
        +31 20 66 123 87 
  hello@anywhere.nl 

www.anywhere.nl 

IJsland
IJsland Highlights 

Volg de Golden Circle route en zie moeder 
aarde in haar puurste vorm:


Pingvellir, de 2 aardplaten ontmoeten elkaar

De imponerende Gullfoss waterval

De Geiser die het altijd doet


Toeren met quads, paarden, superjeeps (4x4 
‘monsters’) of de good old touringcar

Ontspannen in de Blue Lagoon 

mailto:hello@anywhere.nl
http://www.anywhere.nl
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Reijkjavik (Keflavik) 
ca. 3 uur en 15 min

IJslandsIJslandse 
Kroon

Tijdsverschil: Zomer -1u 
Winter -2u



+31 20 666 123 87        hello@anywhere.nl www.anywhere.nl Pilotenstraat 74 1059 CR Amsterdam Pag. 6

Daal af in een inactieve vulkaan 
Snorkelen tussen aardplaten of raften  
Helicopter ride: verras uw groep 
Op zoek gaan naar het Noorderlicht 
Varen tussen gletsjer ijsschotsen

More things to do
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Meer dan 20 jaar 
rijkelijke ervaring! 
Persoonlijke 
benadering 
Geen verrassingen 
achteraf 
Al onze offertes 
zijn op maat

Mijn persoonlijke drijfveer: 
"Anywhere is ontstaan vanuit iets dat altijd al in 
mij heeft gezeten. Dit begon al vroeg, want op 
school was ik al degene die van alles 
organiseerde en waarvan men zei: “Oh, maar 
als Sandra het regelt, dan zit het wel goed.”  

Regelen en organiseren kan in veel beroepen. 
Door mijn nieuwsgierigheid en reislust heb ik 
gekozen voor het toerisme. Niet omdat dit een 
moneymaker is, nee… ik ben gestart met 
Anywhere omdat ik mijn reisbelevenissen wil 
delen met anderen. 

Als ik onder de indruk ben van bijvoorbeeld een 
tocht met sneeuwscooters door de besneeuwde 
bossen van Lapland, dan wil ik die ervaring 
delen; dan wil ik dat iedereen dat een keer kan 
beleven. Als mijn droom is uitgekomen om 
onder de sterren in de woestijn te slapen, dan ik 
raad ik iedere groep aan om dit in hun 
programma op te nemen. 

In 1998 ben ik met Anywhere gestart en met 
trots kan ik zeggen dat vele terugkerende 
klanten een bewijs zijn van mijn 
professionaliteit.” 

Sandra Bron, directeur/eigenaar

Dit is Anywhere: 

Ontzorgen 
Eén contactpersoon van offerte tot mee op reis 
24-uurs bereikbaarheid 
Op maat gemaakte offertes 
Duidelijke vermelding wat in- en exclusief is  
Geen verrassingen achteraf 
Afspraak buiten kantoortijd mogelijk 
Wij willen een klik – met u en onze leveranciers 
Anywhere bestaat sinds 1998 
Al meer dan 25 jaar ervaring 
Alles is mogelijk: WE GO ANYWHERE! 

WAARSCHUWING: Door ons georganiseerde 
reizen bevatten belevenissen die mensen zelf op 
vakantie niet gauw ondernemen: 
Dat is het 'WOW-effect' waar deelnemers het 
jaren later nóg over hebben... 

Samen reizen, gezamenlijk iets beleven… dat leidt 
tot hechtere teams, loyale klanten, loyale 
medewerkers en een werksfeer waarbinnen men 
actief kennis en ervaringen met elkaar deelt. En dit 
alles leidt tot hogere omzetten. 

Anywhere, uw professionele partner!


