
MET LOCAL JEROEN
IN IJSLAND

www.puffins.be/ijsland



IJsland, 
thuisnest van de papegaaiduiker

Meer dan de helft van de wereldpopulatie 
papegaaiduikers vindt jaarlijks zijn weg naar de kliffen 
van IJsland. Zo’n 3 à 4 miljoen paartjes broeden er in 
kolonies tussen mei en eind augustus.



veilig en verantwoord op pad

Laat je veilig rijden door de genadeloze wildernis 
van IJsland. Jeroen is professionele gids en 

gelicentieerd chauffeur. We respecteren ten allen 
tijde de lokale wetgeving.

vanuit comfortabel logies 

Je overnacht in 
tweepersoonskamers met privésanitair. 
We selecteren een paar topadresjes als 

uitvalsbasis ipv je van hot naar her te rijden.

Met Jeroen van Puffins
in IJsland reizen dat is...

op stap met een local

Dankzij zijn unieke terreinexpertise brengt Jeroen 
je van het drukke pad af. Je ontdekt nieuwe

 plekken waar weinigen anderen komen.

in kleine groepen van max. 9

Maak er je persoonlijk avontuur van met een 
groepje gelijkgestemden. We reizen in kleine 

groepen van max. 9 personen of max. 6
 fotografen. Ook voor privégroepen.

avontuurlijk 4x4 transport

We verlaten de asfalt ringweg en rijden de 
highlands in. In de 4x4 minibus zit je 

ruim en relaxed.

all-in formules

We bieden een complete service aan 1 duidelijke 
prijs, inclusief maaltijden en excursies. Bij Puffins 

kan je ook terecht voor de vluchten vanuit Brussel 
of Amsterdam.



In 2012 zette Jeroen voor het eerst voet aan land in IJsland. 
Een trip met de scouts van Asse bracht hem tot het 

eiland op 66° noorderbreedte. Het bleek meteen liefde op 
het eerste gezicht en hij greep elk moment aan om 

terug te keren. De overweldigende natuur inspireerde hem 
om landschapsfotograaf te worden. Al snel kaapte hij een 

paar internationaal gerenommeerde prijzen weg. In IJsland 
vond Jeroen ook de vrouw van zijn leven. Sinds 2016 woont 
en werkt hij in de hoofdstad Reykjavík. Hij is er intussen de 

trotse papa van Loá (IJslandse vogelnaam). Nog meer 
faam verwierf hij toen de vulkaan Fagradalsfjall uitbarstte. 
Vanop de eerste rij deelde hij zijn ervaring met de wereld 
en hij schreef er ook het boek “New Earth” over. Al van in 

het prille begin van Puffins Travel kruisten onze wegen. We 
delen gretig hetzelfde enthousiasme en Jeroen wordt door 
onze reizigers steevast op handen gedragen. Wij zijn alvast 
overtuigd: met de gouden tips van deze local ontdek je de 

ruwe charme van IJsland, weergaloos schoon.
Een absolute meerwaarde!

Jeroen Van Nieuwenhove 

fotograaf en gids
°1987 

jvn.photo



Winterse magie in Zuid-IJsland

kans op Noorderlicht
•

hoogtepunten van het geothermische landschap
•

verborgen watervallen langs de Zuidkust
•

exclusieve ijsgrottentoer onder Breiðamerkurjökull
•

zonsondergang bij Jökulsárlón ijslagune
•

4x4 highland avontuur in Þórsmörk

Reykjavík en het Noorden van IJsland

broedseizoen van de papegaaiduikers
•

4x4 avontuur door de highlands
•

geothermie bij Kerlingarfjöll en Hveravellir 
•

puffin island Grímsey en wandelen over poolcirkel
•

baden en aperitieven in vulkaanwater bij Mývatn
•

walvissen spotten bij Húsavík

het Wilde Zuiden: diep in de Hooglanden

exploratie van één van de mooiste en minst 
bezochte delen van IJsland

•
4x4 Land Rover avontuur met river crossings

•
Gígjökull en Stakksholtsgjá canyon in Þórsmörk

•
Eldgjá, vulkanische canyon met waterval

•
ritje langs het zuiden en het noorden van Fjallabak

•
baden in warmwaterrivier bij Landmannalaugar

1 winterreis, 2 zomerreizen

kan ook als fotografiereis

privégroepen op aanvraag



Meer beelden, 
reisdata & prijzen? 

Puffins, dat is…

Shop en inspiratiebron

Verdeler van packrafts voor
natuurexploratie vanaf het water.

Nordic B&B in Knokke

Outdoorbeleving in een totaalconcept 
voor kleine groepen (8-10 personen).

Erkende reisorganisatie

Gespecialiseerd in verrassende 
groepsreizen in het Hoge Noorden.

Puffins BV

Maaiken 40
8300 Knokke
België

+32485753023
info@puffins.be
www.puffins.be


