IJsland 9 Dagen zeevissen in de Westfjorden

Een geweldige zeevisbestemming is het prachtige, dunbevolkte Westfjorden gebied in
Noordwest IJsland. Men ontvangt hier jaarlijks meer dan 1500 sportvissers.

REISOMSCHRIJVING
Een geweldige zeevisbestemming is het prachtige, dunbevolkte Westfjorden gebied in Noordwest IJsland. Men ontvangt hier jaarlijks meer dan 1500
sportvissers. Landschappelijk gezien is dit een van de mooiste gebieden van IJsland met een prachtig berg- en fjordenlandschap. De lokale bevolking in dit
gebied leeft al sinds jaar en dag van de zeevisserij, die tot de beste van Europa behoort. Kabeljauw, schelvis, koolvis, heilbot en zeewolf worden hier in
overvloed gevangen. Mei en juni zijn de beste maanden, maar ook in de rest van het seizoen wordt er goed gevangen. Gedurende uw verblijf heeft u de
beschikking over een eigen visboot die u zelf bestuurt. U verblijft op basis van zelfverzorging in goede vakantiewoningen in Sudureyri of Flateyri. Sudureyri is
een klein vissersplaatsje op 23 km. afstand van Isafjordur, de hoofdstad van de West Fjords. Het plaatsje ligt aan de imposante Sugandafjordur, met
500-600 m. hoge bergwanden. Flateyri ligt op 20 minuten afstand van Isafjordur en Sudureyri. Ter plaatse heeft u de beschikking over een
huurauto. Aanbieding: in het standaard pakket is 1 laatste nacht in Hafnarfjörður inbegrepen, maar u kunt zonder meerkosten een extra nacht verlenging
bijboeken.

DETAILS
Inbegrepen:
- Retourvlucht Amsterdam - Keflavik met Icelandair
- Luchthavenbelasting en brandstoftoeslag
- Luchthaventransfers
- Binnenlandse vlucht Reykjavik-Isafjordur v.v. met Air Iceland, incl. luchthavenbelasting
- Transfers Isafjordur-Sudureyri/Flateyri
- 7 nachten verblijf in een vakantiewoning (logies), incl.bedlinnen, handdoeken en eindschoonmaak.
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- 7 dagen gebruik van een huurauto (incl.200 vrije km. per dag) en CDW verzekering
- Gebruik "self drive" visboot gedurende uw verblijf (excl.diesel). Verzekering is inclusief, behalve voor schade aan de schroef. Uit veiligheidsoverwegingen
moeten er minimaal 2 personen aan boord zijn, dus alleen reizen kan niet.
- Plaatselijke reisleiding
- 1 (of 2 nachten) in een 2-persoonskamer met douche/toilet, incl.ontbijt in Hotel Viking in Hafnarfjörður of gelijkwaardig
Aanbieding: in het standaard pakket is 1 nacht in Hafnarfjörður inbegrepen, maar u kunt zonder meerkosten een extra nacht verlenging boeken.
U verblijft in vakantiewoningen geschikt voor 4-6 personen die beschikken over een woonkamer, 2 of 3 slaapkamers, badkamer, gratis wifi en een volledig
uitgeruste keuken. Uw accommodatie ligt op slechts een paar honderd meter lopen van de haven, waar de visboten liggen afgemeerd. Er is een droogruimte
aanwezig voor uw viskleren. U kunt uw inkopen doen bij de plaatselijke supermarkt. Als u niet wilt koken kunt u natuurlijk ook de maaltijden gebruiken in een
lokaal restaurant.

Boten
U krijgt de beschikking over een Segla zeevisboot geschikt voor maximaal 6 vissers. De speciaal voor het zeevissen ontworpen boten hebben een lengte van
7.80 m. en zijn 2.85 m. breed Ze beschikken over een 130 pk turbo dieselmotor (max. 20 km per uur), GPS, dieptemeter, extra brandstoftank, reddingsboot,
zwemvesten en radioverbinding met de kustwacht. De boten hebben een afsluitbare cabine, waar u 's nachts uw vismateriaal kunt opslaan, zodat u hiermee
niet hoeft te slepen. Er is ter plaatse een gids aanwezig die u instruktie zal geven over de omgang met de boot en u kan adviseren over de beste visplaatsen.
Meenemen hengels
Voor het meenemen van uw hengels en ander vismateriaal geldt bij Icelandair een vast tarief van ? 39 per enkele reis (prijzen onder voorbehoud tussentijdse
wijziging).
Materiaal te huur (vooraf reserveren):
- Floating suite ? 45 p.p.
- Rod & reel ? 50 p.p.
- Landing Hook ? 15
- Harpoon ? 20
Gids
U kunt vooraf begeleiding reserveren van een gids voor ? 150 voor een halve dag (4 uur) of ? 350 voor een hele dag (8 uur).
Vaarbewijs
Volgens de IJslandse wet dient 1 persoon per boot te beschikken over een vaarbewijs. Om verschillende redenen is men tot dusver in de Westfjorden
vrijgesteld van deze verplichting. Indien deze vrijstelling onverhoopt mocht veranderen kunt u ter plaatse een korte (eenvoudige) cursus volgen, waarna u de
boot mag besturen tijdens uw verblijf in IJsland. De kosten van deze cursus en registratie bedragen ca. ? 180.
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REISPROGRAMMA
Dag 1: Amsterdam - Keflavik - Isafjörður - Sudureyri
..U vliegt met Icelandair vanaf Amsterdam naar Keflavik. Na aankomst transfer naar de kleine Domestic Airport in Reykjavik (ca. 45 minuten). Met de
avondvlucht vliegt u naar Isafjörður in het Westfjorden gebied (40 minuten). Als u eigen vismateriaal heeft meegenomen wordt dit met een minibus naar de
Westfjorden vervoert, in verband met de beperkte bagageruimte in het kleine vliegtuig. Na aankomst wordt u naar uw vakantiewoning in Sudureyri of
Flateyri gebracht. Tijdens uw verblijf in de Westfjorden is een huurauto inbegrepen.
Dag 2 t/m 7: Verblijf in Sudureyri/Flateyri - vissen
..U heeft 6 dagen de tijd om te vissen, zo lang en zo vaak als u zelf wilt. U kunt een gedeelte van de vis zelf houden, zodat er u er ‘s avonds van kan eten. De
rest wordt opgeslagen en verwerkt in de lokale visfabriek.
Dag 8: Isafjörður - Reykjavik - Hafnarfjörður
..Transfer naar het vliegveld van Isafjörður voor de terugvlucht naar Reykjavik. Na aankomst wordt u naar Hotel Viking in Hafnarfjörður gebracht voor de
laatste overnachting. Aanbieding: het is zonder meerkosten mogelijk een extra nacht in Hafnarfjörður te boeken, zodat u nog tijd heeft om bijv. een excursie
langs de Golden Circle te maken.
Dag 9 of 10: Hafnarfjörður - Keflavik - Amsterdam
..Transfer naar Keflavik Airport voor de terugvlucht naar Amsterdam.
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