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Expeditie IJsland Trekking 2018

Omschrijving Een 8 daagse reis waarvan 6-dagen trekken door een prachtig vulkaan 
landschap. We overnachten in tenten. 

Reisgegevens Van  27 juni t.m. 4 juli 2018

Deelnemers 1 team van max 12 personen.

Instapnivo/eis 1e training op zaterdag 6 januari 2018 te Apeldoorn. Stayoke, Asselseweg 330. 
Geen bergsport of klimervaring vereist.   
Goede basisconditie (meerdere dagen aaneengesloten 6 tot 8 uur kunnen 
wandelen met rugzak).

Prijs € 875,- 
Exclusief: 
- Vliegreis, indicatie kosten €300,- 
- Overige maaltijden 
- Persoonlijke uitgaven 
- Verzekeringen 

Inclusief:  
- Outdoor jack en shirt 
- alle trainingen 
- Gebruik leenmaterialen (tent, rugzak, stokken, brander, pan) 
- adventure food tijdens de trekking 
- alle campingkosten 
- alle transfers (bus vanaf vliegveld naar Reykjavik en Landmannalaugar en 

retour vliegveld Skogar-Reykjavik.  
- overzichtskaart van de route 
- Mogelijkheid tot aanschaf van spullen met 25% korting bij VAUDE. 
- Mogelijkheid tot aanschaf schoenen met 15% korting 

Een groepsboeking voor de Vliegreis is een mogelijkheid en wordt nader 
toegelicht bij de 1e training.

Programma / 
Voorlichting

Presentatie van het programma, zie pagina’s op de site. 

Inschrijving 
Expeditie

Vanaf  1 oktober 2017 via: 
Inschrijving Ijsland 2018-Expedities

Trainingen Trainingsdagen hebben een verplicht karakter. Kan je echt een keer niet 
overleg dan met Joost of Micha.  
6 januari 2018 in Apeldoorn 
24 maart 2018 in Bergen e.o. 
26 en 27 mei 2018 in Maastricht 
M.b.t. de locaties van de trainingsdag (door het hele land), de soorten 
trainingen en bijzonderheden: klik op de betreffende datum.

Uitrusting Uitrustingslijst IJsland Trekking

Vervoer Zelf een vliegticket boeken. Vertrek vanaf Schiphol. Advies over het boeken 
van de reis volgt bij de eerste training of via de mail. 
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Bijzonderheid Indien je niet aanwezig kan zijn bij een training overleg dan met Joost Ruijter 
(gsm 06-51394075) of Micha de Heus (gsm 06-49918837)
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