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expeditie naar 
het hart van ijsland

IJsland is een bestemming die bovenaan de bucketlist van

velen staat. En laat het nou ook een bestemming zijn waar

we deze zomer op een veilige manier op avontuur kunnen

met auto en (dak)tent! Van 28 augustus tot 11

september organiseren we een 4x4 IJsland expeditie voor

een select aantal avonturiers.

Of je nou bij 40 graden onder de sterrenhemel in de

woestijn in slaap valt of je nog even omdraait bij het

IJslandse ochtendgloren om 03:00 uur ‘s nachts: het gaat

altijd om de reis, de beleving en de herinneringen die je

maakt.

De beste manier om het échte IJsland te ervaren en van het adembenemende

landschap te genieten? Er op eigen tempo doorheen rijden! Van actieve

vulkanen en warmwaterbronnen tot woeste watervallen, zwarte zandstranden,

indrukwekkende gletsjers, ijsgrotten en natuurlijk de bijzonder lange dagen….

IJsland is prachtig om te zien en als geen enkel ander land. Daarbij is onze

manier van reizen perfect om dit eiland te verkennen: lekker avontuurlijk en

zoveel mogelijk zelfvoorzienend.

Neem gerust contact op met Overland Travel als je vragen hebt. Je kunt ons
telefonisch bereiken (+31 578 700 277) of mailen (info@overland.travel).

zoveel mogelijk zelfvoorziend op reis



Met eigen auto ga je in een kleine groep diep het

indrukwekkende binnenland van IJsland in. We

vermijden de toeristische Ring Road en Golden

Circle en überhaupt het asfalt zoveel mogelijk.

Tijdens dit avontuur verlaat je de gebaande paden

en overwin je moeilijk begaanbare (off-road) routes.

We bezoeken de favoriete afgelegen plekken van

locals – die slechts een paar maanden per jaar te

bereiken zijn met een 4x4 voertuig – en reizen door

zwarte woestijnen, diepe en uitdagende

rivierdoorwadingen en ruige, wisselende

weersomstandigheden. Natuurlijk is het niet alleen

maar hard werken achter het stuur. We maken ook

buiten de auto de meest fantastische herinneringen.

Denk aan hiken door het dramatische landschap,

duiken/snorkelen tussen de tektonische platen,

kajakken op de gletsjerlagune en ontspannen in de

thermale baden.

ijsland in 
17 dagen



voertuig, papieren
& verzekering persoonlijke

documenten
Dit avontuur is gericht op chauffeurs van 4x4

voertuigen. Deze expeditie doe je met eigen auto.

Neem voor vertrek contact op met je

verzekering om te controleren of het voertuig in

IJsland verzekerd is, en pas indien nodig de

verzekering aan. Vergeet ook je reisverzekering

niet.

Als je een voertuig gebruikt dat niet op jouw eigen

naam of op een bedrijfsnaam is geregistreerd,

moet de eigenaar je autoriseren. Je moet een

verklaring kunnen overleggen dat de legale

eigenaar van de auto toestemming geeft om de

auto te besturen. Vaak moet deze toestemming

worden gelegaliseerd. Neem gerust contact op

met Overland Travel als je hulp nodig hebt.

We raden je aan kopieën te maken van je

belangrijke documenten. Denk aan

kentekenbewijs, groene kaart, technische keuring,

etc. Bewaar deze kopieën samen met je

reisdocumenten in je documententas.

We adviseren je voor deze reis een

internationaal rijbewijs aan te vragen.

Controleer of je reisverzekering IJsland, onze

reisactiviteiten en de vlucht van/naar IJsland

dekt.

We raden je ook aan om kopieën van alle

bovengenoemde documenten in je

documententas te bewaren. Denk hierbij ook aan

kopieën van je paspoort, rijbewijs,

verzekeringspapieren etc.

visum en paspoort
Als inwoner van Europa heb je geen visum nodig

voor deze expeditie in IJsland. Je paspoort of

Europese identiteitskaart is voldoende.
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NAVIGEREN

We navigeren met behulp van het roadbook en het bijgeleverde

kaartmateriaal (dat je bij aankomst in IJsland ontvangt). Daarnaast

gebruiken we GPS om te navigeren. De apparaten van Garmin zijn

hiervoor het meest geschikt. Zelf gebruiken we de Garmin

Overlander, maar je kan ook navigatie-apps gebruiken op je

telefoon of tablet. Skout by Skobbler, beschikbaar in de app-store,

is de navigatie-app die Overland Travel zelf graag gebruikt.

Tijdens deze reis zullen we een aantal keer als één konvooi moeten

rijden. Denk hierbij aan vertrek en aankomst, maar ook op moeilijk

terrein. Dat is precies waarom we deze expedities in kleine groepen

organiseren. Op deze manier kunnen we elkaar helpen met

uitdagende passages en eventueel recovery (indien nodig). Dat

maakt het mogelijk om op mooie plekken te komen waar je alleen

niet kan komen.

In veel gevallen kan je zelf beslissen of je zelfstandig (op basis

van coördinaten) wilt reizen of met ons of de andere avonturiers

mee gaat. Aan het einde van elke dag ontmoet je elkaar sowieso

voor de nacht op de bivak/camping. Natuurlijk komen we

onderweg ook regelmatig bijeen en mag je altijd aansluiten als

je dat gezellig vindt. Ondersteuning en hulp is hoe dan ook altijd

dichtbij.

