
hoofdstad en tevens de grootste stad van 
de regio Westfjorden. Visserij is de be-
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langrijkste economische sector in deze 
stad. 
Ondanks de weinige inwoners (ong. 
3000) en dat het nogal afgelegen ligt, 
straalt het stadje een echte stedelijke, of 
men zou kunnen zeggen internationale, 
sfeer uit. Je vindt er kleurrijke, smalle 
straatjes en oude huizen uit de 18e en 
19e eeuw.

U heeft vandaag de keuze uit vier optio-
nele excursies.

DAG 4 | Akureyri
Akureyri bevindt zich in het noorden van 
IJsland, aan de westkust van de fjord 
Eyjafjördur. De stad wordt omringd door 
bergen die bijna heel het jaar door met 
sneeuw zijn bedekt. Ze wordt doorkruist 
door de rivier Glerá, die bij haar duik in 
de zee de zandbank Oddeyri vormt. Dit 
fjordgebied is bekend om zijn kalme 
winden en zijn natuurlijke haven.

DAG 5 | Seydisfjördur
Seydisfjördur is een vissers- en han-
delsplaats en ligt aan het eind van de 
kronkelende, 16 km lange, gelijkna-
mige fjord. Het stadje is omgeven door 
hoge steile bergen. Hierdoor is de zon in 
Seydisfjördur ’s winters ongeveer twee 

maanden lang niet te zien. De natuur 
rondom de stad is een hypnotiserende 
weergave van watervallen, bergen en de 
oceaan. 

DAG 6 | Tórshavn (Faeröereilanden)
De Faeröerarchipel halverwege IJsland 
en Schotland bestaat uit 18 groene ei-
landjes, van elkaar gescheiden door 
smalle vaargeulen en fjorden. Wij meren 
aan nabij Tórshavn, de hoofdstad van de 
Faeröereilanden gelegen op het eiland 
Streymoy.
De stad van Thor, de god van de donder 
en de bliksem in de noordse mythologie, 
heeft haar dorpse karakter behouden 
met haar originele veelkleurige huisjes 
met bemoste daken. In de historische 
wijk Tinganes bevindt zich het eerste 
Europese parlement dat in de 9e eeuw 
onder de vlag van de Vikingen werd op-
gericht. U kunt deze charmante stad op 
eigen houtje ontdekken of kiezen uit vier 
op tionele excursies.

DAG 7 | Kirkwall (Orkney-eilanden)
De Orkney-eilanden, een archipel van 
circa 70 eilanden, liggen ten noorden 
van het Schotse vasteland. Witte zand-
stranden, diepe grotten, puntige kliffen 
en een ongekend rijke flora en fauna. 

Het grootste eiland staat bekend als 
Mainland, Kirkwall is de hoofdstad.
Op de Orkneys waant u zich als het ware 
in Scandinavië. De levendige hoofdstad 
is een oude Noorse stad en wordt gedo-
mineerd door de indrukwekkende Sint-
Magnuskathedraal, opgetrokken in rode 
zandsteen met prachtig glas in lood. 
Naast de kathedraal zijn overblijfselen 
te zien van het Bishop’s Palace, de wo-
ning van de bisschop, en Earl’s Palace.
Tegenwoordig is Kirkwall een levendige 
plaats met restaurants, musea, pubs en 
winkels. Vrij bezoek of deelname aan 
een van de drie optionele excursies.

DAG 8 | Invergordon (Schotland)
Invergordon aan de Cromarty Firth is 
Schotland ten voeten uit. Het dorp uit de 
Highlands ligt dicht in de buurt van het 
beroemde Loch Ness. Bovendien is dit 
de regio van de grote Schotse whisky-
distilleerderijen.

Vrij bezoek of deelname aan de optio-
nele excursies.

DAG 9 | Edinburgh – Brussel
Ontscheping en transfer naar de lucht-
haven. Vlucht naar Brussel (charter- of 
lijnvlucht).

Isafjordur

Akureyri Seydisfjordur

Torshavn 
(Faeröer)

Kirkwall 
(Orkney-eilanden)

Invergordon 

REYKJAVIK

EDINBURGH

IJsland

Schotland

            Poolcirkel  

van Brussel

naar Brussel



Dag 2 REYKJAVIK
➤ 
EXCURSIE 1 • ONTDEK REYKJAVIK
Prijs per persoon: € 90
Duur: 4 uur
Reykjavik behoort met ongeveer 120.000 
inwoners zeker tot de kleinste hoofd-
steden ter wereld. Deze sightseeingtour 
neemt u mee op een reis naar enkele van 
de meest opmerkelijke bezienswaardig-
heden van Reykjavik. 
De reis begint met een rit door de 
Laugardalur-vallei, het belangrijkste 
sport- en recreatiegebied van de stad. 
We passeren het olympische openlucht-
zwembad dat gevuld is met geother-
misch water. 
De tocht gaat verder naar het open-
luchtmuseum Arbær, waar we genieten 
van een aangename wandeling tussen 
de historische gebouwen die daar staan. 
Het museum werd opgericht vanwege 
de groeiende bezorgdheid dat ‘het oude 
Reykjavik’ voor altijd zou verdwijnen. 
Vanuit het Arbær-museum gaan we ver-
der naar een van de belangrijkste ge-
bouwen van de stad, Perlan (de parel). 

Het gebouw zelf is architectonisch inte-
ressant - de koepel bestaat uit reflecte-
rende glaspanelen op een holle stalen 
frame. Perlan heeft een uitkijkplatform 
boven op de warmwaterreservoirs dat 
een prachtig uitzicht over de stad biedt. 
Vanuit Perlan gaan we naar het Natio-
naal Museum. Het museum is gewijd 
aan het overbrengen van kennis over het 
culturele erfgoed van IJsland vanaf de 
tijd van de pioniersnederzetting tot nu. 
We eindigen de tour met een rit door de 
oude wijk van Reykjavik met zijn char-
mante kleurrijke huizen en langs de 
kerk Hallgrímskirkja, het markantste 
monument van de stad.

Dag 2 REYKJAVIK
➤ 
EXCURSIE 2 • IJSLAND PROEVEN
Prijs per persoon: € 130
(inclusief lunch)
Duur: 6 uur 
We bezoeken enkele van de meest ge-
denkwaardige bezienswaardigheden van 
IJsland en genieten van een authentieke 
IJslandse langoustinemaaltijd in een van 
de meest charmante badplaatsen van het 
land.
De reis begint met een rit door Reykja-
vik. We verlaten de stad en reizen verder 
door een wild landschap dat bezaaid is 
met bloemen, grasachtige laaglanden 
en moerassen. Als we het stadje Eyrar-
bakki naderen, kunt u in de verte mis-
schien de actieve vulkaan Hekla zien 
liggen. 
Onze eerste bestemming is Stokkseyri, 
een kustplaats beroemd om zijn zwarte 
zandstranden en musea gewijd aan de 
IJslandse folklore van geesten, elfen en 
trollen. Hier gaan we ook naar een lo-
kaal restaurant dat gespecialiseerd is in 
IJslandse langoustine en kreeft, vers uit 
de zee. 
Na de rijkelijke maaltijd rijden we langs 

de kust naar de veelkleurige afzettingen 
van de warmwaterbronnen van Krýsu-
vík. Daar maken we een korte wandeling 
tussen kokende modderpoelen en luis-
teren naar het gesis van de stoomope-
ningen. We maken ook een stop bij de 
charmante kerk Strandarkirkja. 
De reis gaat verder door een maanach-
tig landschap van lava en mos naar het 
meer van Kleifarvatn. De kale omgeving 
is uniek en fascinerend. Aan het noorde-
lijke einde van het meer maken we een 
korte stop om te genieten van het be-
toverende landschap voordat we terug-
gaan naar Reykjavik en ons schip.

