IJSLAND
het hele jaar door
Adembenemende natuur
& levendige urban flair
IJsland en Reykjavik zijn
geweldige reisbestemmingen
– het hele jaar door. Door de
Golfstroom heeft IJsland een
milder klimaat dan veel mensen
denken – in de winter is de
gemiddelde temperatuur 0°C en
gedurende de zomermaanden
15°C. Ook het prijsniveau is
de laatste jaren veranderd in
het voordeel van Europese
vakantiegangers.

Geniet van Reykjavik:
cultuur, geschiedenis
en plezier
•
•
•
•
•
•

kleine musea, galeries en
boetieks
Museum van Kunst, Reykjavik
Maritiem Museum
Concertgebouw en
conferentiecentrum Harpa
restaurants, nachtclubs, pubs
en bars
bruisend nachtleven
de haven van Reykjavik

Wintertips voor
uw klanten
Relax in de Blue Lagoon bij
aankomst

Icelandair
reisklassen

Ervaar de elementen van de
natuur van heel dichtbij

SAGA CLASS

ECONOMY COMFORT

ECONOMY CLASS

Business class comfort en service

Economy Class met extra voordelen

Waar voor je geld

•

4 stoelen op een rij

•

6 Economy stoelen op een rij met

•

6 stoelen op een rij

Thermale baden en natuurlijke warmwaterbron-

Tussen september en april laat IJsland zich van

•

Meer beenruimte 40” / 101 cm

in het midden een lege stoel voor

•

Veel beenruimte 32” / 81 cm

nen. De bekendste ligt op de route van Keflavik

haar meest mystieke en mysterieuze kant zien.

•

Maximaal 22 stoelen per vliegtuig

je comfort

•

Individueel in-flight

Airport naar hoofdstad Reykjavik: de Blue

De speciale lichtomstandigheden in deze tijd

•

Saga Class check-in en loungetoe-

•

Meer beenruimte 33” / 84 cm

Lagoon – een geothermisch verwarmde lagune

van het jaar zorgen voor een magische sfeer, en

gang

•

Business check-in en loungetoe-

met natuurlijk blauw, mineraalrijk water, met

vulkanen, bergen en lavalandschappen glinste-

helende eigenschappen – wordt omringd door

ren onder een mantel van sneeuw.

bizarre zwarte lavavelden.

•

Individueel in-flight entertainmentsysteem
Maaltijden a la carte, gratis dranken

•

Drankje vooraf, warme doeken,

•

kranten

Loop achter een
bevroren waterval

Jacht naar het
noorderlicht!

Bekende watervallen als Gullfoss,

Van september tot en met april

Skógafoss en Seljalandsfoss zijn

kunnen vakantiegangers in

bereikbaar als dagtrip vanuit

IJsland genieten van een heel bij-

Reykjavik. Bijzonder aan de

zondere ervaring: met een beetje

Seljalandsfoss is dat je er zowel

geluk en een heldere nachtlucht

rondom als achter de cascade

is het mogelijk om de mystieke

langs kunt lopen! In de winter is

dans van het noorderlicht te zien.

de waterval met een beetje geluk

De groene, paarse en rode sluiers

zelfs bevroren. Dit levert specta-

zijn ronduit betoverend!

culaire beelden op.

Durf iets nieuws te
doen
Ooit gereden op een IJslands
paard? Een wandeling gemaakt
op een gletsjer? Of op een
sneeuwscooter of in een Super
Jeep gereden? Hou je van snorkelen of raften? Niet ver van hoofdstad Reykjavik vind je talloze
actieve (en nieuwe) manieren om
IJsland te ontdekken.

