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Offerte Meetcentive IJsland Cyberonics 

Beste klant, 
 
Dit zijn heel kort de algemene gegevens van de meetcentive: 
 
− Datum: voorjaar 2010 (maart - mei), 4 dagen ter plaatse (zonder vluchten) 
− Deelnemers (35): verkopers van Cyberonics en partners 
− Doel: helft van de reis meetings 
− Accommodatie: hotel op basis van tweepersoonskamers 
− Partners: speciale partnerprogramma’s met keuzemogelijkheid 
− Thema: een rode draad doorheen de meetcentive in functie van de bestemming 
− Budget: €2000 p.p. 
− Vertrek: vanuit Brussel 
 
Deze offerte voor een meetcentive is speciaal voor uw bedrijf, Cyberonics op maat gemaakt. 
Hieronder kan u uitgebreid het programma lezen voor de verkopers van Cyberonics en hun 
partners. Zo meteen kan u meer in detail iets lezen over de bestemming die we voor u 
geselecteerd hebben, IJsland. We reizen naar de bestemming met het vliegtuig op zondag 16 
mei vanuit Brussel en arriveren daar terug op vrijdag 21 mei. We hebben uw meetcentive zo 
ingedeeld dat een deel van de reis zal bestaan uit meetings, partnerprogramma’s, gezamenlijke 
activiteiten en vrije tijd. 
 
 
Droom alvast met ons mee! 
 
 
Het Unlimited Team. 
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IJsland? Koel? IJsland is hot! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IJsland ligt tussen Groenland en Europa. Het is omringd door de Atlantische Oceaan, de Straat 
van Denemarken en de Noordelijke IJszee. De hoofdstad is Reykjavik. 
 
IJsland is opgebouwd uit vulkanisch materiaal en gesteente. Fenomenen die we te zien gaan 
krijgen zijn geisers, hete bronnen en geothermische energiecentrales. 
 
Het landschap is vol afwisseling: tafelbergen wisselen elkaar af met actieve en slapende 
vulkanen en heuse lavavlakten waartussen meanderende rivieren en gletsjers zich een weg 
banen. Er komen ook vele spectaculaire watervallen voor. 
 
IJsland is een prachtig en bovendien groen land: meer dan de helft van alle energie wordt 
geothermisch of door waterkracht opgewekt. Ook in de marketingcampagne hebben we 
rekening gehouden met het milieu. We gebruiken onder andere gerecycleerd papier, pennen en 
andere materialen. 
 
Deze meetcentive zal u werkelijk doen verbazen van de afwisseling die IJsland biedt: natuur, 
cultuur, folklore, ontspanning en sensatie! 
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Vluchtschema 
 
Op de luchthavens genieten we altijd van een VIP check-in met toegang tot een aparte lounge 
en een snelle check-in aan de balie. De wachttijd aan de veiligheidscontrole is hierdoor ook 
korter en er is ook een aparte VIP ingang voor de screening. Op het vliegtuig zelf geniet de hele 
groep van een group seating. In Brussel checken we de bagage in en verder hoeven we ons daar 
geen zorgen meer over te maken want ze wordt nagebracht tot op de hotelkamer. Bij de 
terugvlucht checken we ze dan weer in op de luchthaven van Keflavik en we zien ze weer terug 
in Brussel. 
 
We hebben voorzien dat de winnaar van de wedstrijd tijdens de heen- en terugreis samen met 
zijn partner in First Class of Business Class (afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij) mag 
vliegen. 

Heenvlucht op 16 mei 2010 
 

Vluchtnummer Luchtvaartmaatschappij Tijd  Vertrek Aankomst 
SK 1594 Scandinavian Airlines 

Warme maaltijd en drank 
voorzien 

17u30 
 

Brussel  

  19u00 
 

 Kopenhagen 

FI 0213 Finnair 
Snack en drank voorzien 

19u45 
 

Kopenhagen  

  20u55  Keflavik 
Airport 

 

Terugvlucht op 21 mei 2010 
 

Vluchtnummer Luchtvaartmaatschappij Tijd  Vertrek Aankomst 
FI 0450 Finnair 

Snack en drank voorzien 
07u40 Keflavik 

Airport 
 

  11u45  Londen 
Heathrow 

BA 0394 British Airways 
Warme maaltijd voorzien 

14u05 Londen 
Heathrow 

 

  16u20  Brussel 
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Scandinavian Airlines 
 
De eerste vlucht is met Scandinavian Airlines. Ze zijn de grootste luchtvaartmaatschappij in 
Scandinavië. Deze maatschappij heeft als belangrijkste internationale aanknopingspunt 
Kopenhagen, dit is tevens onze eerste tussenstop. Op deze vlucht genieten we van een warme 
maaltijd en een drankje. Scandinavian Airlines doet er alles aan om gezonde maaltijden te 
serveren aan de passagiers. 
 