Dag 2 REYKJAVIK
➤

EXCURSIE 3 • GOLDEN CIRCLE
Prijs per persoon: € 150 
(volledige dag, inclusief lunch)
Duur: 8 uur
Deze bestseller van Reykjavik omvat drie 
van de beroemdste bezienswaardigheden 
van het land: Thingvellir, Gullfoss en Gey-
sir. Samen staan ze bekend als de Gouden 
Cirkel. 
Deze dagtocht begint met een rit over de 
heidevelden van Mosfellsheidi, een oud 
golvend lavaveld. Uiteindelijk bereiken 
we Thingvellir National Park, Unesco-
werelderfgoed, dat in een dal ligt en een 
ongelooflijk uitzicht biedt op de Midden-
Atlantische bergkam. Thingvellir is niet 
alleen van enorm geologisch belang, 
maar wordt door de IJslanders ook als 

De moeilijkheidsgraad van de excursies wordt 
aangeduid met dit symbool ➤. Deze moeilijk-
heidsgraad wordt bepaald afhankelijk van de 
duur van de excursie en de fysieke inspanningen 
die de excursie vergt.

makkelijk ➤

gemiddeld ➤ ➤

moeilijk ➤ ➤ ➤

OPTIONELE EXCURSIES 
Vanuit verschillende aanleghavens organiseren we een aantal 
optionele excursies. Het is niet mogelijk om op dezelfde dag 
meerdere excursies te plannen. De optionele excursies zijn 
gegarandeerd vanaf 30 deelnemers.

De inhoud van de excursies alsook de volgorde van de bezoeken 
kunnen deels onderhevig zijn aan wijzigingen, naargelang de 
situatie ter plaatse. 

Wij raden u aan om de excursies zoveel mogelijk gelijktijdig met 
uw cruiseboeking te reserveren.



een heilige plaats beschouwd omdat 
hier in het jaar 930 het wetgevende par-
lement, de Althing, is opgericht. 
We gaan verder in de richting van de 
waterval van Gullfoss. De ‘Gouden Wa-
terval’ is de beroemdste van de talrijke 
watervallen van het land. Een krachtig 
schouwspel. De laatste van de ‘grote 
drie’ is Geysir, een geothermisch ge-
bied, waar het woord ‘geiser’ vandaan 
komt. Strokkur, een explosieve geiser, 
barst om de paar minuten los.
In Hellisheidi, een geothermische ener-
giecentrale, leren we over de geoweten-
schappen, geothermische technologie 
en de milieugeschiedenis van het ge-
bied. 
Als we terugkeren naar Reykjavik ma-
ken we nog een laatste stop bij Perlan 
(de parel), voordat we teruggaan naar de 
pier. Perlan heeft een uitkijkplatform dat 
een geweldig panoramisch uitzicht over 
Reykjavik biedt, perfect voor het maken 
van foto's of gewoon om te ontspannen 
en te genieten van het uitzicht.

Dag 2 REYKJAVIK
➤ ➤

EXCURSIE 4 • HET HART VAN DE GLETSJER
Prijs per persoon: € 330 
(beperkt aantal plaatsen)
Duur: 9 uur
Dit opwindende gletsjeravontuur neemt u 
mee op een onvergetelijke reis naar de op 
een na grootste ijskap in IJsland.  
Deze dagreis begint met een rit naar 
de warmwaterbron Deildartunguhver, 
waar we de stoom bewonderen die uit 
de aarde in de lucht opstijgt. Vervol-
gens gaan we verder naar de waterval-
len van Hraunfossar en Barnafoss, twee 
pittoreske watervallen die een ideale 
fotomogelijkheid bieden. Vanaf de wa-
tervallen rijden we naar Húsafell, een 
groene oase aan de rand van de gletsjer. 
Na de lunch gaan we aan boord van een 
gletsjertruck en vertrekken we naar de 
gletsjer Langjökull, het hoogtepunt van 
onze dag. 
De Langjökull-gletsjer is de op een na 
grootste ijskap van IJsland. Onze des-
kundige chauffeur neemt ons mee op 
een rit door deze wildernis van ijs en 
sneeuw. We stoppen op de gletsjer om 
de ijsgrot te bezoeken die ons dichter bij 
het 'hart van de gletsjer' brengt. Hier lo-
pen we door hallen van blauw ijs en er-
varen we de kleuren en de dichtheid van 
de gletsjer. 
Daarna rijden we door de dramatische 
Kaldidalur ('Cold Valley'). Deze bergweg 
is een van de hoogste bergwegen van 

IJsland en is slechts beperkt geopend 
gedurende het jaar. Uiteindelijk bereiken 
we onze laatste bestemming, Thingvellir 
National Park, Unesco-werelderfgoed, 
niet te missen. 
Let op: de tijd die wordt doorgebracht 
en de afstand die wordt afgelegd op de 
gletsjer zijn afhankelijk van het weer en de 
sneeuw. Wij behouden ons het recht voor 
om de route indien nodig om te keren. De 
tocht is afhankelijk van de wegcondities 
naar de gletsjerrand en kan op korte ter-
mijn worden geannuleerd.

Dag 3 ISAFJÖRDUR
➤ 
EXCURSIE 5 • ZEEVOGELS OP VIGUR
Prijs per persoon: € 120
Duur: 3 uur
Vigur is een klein en uniek eiland, slechts 
2 km lang en 400 m breed, een groene 
oase in het blauwe water van de fjord 
Isafjardardjúp. Op het eiland nestelen tal-
loze vogels in de zomer, waardoor het een 
vogelobservatieparadijs is. Het is sinds 
1884 de thuisbasis van dezelfde familie. 
Na een boottocht van 20 min. maken we 
een ontspannen wandeling rond het ei-
land, de perfecte gelegenheid om een 
overvloed aan vogels in hun natuurlijke 
omgeving te zien. Eidereenden neste-
len hier in grote aantallen. De boer be-
schermt de nesten en wordt beloond 
met dons dat de eenden uit hun eigen 
nest plukken om hun eieren te beschut-
ten.
In Vigur zijn enkele overblijfselen van 
oude landbouwmethoden bewaard ge-
bleven, waaronder de oudste windmolen 
van IJsland, gebouwd in 1840 en tot 1917 
gebruikt voor het malen van geïmpor-
teerde tarwe. De huizen dateren ook uit 
de 19e eeuw. 

Dag 3 ISAFJÖRDUR
➤ 
EXCURSIE 6 • BLOEMEN & FJORDEN 
Prijs per persoon: € 110 
(inclusief verfrissingen)
Duur: 3 uur
De Flowers & Fjords-tour neemt u mee op 
een avontuurlijke reis door een bergtun-
nel en over de Westfjorden naar de fjorden 
van Dýrafjördur en Önundarfjördur.
Het uitzicht tijdens de rit naar onze 
bestemming wordt gekenmerkt door 
smalle, steile passen en diepe, beschut-
te fjorden waar boerderijen en dorpen 
zich op een smalle strook land bevinden, 
wat getuigt van de pioniersgeest van de 
mens.
De eerste stop op onze reis is Skrúdur, 
de eerste botanische tuin van IJsland die 
in 1905 werd gesticht. Het was de rea-
lisatie van een droom die de directeur 
van de school in Núpur had. De tuin zou 
worden gebruikt om de studenten plant-
kunde te leren en hen te laten kennis-
maken met een meer plantaardig dieet. 
Vanuit Núpur gaan we verder naar het 
dorp Flateyri, ontstaan in het midden 
van de 19e eeuw rond de haaienvangst. 
We bezoeken de plaatselijke kerk om 
te genieten van een muzikaal optreden. 
Onze gids neemt ons mee op een rustige 
wandeling door de kleine hoofdstraat 
van het dorp met een bezoek aan een 
coffeeshop waar we genieten van lokaal 
gemaakte verfrissingen. Naast het café 
kunt u de oude boekhandel bezoeken of 
genieten van het uitzicht aan de haven.

