
 
Paklijst Hornstrandir hike 

 
Naast de dingen die je graag persoonlijk meeneemt willen we je ook graag een leidraad geven voor de vrij 
essentiële dingen die handig zijn op deze reizen. Of als reminder, dat je een paspoort mee moet nemen lijkt ons 
logisch. 

● Paspoort en reisverzekering, medische documenten (indien van belang) 
● Vliegticket, op de meeste vluchten heb je alleen je boekingsnummer en paspoort nodig. Dit krijg je van 

ons toegestuurd. 
● Rugzak of sporttas voor je spullen, liefst geen hardcase koffer * 
● Rugzak met regenhoes (ongeveer 50/60 liter inhoud) 
● Goede waterdichte wandelschoenen 
● Goede regenkleding (geen poncho) 
● Sneldrogende outdoorbroek(en) 
● Buff 
● Training of joggingbroek 
● Fleece trui(en) 
● Thermo shirt(s) 
● Ondergoed en wandelsokken (liefst waterdicht*) 
● Muts, dunne handschoenen 
● Waterdichte jas 
● Outdoor T-shirts, zoals de shirts voor hardlopen, geen katoen 
● Zonnebril 
● Slippers 
● Zwembroek, Badpak, Bikini 
● Broodtrommel voor de lunch (plastic zakjes zijn slecht voor het milieu) 
● Eenvoudig EHBO setje met pleisters, aspirine en dergelijke 
● Drinkfles of eventueel thermosfles 

 
Zoals gezegd, een leidraad. 
Het niet hebben en daarom moeten aanschaffen van outdoorkleding hoeft niet duur te zijn. Een thermo shirt heb 
je bijvoorbeeld al bij Decathlon onder de €10,- , bedrijven zoals Perry en Bever hebben regelmatig aanbiedingen.  
 
* Een grote tas of flightback is handig om je rugzak in te vervoeren. Zo kun je ook extra dingen meenemen die je 
tijdens de hiken niet nodig hebt. Die spullen kunnen op de locatie in Seydisfjordur blijven! 
 
* Waterdichte sokken zijn zeer handig in dit gebied, ze zijn echter niet heel goedkoop. Bekende aanbieder is 
DexShell, zijn vaak te koop bij wielrenzaken maar ook bij Aliexpress, bestel dan op tijd want dat duurt vaak een 
aantal weken. 
 
Het spreekt voor zich dat we je graag tips geven over de aanschaf, daarvoor kun je altijd even bellen, appen of 
mailen! 
 