Finnair 
 
Met Finnair vliegen we naar Keflavik Airport op de eerste dag en op de terugweg vliegen we er 
vanuit Keflavik mee naar Londen Heathrow. Finnair is de nationale luchtvaartmaatschappij van 
Finland en ze beheersen zowel de binnenlandse als de internationale luchtvaartmarkt in 
Finland. Ze zijn ook lid van Oneworld Alliance. 
 

British Airways 
 
Ook British Airways, die ons veilig terug naar Brussel brengt, is lid van Oneworld Alliance. Het 
is ook één van de weinige maatschappijen die op alle continenten vliegt. Door hun fusieplannen 
met Iberia, zouden ze de op één na grootste luchtvaartmaatschappij kunnen worden. 
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Accommodatie 
 
Radisson Sas Saga Hotel 
 

 
http://www.radissonblu.com/sagahotel-reykjavik 

 
Het viersterrenhotel Radisson Sas Saga is rustig gelegen, op slechts enkele minuten wandelen 
van het pittoreske oude stadscentrum. Het hotel is een modern, eersteklas etablissement waar 
een kosmopolitische atmosfeer heerst. De internationale luchthaven van Keflavik is op 45 
minuten rijden. 

Faciliteiten 
 
Er zijn vier liften en 24 uur op 24 is er een portier aan de inkom. In het 
souvenirwinkeltje/kledingboetiekje kan je alles vinden van snoep en cosmetica tot 
handgemaakte IJslandse wollen pulls. Het winkeltje is open van 8 tot 14 uur en van 16 tot 20 
uur. 
 
Er is een bank in het hotel die elke werkdag open is van 9.15 uur tot 16 uur. Een geldautomaat 
bevindt zich naast de bank en is 24 uur op 24 toegankelijk. 
 

 
 
Er is een volledig uitgeruste fitnessruimte, sauna, jacuzzi, stoombad en schoonheidssalon. Alle 
gasten kunnen gratis gebruik maken van het Mecca Spa en Health Centre. Enkele keren 
voorzien we als partneractiviteit de keuze om te genieten van bijhorende schoonheids- en 
gezondheidsbehandelingen. We voorzien een keuze tussen: een gezichtsmasker met 
gezichtmassage, een gezichtsreiniging, een klassieke massage of een Zweedse massage. Met 
andere woorden, heerlijk relaxen en jezelf laten behandelen in een gezellige sfeer!  
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Kamers 
 

 
 
Er zijn 209 comfortabele kamers met schitterende uitzichten over Reykjavik. De kamers zijn 
uitgerust met alle faciliteiten die er verwacht worden van een viersterrenhotel: gratis toegang 
tot een snelle internetverbinding, data portaal, Wireless Internet (Wi-Fi), satelliet- en betaaltv, 
minibar, thee- en koffiemachines, direct-dial telefoontoestel, haardroger, broekpers, safe. 
 

Restaurants 
 

 
 
Op de bovenste, achtste verdieping is er een grill restaurant met een gerenommeerde keuken. Al 
meer dan 40 jaar serveert het Grillið restaurant in de warme en intieme omgeving van hun zaal 
de lekkerste gerechten met recepten om je smaakpapillen te verleiden en ze een culinaire reis te 
laten maken om nooit te vergeten. Gevarieerde menu’s en een excellente service gaan gepaard 
met een panoramisch zicht over de stad Reykjavik. Het restaurant heeft ook een select aanbod 
aan fijne wijnen. 
 
Het restaurant in de tuin, Skrudur is populair voor zijn lunch buffet. De keuken bestaat uit een 
innovatief team van meester chef-koks. Hier biedt men een kosmopolitische variëteit van 
culinaire stijlen van over de hele wereld. 
 