Dag 3 ISAFJÖRDUR
➤ ➤ 

EXCURSIE 7 • HET LEVEN IN ISAFJÖRDUR
Prijs per persoon: € 100
(inclusief verfrissingen)
Duur: 3 uur
Deze tour biedt een uitgebreide kijk op het 
leven en de cultuur in de Westfjorden.
Onze reis begint met een rit naar Bo-
lungarvík en Ósvör Fisherman's Hut. 
Vlakbij is de plaatselijke kerk, Hólskirk-
ja, ‘de kerk op de heuvel’. De kerk zelf 
is gebouwd in 1908 en bevat o.m. twee 
grote kerkklokken, bedoeld om de fan-
tomen te verdrijven waarvan men dacht 
dat ze op de heide zaten.
Op de terugweg naar Isafjördur maken 
we een stop in het Tungudalur-dal en 
ontdekken een mooie waterval in een 
prachtig veld. Na onze stop daar rij-
den we terug naar Isafjördur. De stad 
Isafjördur is de grootste nederzetting in 
de Westfjorden en is lange tijd het cen-
trum geweest voor handel en cultuur in 



het gebied. De historische gebouwen 
van de stad getuigen van het belang dat 
Isafjördur had als een van de belang-
rijkste handelscentra van IJsland. Onze 
laatste halte is het Maritiem Mu seum, 
dat zich in een van de oudste gebouwen 
van IJsland bevindt. In het museum is 
alles te vinden wat te maken heeft met 
de visserij in het gebied, door de eeu-
wen heen. Hier kunnen we ook genieten 
van een IJslands hapje en verfrissing 
(schnaps, gedroogde vis of haai).

Dag 3 ISAFJÖRDUR
➤ 
EXCURSIE 8 • DYNJANDI-WATERVAL & PLAATSELIJK DORP
Prijs per persoon: € 190 
(inclusief verfrissingen)
Duur: 6 uur
Tijdens deze tour bezoeken we de majes-
tueuze en adembenemende Dynjandi-wa-
terval, een van de belangrijkste attracties 
in de Westfjorden en vaak aangeduid als 
het juweel van de Westfjorden. Vervolgens 
gaan we naar het afgelegen, schilderach-
tige, duurzame dorp Sudureyri.
We nemen alvast een schilderachtige 
route naar de Dynjandi-waterval. Hier 
kunt u volop genieten van het betove-
rende uitzicht en de mooie natuur in de 
omgeving.
Daarna rijden we naar het afgelegen 
dorpje Sudureyri, dat bekendstaat voor 
zijn duurzame voedselproducenten en 
mooie ligging. Tijdens onze stop in Su-
dureyri zullen we het populaire ‘zee-
vruchtenpad’ lopen en kennismaken 
met het lokale dorpsleven aan de rand 
van de poolcirkel. We zullen zien hoe de 
bloeiende gemeenschap de beste vis van 
IJsland verwerkt. We zullen hun produc-
ten proeven en leren hoe de vis op uw 
bord kan liggen, slechts 36 uur na het 
verlaten van het ijskoude oceaanwater. 
Daarna rijden we terug naar Isafjördur.

Dag 4 AKUREYRI
➤ ➤

EXCURSIE 9 • PARELS VAN HET NOORDEN
Prijs per persoon: € 150 
(inclusief lunch)
Duur: 8 uur
Deze excursie neemt u mee langs de pa-
rels van Noord-IJsland: het magische Mý-
vatnmeer, de bubbelende modderpoelen 
en fumarolen in Námaskard, de merk-
waardige lavaformaties in Dimmuborgir 
en de felgroene pseudokraters in Skú-
tustadir. 
Onze bestemming is het Mývatnmeer, 
een van IJslands natuurlijke rijkdom-
men. Hier leven tienduizenden vogels, 
waaronder verscheidene eendensoor-
ten. De eerste stop op onze reis is Ná-
maskard, een opmerkelijk geothermisch 
veld vol modder- en zwavelpoelen, gei-
sers, warmwaterbronnen en fumaro-
len. Iets verder ligt Dimmuborgir, een 
lavalandschap vol vreemde formaties, 
kolommen en bogen waarop veel folklo-
ristische verhalen zijn gebaseerd. Dim-
muborgir betekent ‘duistere burcht’, een 
naam die perfect past bij het mysterie 
dat rond deze bijzondere plaats hangt. 
Na een korte rit komen we aan bij de 
pseudokraters in Skútustadir, een trek-
pleister voor veel vogelaars. De kraters 
worden als natuurgebied beschermd. 
We zetten onze rit voort naar de water-
val Godafoss, de ‘Waterval van de Go-
den’. Dit wordt onze laatste stop in dit 
fantastische decor voor we naar Akurey-
ri doorrijden. Het middagmaal wordt ge-
serveerd in een plaatselijk restaurant.

Dag 4 AKUREYRI
➤

EXCURSIE 10 • DE NATUURLIJKE BADEN VAN MÝVATN
Prijs per persoon: € 140 
Duur: 5,5 uur
Het Mývatnmeer en zijn omgeving behoren 
tot de grootste natuurschatten van Europa. 
Het landschap rond het meer is een spec-

taculair panorama van sur realistische la-
vaformaties, zwavelhoudende bergen en 
uitgestrekte moeras landen vol met plan-
ten- en vogelsoorten.
We bezoeken de Mývatn Nature Baths 
(geopend in 2004). De baden zijn zo 
ontwikkeld dat ze het unieke en zeer 
kwetsbare ecosysteem in het gebied zo 
min mogelijk verstoren. Het smaakvol 
vormgegeven complex biedt de badgas-
ten een volledig natuurlijke ervaring. 
Het water staat bekend om zijn gene-
zende kracht, een unieke mix van mi-
neralen, silicaten en geothermische mi-
cro-organismen. Daarna rijden we terug 
naar Akureyri met een laatste stop bij 
Godafoss, de 'Waterval van de Goden'. 
De naam verwijst naar een belangrijke 
historische gebeurtenis die plaatsvond 
in het jaar 1000.

Dag 4 AKUREYRI
➤ ➤

EXCURSIE 11 • WALVISSEN SPOTTEN IN AKUREYRI
Prijs per persoon: € 100 
Duur: 4 uur
IJsland is een van de beste locaties ter 
wereld om walvissen te spotten. 
Het overvloedige zeeleven in de wate-
ren rond Akureyri vormt een ideale voe-
dingsbodem en lokt ruim twintig soorten 
walvissen, dolfijnen en bruinvissen.
De boot waarmee we uitvaren ligt op 
wandelafstand van de pier in Akureyri.
De vriendelijke bemanning heet ons 
welkom aan boord en het avontuur kan 
beginnen. De gids vertelt ons welke 
soorten misschien ons pad zullen krui-
sen en maakt iedereen warm voor de 
spannende boottocht, op zoek naar de 
zachtaardige reuzen van de oceaan.
De boot vaart door de helderblauwe wa-
teren van de fjord Eyjafjördur en de op-
varenden vergapen zich aan de schoon-
heid van de mooie, besneeuwde bergen 
langs een fjord waar maar geen einde 
aan lijkt te komen. Zoals bij elke wild-
life experience kunnen we ook hier geen 
waarneming garanderen. Hoe dan ook is 
de kans dat u walvissen spot in Akureyri 



zeer groot. Hier werden reeds verschei-
dene soorten gespot, zoals de blauwe 
vinvis, de bultrug, de dwergvinvis en de 
noordse vinvis.