•

gang
•

•

entertainmentsysteem
Koptelefoons tegen betaling –
enkele pin stopcontacten

Individueel in-flight entertain-

•

Gratis koffie, thee en frisdrank

mentsysteem

•

Selectie van snacks en

Gratis maaltijden en dranken

alcoholische dranken tegen

(exclusief champagne)

betaling

•

Boekingsklassen: C D J

•

Boekingsklassen: Y A E

•

2 x 32 kilo ruimbagage en 2 x 10 kilo

•

2 x 23 kilo ruimbagage en 10 kilo

en 2 x 23 kilo naar de VS en

handbagage

Canada

handbagage

•

23 kilo ruimbagage naar IJsland

MET ICELANDAIR NAAR DE VS EN CANADA
Icelandair vliegt vanuit 26 Europese bestemmingen via IJsland naar Noord-Amerika. We bieden aansluitende vluchten met een overstaptijd van 60-90 minuten via het moderne vliegveld Keflavík (KEF). Veel van
onze passagiers maken van de gelegenheid gebruik om zonder extra toeslag maximaal 7 nachten te blijven
en we zijn blij om de afgelopen jaren een significante groei in ‘stopover gasten’ te zien.Snelle vluchten en
makkelijke verbindingen
•

Concurrerende tarieven te boeken in de
belangrijkste boekingssystemen (airline
code: FI)

BESTEMMINGEN IN DE VS:

•

Twee stuks ruimbagage (max. 23kg per stuk)

New York (JFK & EWR), Boston (BOS), Washing-

•

Drie reisklassen

ton DC (IAD), Minneapolis (MSP), Seattle (SEA),

•

Gratis individueel in-flight entertain-

Denver (DEN), Orlando (MCO), Anchorage (ANC),

mentsysteem

Portland (PDX). NIEUW IN 2016 Chicago (ORD)

•

Goede on-time performance

•

Wi-Fi aan boord

BESTEMMINGEN IN CANADA:

•

Mogelijkheid om een Stopover van maxi-

Toronto (YYZ), Edmonton (YEG), Vancouver

maal 7 nachten te maken in IJsland zonder

(YVR), Halifax (YHZ). NIEUW IN 2016 Montreal

extra toeslag

(YUL)

Een professioneel team tot uw dienst
Een hechte en betrouwbare relatie met onze partners en agenten is erg belangrijk voor ons. Onze lokale aanwezigheid in onze markten is een belangrijke factor in het opzetten en onderhouden van deze nauwe zakenrelaties.
De Icelandair kantoren in Amsterdam, Parijs en Frankfurt dienen de Continentaal Europese markten (Duitsland, Frankrijk, Nederland, België, Zwitserland en Oostenrijk). Met in totaal 25 medewerkers biedt ons ervaren team
een persoonlijke en professionele service aan onze reispartners.

Onze service voor jullie
•

Icelandair agent portals: agents.icelandair.nl, agents.icelandair.fr,
agents.icelandair.de

•

Individuele ondersteuning en follow up voor groepsaanvragen

•

Sales calls en visits

•

E-learnings en workshops

•

Deelname aan roadshows, evenementen en beurzen

•

Organisatie van en ondersteuning bij famtrips

•

Icelandair nieuwsbrief voor reisagenten

Einar Páll Tómasson – General Manager Continental Europe
Grimur Gíslason – Marketing & PR Manager Continental Europe
Manon ten Have - Sales Manager Nederland & Belgie
Eline Ruigrok – Sales & Marketing Executive Nederland & Belgie
Nadia Abdulrida – Sales & Marketing Executive Nederland & Belgie
Marcel van der Gaag – Sales Representative Nederland & Belgie
Steffi van de Sande – Sales Representative Groups & MICE Nederland & Belgie

Contact
Nederland		 België
 +31 20 521 39 55

 +32 800 760 29

 ams@icelandair.is

 belgium@icelandair.is

 +354 5050100 (Hotline)
 Zaterdag: 9.00-17.00 Zondag: 10.00-16.00
 www.icelandair.com
 facebook.com/Icelandair
 twitter.com/icelandair
 instagram.com/icelandair