 
 
Ontbijten kan in het elegant opengewerkte lobbyrestaurant Mimisbar en Lounge, centraal in 
het hotel op het gelijkvloers. Deze locatie is ook de perfecte plaats om te genieten van een koffie 
in de namiddag of om te relaxen na een drukke dag met entertainment in de avond. 
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Meetings 
 
 
Aangezien het hotel verscheidene moderne meetingrooms aanbiedt, worden alle meetings 
gehouden in het hotel zelf. Alle meetingrooms beschikken over daglicht en zijn uitgerust met 
standaard materiaal: LCD projector, een microfoon, pennen, schrijfblokken, conference kit en 
water. Op aanvraag, zonder extra kosten zijn ook beschikbaar: overhead projector, flipchart, 
whiteboard, podium, Tv en VCR.  
 
De aankleding van de meetings is in het thema van de reis, Vikings. De ijsband, zoals die ook 
hier bovenaan elke pagina terugkeert, zal in de meetingroom zeker niet ontbreken. Verder 
wordt er telkens op de main table een kunstmatige ijsmat gelegd om de IJslandse sfeer nog 
meer op te roepen. Speciale ecologische schrijfblokken en pennen liggen al klaar als we 
binnenkomen. Ergens op de achtergrond staat wat muziek op om iedereen op dreef te brengen. 
 
Bij alle meetings worden koffie en thee met een koekje of soft drinks geserveerd.  
 

Meeting 1: 
 
Datum: 17 mei 2010 
Tijdstip: 14u30 – 17u00 
Meetingroom: Harvard 1 
Set-up: Classroom style 
Voorzien: Coffee break (mix van verschillende soorten brood, vers fruit en cakejes) 

Meeting 2: 
 
Datum: 18 mei 2010 
Tijdstip: 9u30 – 12u30 en van 13u30 – 15u30 
Meeting room: Harvard 1 
Set-up: Classroom style 
Voorzien: Coffee break (zie meeting 1) in de voormiddag, lunchbuffet in Skrúður restaurant 

Meeting 3: 
 
Datum: 19 mei 2010 
Tijdstip: 8u30 – 12u00 
Meeting room: Yale 
Set-up: Cabaret style 
Voorzien: Vandaag genieten we van een rijkelijke ontbijtmeeting, een ontbijtbuffet zal 
klaarstaan in de meetingroom. Hier zal ook zeker niks ontbreken. Naast een variatie van 
dranken (vers geperst fruitsap, koffie, thee, warme chocolademelk) kunnen we kiezen tussen een 
mengeling van verse broodjes, koffiekoeken, cake en warme pannenkoeken. 
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Programma 
 
Dag 1: zondag 16 mei 
 
 
15u00   We komen samen in de hoofdingang van de luchthaven van Zaventem voor  
  een unieke meetcentive naar IJsland. 
 
15u30   Vip check-in: zie vluchtgegevens 
 
17u30  Vertrek vlucht (SK1594) Brussel – Kopenhagen 
  Tijdens deze vlucht krijgen we een warm avondmaal 
 
19u00  Aankomst vlucht in Kopenhagen 
  De bagage wordt automatisch voor ons overgeladen naar de volgende vlucht 
 
19u45  Vertrek vlucht (FI0213) Kopenhagen – Reykjavik 
 
20u55  Aankomst vlucht in Keflavik Airport 
 
21u15  Als we buitenkomen, worden we hartelijk ontvangen door een rasechte 

Viking met een glaasje typische Brennivin. We verwarmen ons aan een gezellig 
knetterende vuurkorf. 

 
21u45  Vertrek met de autocar naar het Radisson Sas Saga Hotel 
 
22u35 Aankomst in het hotel en ontvangen van de kamersleutels. De bagage wordt 

nagebracht naar de kamer. Om een laatste honger te stillen staat er voor elk 
koppel een welkomstmand met typische IJslandse hapjes, enkele drankjes en een 
welkomstbrief op de kamer. Op de kussens ligt een gepersonaliseerde 
Vikinghoorn die elke avond aan de kamerdeur gehangen dient te worden. Hier 
zal elke morgen het dagprogramma in terug te vinden zijn. 
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Dag 2: maandag 17 mei 
 
9u00 Na een welverdiende nachtrust staat in het hotel een continentaal ontbijtbuffet 

voor ons klaar. 
 