Dag 4 AKUREYRI
➤

EXCURSIE 12 • GEOSEA-BADEN & GODAFOSS-WATERVAL
Prijs per persoon: € 130
Duur: 5 uur
De reis begint met een rit langs de 
schilderachtige kustlijn van de fjord 
Eyjafjördur naar de beroemde Godafoss-
waterval (de ‘Waterval van de Goden’). 
De naam verwijst naar een belangrijke 
historische gebeurtenis die plaatsvond 
in het jaar 1000 toen IJslanders officieel 
een christelijke natie werden.
De volgende bestemming is de GeoSea, 
geothermische zeebaden die u in staat 
stellen om op een unieke manier te ge-
nieten van de natuur met uitzicht op de 
omliggende bergketen, de Skjálfandi-
baai onder de kliffen en de poolcirkel 
zelf aan de horizon. De ondergrondse 
geothermische warmte en het warme 
zeewater geven een verjongende erva-
ring voor lichaam, ziel en geest. Daarna 
kunt u achteroverleunen en genieten 
van de schilderachtige rit terug naar 
Akureyri en uw schip.

Dag 4 AKUREYRI
➤

EXCURSIE 13 • DIAMOND CIRCLE AIR TOUR
Beschikbaarheid en prijzen: gelieve 
contact met ons op te nemen
Duur: 1,5 uur
De Diamond Circle Air Tour neemt u 
mee op een rondvlucht over de Goda-
foss-waterval, en vervolgens over het 
Mývatnmeer, met zijn vele schitterende 
landschappen en geothermische feno-
menen. Vanaf het Mývatnmeer vliegen 
we over het Vatnajökull National Park 
om Dettifoss te zien, een spectaculaire 
waterval en de krachtigste van Europa.
We aanschouwen het landschap van de 
epische televisieserie Game of Thrones, 
gefilmd in dit dramatische landschap.

Dag 5 SEYDISFJÖRDUR
➤ ➤ ➤

EXCURSIE 14 • WANDELEN NAAR HENGIFOSS
Prijs per persoon: € 120 
(beperkt aantal plaatsen)
Duur: 5 uur
Deze wandeling neemt ons mee naar de 
op twee na hoogste waterval van het land, 
Hengifoss. 
Bij het verlaten van Seydisfjördur gaan 
we over de indrukwekkende bergpas van 
Fjardarheidi, waarbij we verschillende 
kleine watervallen passeren. We rijden 
dan langs het op twee na grootste meer 
van IJsland, Lagarfljót. De bodem van het 
meer ligt 100 meter onder de zeespiegel. 
Het meer is beroemd om de mythische 
‘Ness’ die ver beneden zou liggen.
We komen dan bij het beginpunt van 
onze wandeling naar Hengifoss. Het 
duurt ongeveer 1,5 uur om de waterval 
te bereiken en een uur om terug te ko-
men. Net onder Hengifoss is een kleine-
re waterval, de 30 meter hoge Litlanes-
foss, schilderachtig omgeven door rijen 
basaltzuilen.
Na terugkomst van de wandeling rijden 
we rond het Lagarfljót-meer tot we een 
van de weinige bossen op IJsland berei-
ken, Hallormsstadaskógur.

Dag 5 SEYDISFJÖRDUR
➤ ➤

EXCURSIE 15 • HET SCHILDERACHTIGE OOSTEN
Prijs per persoon: € 130
Duur: 5 uur
Bij het verlaten van Seydisfjördur gaan 
we over de indrukwekkende bergpas 
van Fjardarheidi naar Egilsstadir, het 
commerciële centrum van Oost-IJsland. 
We gaan verder langs de oever van het 
op twee na grootste meer van IJsland, 
Lagarfljót naar Snæfellsstofa, het be-
zoekerscentrum voor het gebied dat de 
oostkant van het Vatnajökull Nationaal 
Park beslaat. Het bezoekerscentrum 
biedt een interactieve manier om de na-
tuur van het gebied te verkennen. 

Van hier gaan we naar Skriduklaustur, 
een ongebruikelijk gebouw van basalt-
blokken met wit cement en het voorma-
lige huis van een van de grootste schrij-
vers van IJsland, Gunnar Gunnarsson. 
Vandaag fungeert dit gebouw als een 
residentie voor kunstenaars en schrij-
vers, zowel IJslandse als buitenlandse. 
We bezoeken ook Valþjófsstadur, een 
13e-eeuws kerklandgoed en herenboer-
derij in Fljótsdalur, en het prachtige 
bos Hallormsstadaskógur. Daar groeien 
meer dan veertig soorten bomen uit ver-
schillende delen van de wereld.

Dag 5 SEYDISFJÖRDUR
➤ ➤

EXCURSIE 16 • NATUURRESERVAAT SKÁLANES
Prijs per persoon: € 150 (beperkt aantal 
plaatsen, inclusief verfrissingen)
Duur: 3,5 uur
We bezoeken het natuurreservaat Skála-
nes, een van de meest afgelegen plaatsen 
van IJsland die zelfs maar weinig IJslan-
ders hebben bezocht.
De prachtige kliffen in het gebied rei-
ken tot 640 meter hoog en zijn een 
thuis voor duizenden zeevogels tijdens 
het broedseizoen. Het gebied heeft een 
grote kolonie broedende eidereenden 
en poolsternen. Zeehonden, walvissen 
en rendieren zijn veelvoorkomend in het 
gebied.
De rondleiding omvat ook een stop bij 
een archeologische opgravingsplek ge-
naamd Thorarinsstadir waar een staaf-
kerk en een begraafplaats werden ont-
dekt door een team van archeologen in 
1998.

Dag 5 SEYDISFJÖRDUR
➤

EXCURSIE 17 • NATUURBADEN VÖK 
Prijs per persoon: € 120
Duur: 3 uur
Vök Baths, in de zomer van 2019 voltooid, 
is de nieuwste geothermische bestem-
ming van IJsland en beschikt over de eer-
ste en enige reeks drijvende zwembaden 
van het land, waardoor de gasten zich 
kunnen onderdompelen in het warme wa-
ter, binnen in en omgeven door het meer.
Door de eeuwen heen hebben de men-
sen die rond het Urridavatnmeer wo-
nen, bepaalde plekken op het meer op-
gemerkt die in de winter merkwaardig 
genoeg niet bevroren zijn. Vök is de IJs-
landse naam die aan deze ijsvrije plek-
ken werd gegeven. Voordat het warme 
water werd ontdekt, waren de mensen 
ervan overtuigd dat er een monster op 
de bodem van het meer leefde.



Dag 6 TÓRSHAVN
➤

EXCURSIE 18 • KOLLAFJØRDUR EN SAKSUN
Prijs per persoon: € 80
Duur: 3,5 uur
Onze eerste stop is in het dorp Kol-
lafjørdur waar we een karakteristiek 
kerkje met een typisch grasdak bezoe-
ken. Daarna rijden we verder naar het 
noorden richting het dorp Saksun.
Dit dorpje beschikte ooit over een na-
tuurlijke beschermde haven waarvan de 
ingang intussen is dichtgeslibd.
Dúvugardar is een oude boerderij om-
getoverd tot nationaal erfgoedmuseum. 
Het museum geeft een intieme kijk op 
het leven op het platteland in de Faeröer.