VOEL. RUIK. PROEF. ZIE.
ERVAAR DE VRIJHEID VAN
ZELFVOORZIENEND REIZEN.



begeleiding
Overland Travel heeft meer dan 10 jaar ervaring in het

plannen, organiseren en begeleiden van de meest

avontuurlijke reizen die je je maar kunt voorstellen. De

professionele gidsen hebben een bovengemiddelde

technische kennis en hebben allemaal een EHBO-

opleiding gevolgd.

Zoals je verwacht van een professionele

reisorganisatie, hebben we ook alle benodigde tools

altijd bij de hand.

De intensiteit van de reis wordt bepaald door

diverse factoren, zoals weersomstandigheden en

fysieke conditie. Het avontuur vraagt veel mens en

machine. Een fit lichaam en gezonde geest,

evenals een goed voorbereid voertuig zorgen

ervoor dat je optimaal van deze reis kunt

genieten. Het reistempo laat ook genoeg ruimte

voor het bezoeken van bezienswaardigheden. De

expeditie is zo gepland dat de dagelijkse

reisafstanden in de meeste gevallen in een halve

dag kunnen worden afgelegd.

intensiviteit

gezondheid
Vanzelfsprekend is het de bedoeling dat je goed

verzekerd aan deze reis begint. Dit geldt zowel voor je

zorg- als autoverzekering. Mocht je door medische (of

technische) problemen de reis niet kunnen

voortzetten, dan helpt Overland Travel waar mogelijk

met repatriëring.

"Reis veilig en
verantwoord.
Ook in deze

tijden."

accommodatie
Je reist zoveel mogelijk zelfvoorzienend en

overnacht in je (dak)tent op campings of

unieke locaties in de natuur. Indien de situatie

het toelaat wisselen we dit af met hotels.



met elkaar
communiceren
We gebruiken VHF-apparaten om onderweg met

elkaar te communiceren. Voor het

juiste apparaat verwijzen we je naar onze

equipement-lijst. Vraag Overland Travel naar

aanbevelingen en informatie over regelgeving.

In het algemeen is de dekking van mobiele

telefonie in IJsland redelijk tot goed. Je

telefoonabonnement bepaalt welke landen

binnen je bundel vallen. De meeste Europese

reizigers kunnen vanuit hun vaste bundel in

IJsland bellen, sms'en en internetten.

Onze reisgidsen zijn uitgerust met een

satelliettelefoon in geval van nood. Je kunt

ervoor kiezen om zelf een soortgelijk apparaat

mee te nemen. Overland Travel kan je voorzien

van het juiste toestel. Vraag gerust naar de

beste apparaataanbevelingen en meer

informatie over regelgeving.

foto's en video's
Het is verboden militair beschermde wegen en

gebieden te filmen of fotograferen. Het wordt

vanzelfsprekend ook niet op prijs gesteld als je

religieuze plaatsen filmt of fotografeert. Vraag

altijd toestemming als je de lokale bevolking wilt

vastleggen. Doe dit nooit ongevraagd.

Voor drone's gelden andere richtlijnen. Informeer

jezelf over de voorschriften.

contact met thuis transport

Rotterdam naar Thorlakshöfn: €2500,- tot

€3800,- afhankelijk van afmetingen (dit is een

indicatie).

Het vervoer van je auto naar het startpunt van de

expeditie in IJsland kan worden verzorgd, maar is

niet inbegrepen in de prijs van de expeditie.

Overland Travel heeft ervaren partners waarmee

we samenwerken voor verscheping van

voertuigen. Dit betekent dat we kunnen

faciliteren en coördineren, zodat jij optimaal

kunt genieten van de reis. Prijzen zijn gebaseerd

op een open berekening en afhankelijk van je

startlocatie.

Referentieprijs voor verscheping van:

Mail naar info@overland.travel voor meer
informatie en een aanbod op maat.

IJsland is een
adembenemende en
unieke bestemming.



prijs & 
inschrijven

Professionele organisatie: je hoeft je nergens druk om

te maken

Alle overnachtingen (kamperen op unieke locaties en

eventueel een aantal hotels)

24/7 professionele reisbegeleiding

Een aantal unieke excursies

Uitgebreid avontuurlijk roadbook

Offroad-begeleiding

Technische back-up en ondersteuning

Tal van onvergetelijke avonturen

inbegrepen in de prijs

De prijs van € 5.945 per auto is gebaseerd op twee personen

per team. Schrijf je in voor de expeditie door het

registratieformulier ingevuld naar info@overland.travel te

mailen.

De totale reissom, inclusief eventuele aanvullingen zoals extra

deelnemers, extra nachten of extra wensen, dient voor vertrek

betaald te zijn.

Brandstof

Aansprakelijkheidsverzekering

Tol en douanerechten

Uitrusting (verkrijgbaar bij Overland

Travel)

Reserveonderdelen (verkrijgbaar bij

Overland Travel)

Maaltijden (behalve ontbijt en

diner op geselecteerde locaties)

bijkomende kosten
Extra casco verzekering voor het

voertuig, indien gewenst

Overige persoonlijke uitgaven

Transport van je voertuig naar de

startlocatie en van de finishlocatie

naar huis (kan worden geregeld

door Overland Travel)

Vlucht van/naar IJsland



DISCLAIMER

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Door de complexiteit van het reisproduct kunnen er wijzigingen optreden. Denk hierbij aan wijzigingen door politieke

ontwikkelingen en wijzigingen in valutakoers. Niets uit deze uitgave mag op enige wijze worden gedupliceerd. Bekijk ook de algemene voorwaarden op overland.travel..

GA MET ONS MEE OP
EXPEDITIE IN IJSLAND