10u10  Samenkomst in de lobby van het hotel  
 
10u15  Vertrek met de autocar naar Reykjavik 
 
10u25  Aankomst in Reykjavik 
 
10u30 Begeleide culturele wandeling, in twee groepen, door Reykjavik met uitleg van 

een professionele gids. Door deze boeiende wandeling maken we kennis met de 
rijke geschiedenis van Reykjavik, hoofdstad van IJsland. 

 
12u45 Na een stevige wandeling belonen we onszelf met een overheerlijk lunchbuffet in 

het restaurant Creole and Mex Grill. Koffie, thee, water en soft drinks zijn 
natuurlijk inbegrepen voor iedereen. 

   
14u00  Vertrek naar het hotel met de autocar voor de mensen die meeting hebben en 

voor de partners die terug naar het hotel wensen te gaan 
 
Keuzeactiviteiten voor de partners zijn:  
 
- Wellness in het hotel  
(Keuze uit enkele relaxatiebehandelingen) 
 
- Shoppen in Reykjavik 
(Men kan terugkeren wanneer men wilt met een taxivoucher) 

 
14u05  Shoppen in Reykjavik voor de partners die dat wensen. Men dient er rekening  

mee te houden dat we om 18u40 in de lobby afspreken om te vertrekken naar het 
restaurant. 

 
14u25 Aankomst in het hotel met de autocar voor de personen die terugkeren naar het 

hotel 
 
14u30  Aanvang van de meeting (details: zie beschrijving hotel)  
 
14u30 Wellness in het hotel in het Mecca Spa and Health Centre voor de partners die 

dit wensen. Bijhorende schoonheids- en gezondheidsbehandelingen die men mag 
kiezen zijn: een gezichtsmasker met gezichtmassage, een gezichtsreiniging, een 
klassieke massage of een Zweedse massage. 

 
17u00  Einde van de meeting  
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17.00 – 18.30  Vrije tijd om zich op te frissen voor het diner of om nog even te relaxen in het 
Mecca Spa and Health Centre 
Belangrijk: comfortabele schoenen en warme kledij aantrekken om enkele 
minuten te wandelen naar het nabijgelegen restaurant 

 
18u40  Verzamelen in de lobby van het hotel 
 
18u45 We vertrekken te voet naar het Sea Food Cellar restaurant voor een gezellige 

avond.  
 
19u00 Drie gangen diner in het gerenommeerde visrestaurant met aansluitend een 

legendeavond. Water, soft drinks en wijnen zijn inbegrepen bij de maaltijd. Echte 
Vikings komen hun verhalen vertellen terwijl u nageniet aan tafel bij een drankje. 

 
23u00  Einde van een leuke avond en vertrek terug naar het hotel. 
 
23u15  Aankomst in het hotel 
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Dag 2 in detail 

 

We vertrekken met de hele groep voor een boeiende tocht door Reykjavik. Voor de personen die 
later gaan shoppen raden we aan om de handige currency calculator niet te vergeten. Als we het 
hotel buitenkomen, staat de autocar ons al op te wachten. Onder begeleiding van een 
professionele gids komen we meer te weten over de geschiedenis, cultuur, traditie, … van de 
hoofdstad van IJsland. We snuiven de lokale sfeer op en ’s middags lunchen we met zijn allen 
gezellig in het restaurant Creole & Mex. Gemakkelijke schoenen zijn geen overbodige luxe! Na 
het eten gaan de personen die meeting hebben en de partners die dit wensen, terug naar het 
hotel met de autocar. Maar wij raden zeker aan eens te gaan shoppen in de winkelstraat 
Laugavegur.  

 

Laugavegur is namelijk een van de oudste winkelstraten in Reykjavik. Ze weerspiegelt nog 
steeds de vroegere betovering van een historische winkelstraat en herbergt de meer 
exclusievere winkels in IJsland. Na de lunch in restaurant Creole & Mex delen we vouchers uit 
voor een taxirit terug naar het hotel, dus u kan terugkeren wanneer u dat zelf wenst. 