Dag 6 TÓRSHAVN
➤

EXCURSIE 19 • TRADITIONELE DORPJES KVÍVÍK, 
LEYNAR EN KOLLAFJØRDUR
Prijs per persoon: € 75
Duur: 3,5 uur
Met de bus doorkruisen we het zuidelij-
ke deel van het eiland Streymoy, en hou-
den we voor een fotostop halt bij een uit-
kijkpunt met zicht op Tórshavn. Ga in de 
groene velden vol schapen op zoek naar 
hoopjes stenen die de paden tussen de 
verschillende dorpen markeerden. Ver-
der naar het noorden ziet u de fjorden 
van Kaldbak en Kollafjørdur.
We dalen in de vallei af door een char-
mante bergketen en komen aan in Ley-
nar, waar handgemaakte stenen zalm-
trappen leiden naar het Leynarmeer.
We reizen verder naar het westen, waar 
u het kleurrijke dorpje Kvívík kunt ver-
kennen, de plaats van een voormalige 
Vikingkolonie uit de 10e eeuw. U kunt 
overblijfselen van Vikingboerderijen be-
kijken en genieten van de rust van dit 
vredige dorp.
Verder naar het zuiden in Kollafjørdur 
ligt de volgende halte, waar we een oude 
Faeröerkerk bezoeken. Deze zwarte 
houten kerk is bedekt met een traditio-
neel grasdak.

Dag 6 TÓRSHAVN
➤ ➤

EXCURSIE 20 • WANDELTOCHT - STREYMOY SILL
Prijs per persoon: € 80 
(beperkt aantal deelnemers)
Duur: 3,5 uur
We vertrekken meteen met de bus en 
rijden tot boven aan de basaltkolom van 
Streymoy. Onze wandeling begint vanaf 
dit punt, op 280 meter boven zeeniveau. 
We wandelen naar de top van de berg.
Vanaf de top kunt u prachtige landschap-
pen met verschillende rotsformaties en 
een prachtig panorama van het eiland 
Vágar bewonderen. De hoogste berg op 
dit eiland, de Árnafjall, is zo’n 722 me-
ter hoog. We pauzeren bij diverse kleine 
meren voor de afdaling van de berg.
Let op: de wandeling is niet zwaar, maar 
de deelnemers moeten wel in goede fy-
sieke conditie zijn. Wij raden comfortabele 
wandelschoenen aan. Bij slechte weers-
omstandigheden kan deze uitstap worden 
geannuleerd.

Dag 6 TÓRSHAVN
➤

EXCURSIE 21 • VESTMANNA SEACLIFFS
Prijs per persoon: € 110
(beperkt aantal deelnemers)
Duur: 4 uur
De bus brengt ons naar het dorp Vestman-
na waar we aan boord gaan van boten en 
naar de vogelkliffen varen. 
Hier is iets voor al uw zintuigen: de ge-
luiden van zeevogels, het gefluister van 
de zee, de verweerde rotsformaties en 
de lucht die de top van de berg raakt. We 
varen langs de klifmuur in een smalle 
kloof en gaan langzaam een van de vele 
grotten in… even verdwijnt het daglicht. 
Duisternis en het geluid van druppelend 
water omringen ons en dan komen we 
ineens aan de andere kant tevoorschijn. 
Na de boottocht keren we via de berg-
weg terug naar Tórshavn en stoppen 
bij het uitzichtpunt met uitzicht op de 
hoofdstad.

Dag 7 KIRKWALL 
➤

EXCURSIE 22 • AUTHENTIEK ORKNEY
Prijs per persoon: € 90
(beperkt aantal deelnemers)
Duur: 2,5 uur
Ontdek het authentieke Orkney tijdens 
deze culinaire en culturele reis over de 
eilanden. Onze gastheer laat ons in een 
lokaal restaurant proeven van vers, lo-
kaal eten en drinken terwijl we luisteren 
naar traditionele livemuziek. Orkneys top-
kwaliteit.
Een greep uit de vele lekkernijen: heer-
lijke bere bannocks met Orkney Farm-
house Cheese; heerlijke Orkney Ha-
ring & Orkney Oatcakes; versgevangen 
partan toes (krabklauwen), en sappig 
langzaam gekookt veerblad van Orkney-
rundvlees geserveerd met clapshot 
(gestampte koolraap en aardappelen) 
en een rodewijnjus. Voor de zoetekau-
wen zijn er zelfgemaakte Orkney Fudge 
Cheesecake en Orkney Ice cream. Na-
tuurlijk zou de ervaring niet compleet 
zijn zonder het proeven van Orkneys 
eigen lokale ale en single malt whisky's 
terwijl u luistert naar traditionele live-
muziek uit de Orkneys. 
Gedurende de hele ervaring vermaakt 
onze gastheer ons met boeiende verha-
len en geeft ons inzicht in wie en wat er 
achter het succes van Orkneys bekroon-
de eten en drinken zit. 

Dag 7 KIRKWALL
➤

EXCURSIE 23 • NEOLITHISCH ORKNEY
Prijs per persoon: € 70
Duur: 3,5 uur
Tijdens deze schilderachtige rondreis ver-
kennen we het prachtige westen van het 
vasteland van Orkney. Het gebied heeft 
een van de grootste concentraties prehis-
torische sites erkend als werelderfgoed in 
Groot-Brittannië. 
Vanuit Kirkwall gaan we naar Skara 
Brae, het meest opwindende en best be-
waarde neolithische dorp in Noord-Eu-
ropa. De overblijfselen van dit 5000 jaar 



oude neolithische dorp zijn prachtig be-
waard gebleven en geïnterpreteerd in 
een modern bezoekerscentrum. 
Het oude wonder van Skara Brae con-
trasteert met Orkneys mooiste 17e-
eeuwse landhuis Skaill House, gelegen 
in de buurt. We worden rondgeleid door 
het landhuis. 
We keren terug naar het binnenland en 
passeren gebieden met rijke landbouw-
grond en glooiende heuvels omzoomd 
door prachtige kliffen; we stoppen bij 
de Ring van Brodgar en passeren ook 
de oude staande stenen van Stenness 
en Maeshowe Tomb. Samen met Skara 
Brae zijn deze drie locaties de belang-
rijkste monumenten in neolithisch 
Orkney, Unesco-werelderfgoed. 

Dag 7 KIRKWALL
➤

EXCURSIE 24 • OP NAAR HET NOORDEN VAN ORKNEY
Prijs per persoon: € 70 
Duur: 3,5 uur
We reizen terug in de tijd om de meande-
rende kustlijn van Scapa Flow op te spo-
ren, die meer dan 300 vierkante kilome-
ter groot is, in feite zout water is en die 
wordt omringd door ten minste acht van 
de laaggelegen eilanden van de archipel, 
met alleen de smalste kanalen die toe-
gang geven tot de open zee. Het was een 
strategische natuurlijke haven voor de 
Britse marine in beide wereldoorlogen. 
De zeebodem is de laatste rustplaats van 
vele scheepswrakken, die nu gretig wor-
den bezocht door menig duiker. 
We gaan verder naar het hart van het 
neolithische Orkney, bestaande uit vier 
oude monumenten, Unesco-werelderf-
goed, en waarvan we er twee zullen zien: 
de Standing Stones of Stenness en de 
Ring van Brodgar. We nemen de tijd om 
dit monument te bevatten: met een dia-
meter van meer dan 100 meter is het de 
grootste steencirkel van Schotland en 
veel ouder dan zijn bekendere Engelse 
tegenhanger, Stonehenge. We maken 
een stop voor thee en heerlijke thuisbak-
sels bij een lokaal café voordat we naar 
het verkwikkende zand bij Birsay Bay 
gaan, vanwaar we de imposante zeeklif-
fen van Marwick Head bewonderen. 