 
Ook ’s avonds hebben we een unieke locatie geselecteerd. We gaan met de hele groep te voet 
naar het nabijgelegen Sea Food Cellar restaurant. Het is gelegen in de oudste maar meest 
charmante kelder van Reykjavik. Na een heerlijke maaltijd worden de lichten gedimd en komen 
er enkele verdachte personen opdagen, het zijn in thema geklede legendevertellers. Ze geven de 
avond een extra toets en een geheimzinnige sfeer.  
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Dag 3: dinsdag 18 mei 
 
7u30  Ontbijtbuffet voor de partners die op dagtocht gaan: 
 

- Tocht met IJslandse paarden door de betoverende natuur 
 

- Whale and dolphin watching met een oude vissersboot 
 
8u30  - Ontbijtbuffet in het hotel voor de rest van de groep 
 

- Vertrek voor deelnemers dagtochten 
 
9u30  Aanvang van de meeting (details: zie hotelbeschrijving)  
 
12u00 Lunchbuffet in het gezellige Skrúður restaurant van het hotel voor de deelnemers 

van de meeting en de partners die niet deelnemen aan een dagtocht. Zoals elke 
dag zijn ook de dranken (koffie, thee, water, soft drinks) inbegrepen. 

 
12u30 Lunch voor de partners tijdens de dagtocht dranken inbegrepen (koffie, thee, 

water, soft drinks) 
 
13u30  Voortzetting van de meeting 
 
15u30  Einde van de meeting 

Op de kamers liggen badpakketten klaar voor iedereen; een milieuvriendelijke tas 
met daarin een gepersonaliseerde badjas, een handdoek en saunaslippers. 
Belangrijk: vergeet niet al het nodige mee te nemen voor uw partner naar The 
Blue Lagoon (badkledij + badpakket) 

 
15u45  Verzamelen in de lobby van het hotel om naar The Blue Lagoon te vertrekken 
 
15u50  Vertrek naar The Blue Lagoon met de autocar 
 
16u30  Hereniging van de hele groep in The Blue Lagoon waarna men samen kan 

genieten en ontspannen 
 
19u30 Drie gangen diner in het sfeervolle Lava Restaurant met uitzicht op The Blue 

Lagoon. We kunnen genieten van heerlijke wijnen, maar ook koffie, thee, water 
en soft drinks zijn voorzien. 

 
22u00  Vertrek naar het hotel met de autocar 
 
22u45  Aankomst in het hotel 
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Dag 3 in detail 
 
Terwijl een deel van de groep meetings heeft, is er voor de partners keuze genoeg om volop van 
het verblijf te genieten. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om in het hotel te blijven of er zelf 
op uit te trekken.  In de late namiddag komt de hele groep weer samen in de Blue Lagoon. Maar 
eerst voorzien we twee activiteiten die zeker de moeite waard zijn: een tocht met IJslandse 
paarden of Whale en dolphin watching . Let wel op, de activiteiten worden gekoppeld aan het 
bezoek aan de Blue Lagoon dus u bent een hele dag weg van het hotel! Vergeet niet aan uw 
partner te vragen uw badkledij en badpakket mee te nemen naar de Blue Lagoon. Voorzie ook 
sportieve kledij. Een lunch wordt bij beide activiteiten voorzien. 
 

 

Voor de natuurliefhebbers bieden we een schitterende tour aan met typische IJslandse paarden. 
Deze paarden werden vroeger ingevoerd door de Vikingen en zijn wereldberoemd. We worden 
opgehaald aan het hotel voor een prachtige dag in de overweldigende natuur. ’s Middags is er 
een lunch en drank voorzien en na afloop van de tocht worden we naar de Blue Lagoon 
gebracht, waar de hele groep herenigd wordt.  

 
Voor de mensen die het liever rustig aan doen, is ook het Whale and dolphin spotting, een heuse 
ervaring. Met een Engelstalige gids aan boord van de enorme Húni II vissersboot wordt ook dit 
zeker iets om nooit meer te vergeten. Dit is de perfecte manier om de enorme zoogdieren eens 
in actie te zien. We vertrekken op tijd want de boot gaat de zee op om 10u. ’s Middags is er 
lunch voorzien en na afloop van de tocht worden we naar de Blue Lagoon gebracht, waar de 
hele groep herenigd wordt. 
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De meetings zijn inmiddels ook afgerond en de deelnemers hebben de speciale ecologische 
badpakketten op de hotelkamers gevonden. Hierin zit voor iedereen een gepersonaliseerde 
badjas, handdoek en saunaslippers. We herinneren iedereen er nog eens aan ook het pakket en 
de badkledij van de partner niet te vergeten. De hele groep wordt met de autocar naar de 
bestemming vervoerd.  
In de late namiddag is de hele groep dus terug herenigd en zijn we klaar voor een duik in de 
befaamde Blue Lagoon. Het water in dit geothermische bad heeft een temperatuur van 39 
graden Celsius. Vele mensen beweren dat het water een helende werking zou hebben. Ook zijn 
er sauna’s en stoombaden om rustig te relaxen terwijl we van het adembenemende uitzicht 
genieten.  

 

’s Avonds dineren we in het sfeervolle Lava Restaurant. Dit restaurant is ingebouwd in de 
authentieke lava omgeving. In het restaurant vinden we nog een natuurlijke lavamuur en op het 
dak is er een betoverend uitzicht over de Blue Lagoon en omgeving. Na een hartelijke maaltijd 
keren we terug naar het hotel waar het verdere verloop van de avond vrij kan ingedeeld 
worden. 
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Dag 4: woensdag 19 mei 
 
8u30  Ontbijtmeeting in het hotel (details: zie hotelbeschrijving) 
 
8u30  Ontbijtbuffet voor de partners 
 
9u15  Partners hebben de keuze uit: 
 

- Hiking door de mooie natuur 
 
- Wellness in het hotel  

 
12u00  Einde van de meeting en einde van de partneractiviteiten 
 
12u00 We komen samen in de lobby van het hotel en worden opgehaald voor een unieke 

toch met superjeeps 
   
12u30  Snack en een drankje in de superjeep tijdens de tocht 
 
14u30 Als lunch voorzien we een lekkere barbecue op een prachtige locatie in open 

lucht. We worden warm gehouden door knisperende vuurkorven en genieten van 
het uitgestrekte IJslandse landschap. Zoals gebruikelijk zijn er dranken voorzien. 

 
19u30  Einde van de tocht met de superjeeps en vertrek naar het hotel 
 
19u55 Aankomst in het hotel en vrije tijd om zich klaar te maken voor het diner tot 

20u25 
 
20u30 Drie gangen diner in het Rooftop Grill restaurant van het hotel, met een 

panoramisch uitzicht, heerlijke gerechten en dranken. 
  De rest van de avond mag nog vrij ingevuld worden 
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Dag 4 in detail 

 
 
Deze voormiddag hebben de partners ook weer de kans om deel te nemen aan een boeiende 
activiteit. Wij raden een aantrekkelijke tocht door de natuur aan. Net buiten Reykjavik zijn er 
prachtige lavavelden en kraters te bezichtigen. De hiking die wij gaan doen, komt langs de 
versteende lavarivier van Búrfellsgjá en de krater van Búrfell, ontstaan door de scheiding van 
tektonische platen. We komen ook langs restanten van oude schapenherdershutten en andere 
historische overblijfselen. Warme kledij en eventueel regenkledij zijn geen overbodige luxe! We 
worden opgehaald aan het hotel en arriveren daar terug rond de middag. 
 

 
 
In de namiddag hebben we voor de hele groep een spectaculaire activiteit voorzien. We gaan 
met superjeeps een fantastische tocht door de IJslandse natuur maken. We racen langs het 
Reykjanes schiereiland, passeren het mysterieuze Kleifarvatn meer en het geothermische gebied 
van Krýsuvik. Onderweg staat er in een afgelegen gebied opeens een barbecue klaar voor de 
hele groep. 
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Dag 5: donderdag 20 mei 

7u30  Ontbijtbuffet in het hotel 
 
8u25  Verzamelen in de lobby van het hotel voor vertrek naar The Golden Circle 
 
8u30  Vertrek met de autocar naar The Golden Circle 
 
11u30  Voor de kleine honger te stillen voorzien we een snack en een drankje 
 
14u00  Lunch in de frisse buitenlucht waarbij warme en koude dranken voorzien zijn  
 
15u00  Voortzetting van The Golden Circle 
 
17u30  Einde van The Golden Circle en vertrek naar het hotel 
 
18u00  Aankomst in het hotel en vrije tijd om zich om te kleden tot 18u30 
 
18u30  Verzamelen in de lobby van het hotel om te vertrekken naar het Viking Banquet 
 
18u35  Vertrek met de autocar  
 
19u00 Driegangen menu in een thematisch Vikinghuis, ingericht in een charmante stijl. 