Dag 8 INVERGORDON
➤

EXCURSIE 25 • DE SCHOTSE HIGHLANDS MET
DUNROBIN CASTLE EN DORNOCH
Prijs per persoon: € 70 
Duur: 4 uur
Tijdens deze excursie verkennen we het 
prachtige landschap van de noordelijke 
kust van de Highlands. 
Het hoogtepunt van de dag is het in-
drukwekkende Dunrobin Castle, met 
zijn 189 kamers een van de oudste per-
manent bewoonde huizen van Groot-
Brittannië. Het oorspronkelijke kasteel 
was een versterkte vierkante toren, met 
zes meter dikke muren en een gewelfd 
plafond. Met zijn torenhoge conische to-
renspitsen lijkt Dunrobin tegenwoordig 
op een Frans kasteel. 
De tuinen werden aangelegd in 1850 
door architect Sir Charles Barry, met in-
vloeden van het Paleis van Versailles. Er 
is een rijke verzameling van mooie meu-
bels, schilderijen, tapijten en kunstvoor-
werpen. U krijgt ook de gelegenheid om 
te flaneren in de prachtige tuinen met 
uitzicht op de Moray Firth.
De excursie voert ons verder naar de 
12e-eeuwse stad Dornoch. Dit populaire 
resort is omringd door duinen en kilo-
meters zandstranden. Het uitzonderlijk 
zonnige klimaat zorgt voor een overvloed 
aan bomen en weelderige bloemen. Met 
haar edwardiaanse hotels straalt de 
stad een authentieke grandeur uit.

Dag 8 INVERGORDON
➤

EXCURSIE 26 • CAWDOR CASTLE
Prijs per persoon: € 75 
Duur: 4 uur
Een tour die het meest betoverende en 
romantische middeleeuwse kasteel van 
Schotland aandoet, Cawdor, dat nog 
steeds wordt bewoond door afstammelin-
gen van de oorspronkelijke familie.
Vanuit Invergordon reizen we naar het 
zuiden, tot bij Culloden, beroemd als de 
plaats van de laatste grote veldslag op 
Britse bodem en de uiteindelijke neder-
laag van de jakobieten. Hier veranderde 

op 16 april 1746 de loop van de wereld-
geschiedenis. 
Als we verder landinwaarts gaan, maar 
nooit ver van de Moray Firth, beroemd 
om zijn dolfijnen, bereiken we Cawdor 
en het indrukwekkende Cawdor Castle, 
een werkelijk prachtig traditioneel mid-
deleeuws kasteel en residentie, geas-
socieerd met Shakespeares Macbeth. De 
toegang is via een ophaalbrug; binnen is 
het romantisch ingericht en buiten zijn 
er uitzonderlijk mooie tuinen. 

Dag 8 INVERGORDON
➤

EXCURSIE 27 • LOCH NESS & URQUHART CASTLE
Prijs per persoon: € 70
Duur: 4 uur
Deze tour is een tocht van een halve dag 
naar het beroemdste meer van Schotland, 
Loch Ness en het Urquhart Castle. Daarna 
genieten we van een panoramische tour 
door Inverness, een stad vol met histori-
sche bezienswaardigheden.
Vanuit Invergordon volgen we de oevers 
van de prachtige Cromarty Firth en gaan 
we verder langs Muir of Ord en Beauly 
('mooie plek') met zijn sfeervolle abdij-
ruïnes. Wat verderop dalen we af naar 
het fenomenale Loch Ness, het grootste 
zoetwatervolume van Groot-Brittannië, 
waarvan de troebele diepten lugubere 
verhalen over vreemde wezens oproe-
pen, waaronder de beroemdste legen-
darische inwoner, het Loch Ness Mon-
ster. We gaan naar de ruïnes van het 
14e-eeuwse Urquhart Castle, prachtig 
gelegen en een van de meest gefotogra-
feerde plaatsen in Schotland. We wor-
den rondgeleid en leren over zijn roerige 
geschiedenis. Vanaf hier gaan we naar 
Inverness, ‘Capital of the Highlands’, 
voor een stadsrondleiding. De stad zit 
vol met historische bezienswaardighe-
den, zoals het gotische stadhuis en Tol-
booth Steeple, en biedt ook een prachtig 
uitzicht op de mooie, met bomen om-
zoomde rivier de Ness.

Dag 8 INVERGORDON
➤

EXCURSIE 28 • BOOTTOCHT OP HET LOCH NESS
Prijs per persoon: € 85
Duur: 4,5 uur
Dit is een tocht van een halve dag naar het 
beroemdste meer van Schotland, Loch 
Ness. U krijgt de mogelijkheid om de wa-
teren te bevaren op zoek naar Nessie en 
om het Urquhart Castle te bezoeken. 
We bezoeken eerst de ruïnes van het 
14e-eeuwse Urquhart Castle, prachtig 
gelegen aan de rand van het loch en een 
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navigatie, hij doet dit steeds in functie van een optimale veiligheid. Het programma kan 
ook gewijzigd worden vanwege lokale evenementen of technische omstandigheden.

van de meest gefotografeerde plaatsen 
in Schotland. Er is tijd om de ruïnes te 
verkennen en te genieten van het prach-
tige uitzicht over het loch voordat we aan 
boord gaan van onze Loch Ness-cruise-
boot vanaf de pier bij het kasteel. 
We varen de beroemde wateren op en le-
ren over de geologie, de geschiedenis en 
natuurlijk de verhalen over Nessie. Hou 
de camera's klaar voor eventuele mon-
sterwaarnemingen en het dramatische 
berglandschap dat het loch omringt. 
Van Loch Ness varen we naar de sluis 
van Dochgarroch op het Caledonisch 
Kanaal, waar we ons verbazen over de 
technische details van dit indrukwek-
kende staaltje ingenieurswerk uit het 
begin van de 19e eeuw, dat Inverness in 
het oosten en Corpach bij Fort William in 
het westen met elkaar verbindt. 

Dag 8 INVERGORDON
➤

EXCURSIE 29 • HIGHLAND GLENS EN FIRTHS
Prijs per persoon: € 50 
Duur: 4 uur
Een ontspannen schilderachtige rit laat 
ons het contrast zien tussen de zachte wil-
de heide en de ruige bergen in dit gebied, 
met vrije tijd om het kleine stadje Dornoch 
te bezoeken, en een stop bij de waterval-
len van Shin.
De rondrit voert ons langs de kust voor 
een bezoek aan het stadje Dornoch. Het 
karaktervolle Dornoch behield zijn oude 
wereldse waardigheid ondanks zijn po-
pulariteit als vakantieoord. Bezoek het 
ambachtscentrum en de stadsgevange-
nis, of de kathedraal die dateert uit 1224. 
Vervolgens gaan we door de oude spook-
stad Spinningdale en verder naar het 
Shin Falls Visitor Centre. De Shin-rivier 
is slechts vijf mijl lang, maar de daling 
van 270 voet van Loch Shin naar de Kyle 
of Sutherland vormt een uitdaging voor 
de zalm die terugkeert om stroomop-
waarts te paaien. 



Onze gasten aan boord

De navigatie in het Hoge Noorden houdt een aantal onzekere aspecten in. Zij is onder-
worpen aan meteorologische condities die kunnen variëren in zeer korte tijd. De voor-
gestelde route kan, in functie van de weerscondities, worden gewijzigd of zelfs worden 
geannuleerd. Enkel de kapitein is bevoegd om beslissingen te nemen op het vlak van 
navigatie, hij doet dit steeds in functie van een optimale veiligheid. Het programma kan 
ook gewijzigd worden vanwege lokale evenementen of technische omstandigheden.

Welkom aan boord  
VAN DE WORLD EXPLORER
het nieuwe cruiseschip om samen te reizen en weg te dromen

In augustus 2019 werd de gloednieuwe World Explorer opgeleverd. Dit schitterende schip is uitgerust met de modernste 
technologie om in optimale omstandigheden te kunnen reizen. Het schip is milieuvriendelijk, ruim en gezellig.



MODERN
De nagelnieuwe World Explorer werd in 2019 gebouwd op de 
scheepswerven van Viana do Castelo in Portugal. Het schip 
vaart trots onder Portugese vlag en knoopt weer aan met de 
eeuwenoude Portugese maritieme traditie, die de basis heeft 
gelegd voor tal van ontdekkingsreizen. Dankzij zijn geavan-
ceerde technologie kan de World Explorer in alle veiligheid de 
meest extreme gebieden op aarde bereiken, tot aan de Noor-
delijke IJszee toe. 
Met zijn beperkte capaciteit van 180 passagiers kan het schip 
aanmeren in de meest afgelegen havens. Moderniteit gaat aan 
boord van de World Explorer hand in hand met elegantie en 
comfort. De gestroomlijnde en uitgepuurde vormgeving vormt 
een harmonieus geheel met de interieurdecoratie in warme 
kleuren. Het cruiseschip beschikt over een groot aantal ont-
spannings- en observatiezones om samen te genieten van de 
rust en de prachtige omgeving.

MILIEUVRIENDELIJK
De World Explorer is uitgerust met hybridemotoren, waardoor 
in de havens alle bewegingen kunnen worden uitgevoerd met 
een minimale uitstoot van broeikasgassen. De Rolls-Royce-
motoren zijn geoptimaliseerd voor een zo zuinig mogelijke 
werking. Wanneer halt wordt gehouden in de buurt van de kust, 
kan het schip dankzij zijn nieuwe systeem voor dynamische po-
sitionering ter plaatse blijven zonder het anker uit te werpen. 
Zo worden de ecosystemen en het plantenleven onder water 
beschermd. Bovendien kan het evenwicht van het schip dankzij 
de nieuwe stabilisatortechnologie perfect beheerst worden, om 
ook op volle zee het verbruik te beperken.

Aan boord wordt alles in het werk gesteld om verspilling tegen 
te gaan (waterverbruik, geen plastic voor eenmalig gebruik, 
voorraadbeheer enz.). Alle informatie wordt bovendien digitaal 
verspreid via beeldschermen, wat ook het papierverbruik be-
perkt. 



RUIM
Met zijn compacte afmetingen (126 m lang, 19 m breed) heeft 
de World Explorer meer weg van een luxejacht dan van een 
megacruiseschip. Toch is het schip binnenin bijzonder ruim en 
aangenaam. De passagiers mogen dan ook rekenen op het aller-
hoogste comfortniveau. Alle kajuiten liggen aan de buitenzijde 
en bieden veel plaats. De meeste hebben een oppervlakte van 
meer dan 20 m² en beschikken over een bureau/salon met pa-
noramisch uitzicht. Twee van de dekken op het schip zijn volledig 
ingedeeld in gemeenschappelijke zones. Op dek 4 bevindt zich 
het omvangrijke onthaal, dat toegang geeft tot een comforta-
bele conferentieruimte, een groot salon met bar, een restaurant, 
een bibliotheek, een winkel en een buitendek, waar het heerlijk 
genieten is van een drankje of een lekkere maaltijd. Hogerop, 
op dek 7, is er een fantastisch observatiesalon met een panora-
misch uitzicht van 180°. Hier bevinden zich ook de fitnesszaal, 
het wellnesscentrum (betalend) en een verwarmd buitenzwem-
bad met fraaie ontspanningszone en twee jacuzzi's. Op dek 8 is 
er zelfs een hardlooppiste voorzien. De World Explorer telt op 
die manier tal van plekjes waar iedereen naar wens tot rust kan 
komen of gezellig kan samenzijn met de andere opvarenden.

GEZELLIG
Gezelligheid en begeleiding zijn twee van de kernwoorden in 
dit concept. Aan boord van de nieuwe World Explorer wordt al-
les in het werk gesteld om deze belangrijke waarden te verwe-
zenlijken. De cruisedirecteur, begeleiders, sprekers, experten 
en artiesten staan steeds voor u klaar. Het videoteam legt de 
beste en mooiste momenten vast voor later. Onze enthou siaste 
teamleden zorgen ervoor dat uw dagen en avonden goed ge-
vuld zijn en vergezellen u op de excursies om een optimaal ver-
loop van de cruise te garanderen. Ze zorgen voor een goede 
verstandhouding en bevorderen authentieke contacten tussen 
alle passagiers aan boord. In tegenstelling tot klassieke crui-
ses met duizenden passagiers van overal ter wereld organi-
seert Knack Cruises op de World Explorer originele, gezellige 
en cultureel verrijkende reizen.



World Explorer is door ervaren cruisespecialisten spe ciaal 
ontworpen om de wereld en de natuur te ontdekken. Het schip 
beschikt over tal van binnen- en buitenlocaties om volop te ge-
nieten van de prachtige omgeving. Of u nu kiest voor het ruime 
observatiedek (dek 8) of comfortabel wilt genieten in het ob-
servatiesalon (dek 7), overal bent u verzekerd van uitzonder-
lijk mooie panoramische uitzichten. Het is ook mogelijk om 
u terug te trekken in de gezellige bibliotheek. Of geniet van 
deugddoende momenten samen in het Explorer-salon, met 
een vers kopje koffie of een goed glas. De sprekers aan boord 
geven tijdens de cruise lezingen in het elegante en perfect uit-
geruste auditorium, dat beschikt over een groot scherm en 
comfortabele zetels. En om helemaal tot rust te komen be-
schikt de World Explorer over een wellness by l’Occitane (be-

talend) met behandelingen en massages, een goed uitgeruste 
fitnesszaal en een hardlooppiste (buiten). Aan het verwarmde 
buitenzwembad met zijn vele ligstoelen bevinden zich ook twee 
jacuzzi's en een buitensnackbar, waar tussendoortjes en sa-
lades kunnen worden besteld. Onder de centrale koepel van 
het observatiesalon werd bovendien een hoogtechnologisch, 
cirkelvormig beeldscherm geplaatst, waarop live te zien is 
wat zich afspeelt onder water, gefilmd door een camera on-
der de romp. De beelden, die vaak de peilloze diepte onder 
het schip tonen, zorgen in combinatie met de voorbijglijdende 
landschappen voor een unieke zintuiglijke ervaring. Er is te-
vens een winkel aan boord van de World Explorer, waar u niet 
alleen kleding vindt, maar ook postkaartjes, basisproducten, 
souvenirs enz.

WORLD EXPLORER
Het leven aan boord



HET RESTAURANT
Tijdens het avondmaal worden in het restaurant heerlijke 
en geraffineerde à-la-cartegerechten opgediend. Voor een 
maximale versheid worden de maaltijden bereid op basis van 
de bestellingen, waarbij optimaal kan worden ingespeeld op 
uw wensen. Het ontbijt en de lunch zijn meestal in buffetvorm. 
Als u dat wenst en de weersomstandigheden goed zijn, kunt u 
ook buiten eten. In de namiddag serveren we een tussendoortje 
met koekjes en heerlijk gebak. Warme dranken kunt u de hele 
dag door zelf nemen. Wijn en water zijn overigens gratis bij het 
middag- en het avondmaal.