Hier snuiven we de sfeer op van het vroegere Vikingleven. Zoals vroeger zal 
natuurlijk de drank rijkelijk vloeien. 

 
22u35  Vertrek naar het hotel 
 
23u00  Aankomst in het hotel 
  Belangrijk: morgenvroeg is er een wake up call om 4u30 
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Dag 5 in detail 

 
De Gouden Cirkel is een excursie die zeker niet mag ontbreken bij een bezoek aan IJsland. 
Vandaag kunnen we ons verwachten aan spectaculaire natuurfenomenen. We zien onder andere 
een uitgedoofde vulkaankrater, de Gouden Waterval ‘Gullfoss’, geothermische fenomenen en 
last but not least de wereldberoemde geiser ‘Geysir’ en zijn heel actieve broertje ‘Strokkur’. 
Verder gaan we nog niet al te veel verklappen want “The Golden Circle” is iets wat je echt moet 
beléven. De excursie zal een hele dag in beslag nemen, lunch is voorzien. 
 

 
 
Het avondmaal staat helemaal in het thema van de reis. We vertrekken met de autocar naar 
Ingólfsskáli. Hier dineren we in een authentiek Vikinghuis. Alle service gebeurd door mensen in 
themakledij en de sfeer wordt verzorgd door een klassevolle band. Dit wordt de perfecte 
afsluiter van een geweldige meetcentive. We starten op tijd zodat we het niet te laten hoeven te 
maken. Morgen wacht ons namelijk een vroege terugreis! 
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Dag 6: vrijdag 21 mei 
 
4u30  Wake up call 
 
5u10  Verzamelen in de lobby van het hotel 
 
5u15  Vertrek met de autocar naar de luchthaven 
  Er is een ontbijt voorzien tijdens deze rit 
 
6uoo  Check-in op de luchthaven 
 
7u40  Vertrek vlucht (FI0450) Reykjavik – Londen 
  Snack is voorzien tijdens deze vlucht 
 
11u45  Aankomst vlucht in Londen 
 
14u05  Vertrek vlucht (BA0394) Londen – Brussel 
  Tijdens deze vlucht krijgen we een warme maaltijd 
 
16u20  Aankomst vlucht in Brussel 
  Einde van een onvergetelijk meetcentive 
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Praktisch 
 
− Klimaat: vrij gematigd, en mei valt in het zomerseizoen 
− Temperatuur: ongeveer 10°C 
− Uurverschil: één uur vroeger dan in België 
− Het landnummer van IJsland: (0)354 
− De gsm operatoren:    

o IceCell ehf; 
o IMC Island ehf (Viking wireless); 
o Nova ehf; 
o Og fjarskipti hf (Vodafone Iceland); 
o Siminn hf. 

− Vaccinaties: niet vereist 
− Reizigers met Belgische nationaliteit: Belgische identiteitskaart volstaat 
− Reizigers met andere nationaliteit: breng ons op de hoogte en we brengen met plezier alle 

nodige documenten in orde 
− Munteenheid: IJslandse Kroon, 1 ISK = € 0.0054 
− Handige telefoonnummers: card stop: 0032 70 344 344 
− Elektriciteit: de voltage is hetzelfde als in België (220volt), dus aangepaste adapter is niet 

nodig 

Niet te vergeten! 
 
Warme jas; 
Regenkledij; 
Warme kledij; 
Stapschoenen; 
Zwemkledij. 
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 Prijs per persoon 
 
De meetcentive kost 2033 euro per persoon, op basis van tweepersoonskamers. 
 
De prijs is op basis van de partneractiviteiten die het meeste geld kosten berekend. Indien er 
gekozen wordt voor een goedkopere activiteit kan de prijs per persoon variëren. 

Inbegrepen in de prijs 

Transport 
 
− VIP check-in op de luchthavens; 
− Vlucht heen en terug naar IJsland; 
− Warme maaltijd tijdens de heen- en terugvlucht en dranken; 
− Ontbijt in de autocar voor de terugvlucht; 
− Alle transfers met autocar ter plaatse. 
 