DE KAJUITEN
De kajuiten van de World Explorer hebben stuk voor stuk uit-
zicht op zee. De grootte van het raam hangt af van de gekozen 
categorie (groot gesloten raam, panoramisch raam, schuifdeur 
of dubbele schuifdeur met toegang tot balkon of terras). Elke 
kajuit is ruim bemeten (17 tot 44 m²) en beschikt over een in 
grootte variërend bureau/salon met tafel, fauteuils of sofa. De 
twinbedden kunnen als één bed of afzonderlijk worden gebruikt. 
De kajuiten beschikken ook over een televisie, een garderobe of 
dressing, individuele airco, een compacte koelkast, een haar-
droger en een kluis. Alle badkamers zijn voorzien van een ruime 
inloopdouche. De suites hebben een eigen gemeubileerd terras. 
In bepaalde suites is er naast de inloopdouche ook een ligbad 
en een dubbele wastafel. De World Explorer telt 9 kajuitcatego-
rieën, die u op de volgende pagina kunt ontdekken.

DE EXPEDITIEZONE
Schepen die over de nodige uitrusting beschikken om de meest 
afgelegen streken op aarde te bereiken (en dan met name de 
poolgebieden), zijn dun gezaaid. Zijn geavanceerde technolo-
gie, versterkte romp en 18 zodiacs geven de World Explorer 
echter toegang tot de meest onherbergzame contreien. 
De zone waar overgestapt wordt in de zodiacs, is trouwens heel 
ruim, zodat de passagiers zich in alle comfort kunnen voorbe-
reiden op het avontuur dat hen te wachten staat. Bovendien 
maakt een speciale trap het heel eenvoudig om in te stappen.



Deluxe-kajuit - met balkon Cat. 4 (dek 5) en cat. 5 (dek 6)

Deze kajuiten op dek 5 en 6 hebben een oppervlakte van 
20 m² en beschikken over twinbedden en een balkon van 
5 m². Elke kajuit heeft ook een garderobe, een salon met 
zetel en bureau, een compacte koelkast, een televisie en 
een afzonderlijke badkamer met wc en ruime inloopdouche.

Expedition-kajuit - vast venster Cat. 1 (dek 3)

Deze kajuiten op dek 3 zijn 17 m² groot en beschikken 
over twinbedden, een groot raam (kan niet open), een 
bureauhoek, een televisie, een compacte koelkast, een 
garderobe en een afzonderlijke badkamer met wc en in-
loopdouche.

Junior Suite - met balkon Cat. 6 (dek 6)

Deze kajuiten op dek 6 hebben een oppervlakte van 23 m² en 
beschikken over twinbedden en een balkon van 5 m². Elke ka-
juit heeft ook een garderobe, een bureauhoek naast de slaap-
kamer, een salon met zetel voor een eventuele derde persoon, 
twee televisies, een compacte koelkast en een afzonderlijke 
badkamer met wc en ruime inloopdouche.

Deluxe-kajuit - panoramisch uitzicht
Cat. 2 (dek 5) en cat. 3 (dek 6) 

Deze kajuiten op dek 5 en 6 zijn 25 m² groot en beschikken 
over twinbedden, een panoramisch raam dat naar beneden 
kan worden opengeschoven, een salon met zetel en bureau, 
een compacte koelkast, een televisie, een garderobe en een 
afzonderlijke badkamer met wc en inloopdouche.

Navigator Suite - met terras Cat. 7 (dek 5 en 6) 

Deze kajuiten op dek 5 en 6 hebben een oppervlakte van  
26 m² en beschikken over twinbedden en een terras van  
10 m² dat toegankelijk is via het salon en de slaapkamer. 
Elke kajuit heeft een afzonderlijk salon met zetel en bureau, 
een dressing, twee televisies, een compacte koelkast en een 
afzonderlijke badkamer met wc en ruime inloopdouche.

VIP Suite - met terras Cat. 8 (dek 5)

Deze kajuiten op dek 5 hebben een oppervlakte van 31 m². 
Ze beschikken over twinbedden en hebben een terras van 
10 m² dat toegankelijk is via het salon en de slaapkamer. 
Elke kajuit heeft een afzonderlijk salon met zetel en bureau, 
een dressing, een compacte koelkast, twee televisies en een 
afzonderlijke badkamer met wc en ruime inloopdouche.

Explorer Suite - met terras Cat. 9 (dek 5 en 6)

Deze kajuiten op dek 5 en 6 hebben een oppervlakte van  
34 m². Ze beschikken over twinbedden en hebben een ter-
ras van 10 m² dat toegankelijk is via het salon en de slaap-
kamer. Elke kajuit heeft een afzonderlijk salon met zetel en 
bureau, een grote garderobe, twee televisies, een compacte 
koelkast en een afzonderlijke badkamer met dubbele was-
tafel, ligbad, een ruime inloopdouche en een wc.



WORLD EXPLORER
PLAN VAN HET SCHIP

[Toeslag dubbele kajuit voor 1 persoon voor categorieën 1 tot 5: 80%. Categorieën 6 tot 9: gelieve ons te contacteren]
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
Bouwjaar: 2019 - Vlag: Portugal - Capaciteit: 180 passagiers 
Kajuiten: 98 buitenkajuiten - Lengte: 126 m - Breedte: 19 m 
Diepgang: 4,75 m - Aandrijving: 2 Rolls-Royce hybride/elektrische 
motoren - IJsklasse: 1B - Topsnelheid: 16 knopen
Voltage: 220 volt - Bemanningsleden: 125 
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VOOR RESERVATIE EN INFORMATIE: 
Bel Rivages du Monde op tel. 02 899 75 41 of mail naar info@rivagesdumonde.be

INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• De vluchten Brussel/Reykjavik en Edinburgh/Brus-

sel met een charter- of lijnvlucht in economyclass, 
met of zonder tussenlanding (min. 110 passagiers)

• De haventaksen (momenteel € 80) en de  
luchthaventaksen (momenteel € 120), variabel  
en onderhevig aan wijzigingen 

• Het verblijf aan boord in de gekozen kajuitcategorie 
• Volpension (ontbijt, lunch, vieruurtje en diner) met 

water, wijn, thee of koffie tijdens de maaltijden aan 
boord 

• Alle activiteiten en animatie aan boord (cocktail, 
Captain’s dinner, workshops, voorstellingen) 

• Bagageservice bij het inschepen en ontschepen 
• Servicekosten voor het boordpersoneel 
• De diensten van een tweetalige (Nederlands / 

Frans) cruisedirecteur en zijn of haar team
• Lezingen door de Knack-gastspreker(s)
• Het Knack-begeleidingsteam

NIET INBEGREPEN IN DEZE PRIJS
• Andere dan de vermelde dranken
• De optionele excursies
• Persoonlijke uitgaven 
• Reisverzekeringen 

FORMALITEITEN VOOR DE DEELNEMERS MET DE 
BELGISCHE & NEDERLANDSE NATIONALITEIT
• Geldige identiteitskaart of internationaal paspoort

CATEGORIE KAJUIT DEK BEZETTING PRIJS
(per persoon)

1 Expedition - vast venster 3 2 € 3.850

2 Deluxe - panoramisch uitzicht 5 2 € 4.315

3 Deluxe - panoramisch uitzicht 6 2 € 5.015

4 Deluxe - met balkon 5 2 € 5.945

5 Deluxe - met balkon 6 2 € 6.410

6 Junior Suite - met balkon 6 2 € 6.640

7 Navigator Suite - met terras 5 en 6 2 € 7.570

8 VIP Suite - met terras 5 2 € 8.500

9 Explorer Suite - met terras 5 en 6 2 € 8.970

DEK 3

DEK 4

DEK 5

DEK 6

DEK 7

DEK 8

gegarandeerd vertrek vanaf 140 passagiers