Hotel 
 
− Bagageafhandeling; 
− 5 hotelovernachtingen; 
− Toegang tot het Mecca Spa and Health centre; 
− Schoonheids- en gezondheidsbehandelingen in het Mecca Spa and Health Centre tijdens 

partneractiviteiten. Keuze tussen: een gezichtsmasker met gezichtmassage, een 
gezichtsreiniging, een klassieke massage of een Zweedse massage. 

Dag 1 
 
− Warme maaltijd en dranken op de heenvlucht; 
− Bagageafhandeling; 
− Viking op de luchthaven en vuurkorf; 
− Warme verwelkoming met glaasje Brennivin op de luchthaven; 
− Welkomstmand in het hotel; 
− Vikinghoorn. 
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Dag 2 
 
− Ontbijtbuffet in het hotel; 
− Culturele Tour in Reykjavik; 
− Lunch en dranken in restaurant Creole and Mex Grill; 
− Dranken en Coffee break tijdens de meeting; 
− Partneractiviteiten: shoppen in Reykjavik of wellness in het hotel; 
− Taxi voucher voor de partners die shoppen in Reykjavik; 
− 3-gangen diner en dranken in Sea Food Cellar; 
− Legendeavond met twee legendevertellers. 
 

Dag 3 
 
− Ontbijtbuffet in het hotel; 
− Dranken en Coffee break tijdens de meeting; 
− Partneractiviteiten: tocht met IJslandse paarden, Whale and dolphin watching; 
− Lunch en dranken in Skrúður restaurant voor de personen in het hotel; 
− Lunch en dranken voor de partners op dagtocht; 
− Bezoek aan de Blue Lagoon; 
− 3-gangen diner en dranken in het Lavarestaurant. 
 

Dag 4 
 
− Ontbijtmeeting; 
− Ontbijtbuffet voor de partners in het hotel; 
− Partneractiviteiten: Hiking of wellness in het hotel; 
− Superjeeptocht; 
− Snack en een drankje in de superjeep; 
− Openluchtbarbecue met dranken, vuurkorven; 
− 3-gangen diner en dranken in het Grillið restaurant in het hotel. 
 

Dag 5 
 
− Ontbijtbuffet in het hotel; 
− Golden Circle tour; 
− Snack en drankje tijdens de Golden Circle; 
− Lunch en drank in het midden van de Golden Circle; 
− Compleet Viking Banquet; 
− Band. 
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Dag 6 
 
− Ontbijt en drank tijdens de transfer met de autocar naar Keflavik Airport; 
− Dranken en lunch tijdens de terugvlucht. 
 

Gifts 
 
− Welkomstmand en Vikinghoorn op de hotelkamer; 
− Pakketje met badjas, handdoek en slippers voor in de Blue Lagoon. 
 

Niet inbegrepen in de meetcentive 
 
− Extra drankjes ’s avonds aan de bar; 
− Extra massages die niet in het aanbod voorkomen. 

Opties 
 
− De meetcentive kan ook doorgaan in juni 2010. Dan heeft Icelandair een rechtstreekse 

vlucht vanuit Brussel naar Keflavik voor 287 euro. Dit zal een enorm verschil zijn in de prijs 
per persoon aangezien de vluchten nu duurder zijn. 

− Andere partneractiviteiten; 
− Drankjes aan de bar. 

Betaling- en annuleringsvoorwaarden 
 
Annuleren kan tot 6 weken voor de vertrekdatum. Na deze datum kan er niet meer geannuleerd 
worden zonder dat u alle kosten moet betalen. Namen wijzigen kan mits een toeslag van 40 euro 
per persoon. 
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Unlimited Incentives?! 
 
Unlimited Incentives zijn drie jonge en dynamische vrouwen die creatief en origineel kunnen 
omgaan met de wensen van onze klant. We gaan tot het uiterste en doen altijd net ietsje meer 
om onze klant een unieke belevenis aan te bieden. We blijven bijleren over bestemmingen en 
innoveren in onze reizen. Teamwork is uiterst belangrijk voor een goede samenwerking en dit 
zijn de leden van ons team: 
 
Gerty Melgers, General Manager 
Shana De Cock, Quality Manager 
Ines Van Doorslaer, Financial Manager 

Contactgegevens 
 
Unlimited Incentives 
Lange Ridderstraat 19 
2800 Mechelen 

  


