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Islândia
HUSAVIK

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Keflavik: Airport Hotel Aurora Star (Smari) 
Reykjavik: Icelandair Hotel Reykjavik Natura / Klettur 
Area de Vik/Höfn/Lago Myvatn/Akureyri: Höfn / Laxá /  
Icelandair Akureyri / Kea

Este Programa Inclui: 
- Traslado de chegada (em caso de alojamento em Reykjavik) e 
traslado de saída em “Flybus”. 
- 3 noites de hotel em categoria turística/primeira em Reykjavik 
em regime de alojamento com café da manhã Buffet. 
- 4 noites de hotel categoria turística (Edda/Foss) & fazendas 
com banheira/ducha durante o tour. 
- Guia local de língua espanhola durante o tour. 
- 3 jantares durante o roteiro (bebidas não incluídas). 
- Entrada na Lagoa azul (toalha incluída) no dia 2º. 
- Excursão de barco na Lagoa glacial em Jökulsárlón no dia 3º. 
- Visitas segundo especificado no programa. 
- Seguro de viagem.

DATAS DE SAÍDA 2019 (SÁBADOS) 
Junho: 1, 8, 15, 22 e 29 - Julho: 6, 13, 20 e 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 e 31 - Setembro: 7, 14 e 21
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Acomodação De Junho a Agosto Setembro 

Base quarto duplo  2.945 2.899  

Suplemento quarto individual     990    955

Dia 1º Reykjavik 
• Sábado 
Chegada a Reykjavik. Possibilidade 
de alojamento em Keflavik, em um 

hotel a 5 minutos a pé do aeroporto 

(não se precisa de traslado) ou aloja-

mento em Reykjavik com traslado em 

Flybus. Chegada e alojamento. 

Dia 2º Reykjavik/Área de Vik 
• Domingo • Café da manhã + jantar. 
Saída para a Lagoa Azul, balneário 
geotérmico natural, cercado por lava, 

para desfrutar de um banho em suas 

águas mornas, ricas em minerais e 

famosas por suas propriedades. Con-

tinuaremos o passeio pela costa sul, 

parando para visitar a Cachoeira de 
Seljalansdfoss e continuaremos até 
a cidade de Vík. Alojamento.   

Dia 3º Área Vik/ 
Parque Nacional Skaftafell  
Laguna Glaciar Jökursalon)/ 
Área de Höfn 
• Segunda-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída, atravessando a região mais 

extensa de lava do mundo: Eldheaun, 

e a região desértica/ arenosa de Skei-

dararsandur. Visita do Parque Nacio-
nal de Skaftafell, situado aos pés da 
maior geleira da Europa: Vatnajokull, 
o gigante de gelo, o segundo Parque 
Nacional em tamanho, mas o primei-
ro em atrativos: cataratas, braços 
gelados, originados pelas geleiras, 
exuberante vegetação, etc. Visita 
incluída a lagoa glacial de Jokulsar-
lón onde se realizará um passeio de 
barco por suas águas azuis, entre ice-
bergs flutuantes. Alojamento nas 
proximidades de Höfn. 

Dia 4º Área de Höfn/Dettifoss/ 
Myvatn 
• Terça-feira • Café da manhã + jantar. 
Saída para os fiordes no Leste, uma 
das áreas mais selvagens da Islândia, 
Esta área tem uma extraordinária 
riqueza em minerais. Chegada à 
cidade de Egilsstadir e passeio da 
área desértica de Jökulsdalsheidi. 
Continuação para o lago Myvatn, 
onde faremos uma parada para visi-
tar a Cachoeira de Detiifoss e as cra-
teras de Skutustadir. Alojamento na 
área de Myvatn. 

Dia 5º Myvatn/Área de Akureyri 
• Quarta-feira • Café da manhã. 
Visita da maravilhosa reserva natu-
ral: Lago Myvatn rodeada de vulcõ-
es, crateras, lava que se estende pela 
parte leste do Lago, como as de Dim-
muborgir, a área geotérmica de Hve-
rarond. Visitaremos em rota a 
Cachoeira dos deuses: Godafoss, 
uma das mais majestosas do país. 

Chegada em Akureyri, declarada 
capital do Norte e uma das cidades 

mais belas da ilha. Alojamento na 

área de Akureyri. 

Dia 6º Área de Akureyri/ 
Área Borgarfjördur/Reykjavik 
• Quinta-feira • Café da manhã. 
Visita do interessante Museu Etno-
gráfico Glambaer e saída até o vale 
de Skagfjördur onde tem lugar a 
criança do “pequeno cavalo islan-

dês”. Visita a bela cachoeira de 
Hraunfossar e a fonte termal mais 
poderosa da Europa: Deildartunguh-
ver. Continuação para Reykjavik. 

Dia 7º Reykjavik/Gullfoss/Geysir/ 
Thingvellir/Reykjavik  
• Sexta-feira • Café da manhã. 
Saída para visitar a famosa “cascata 
de ouro”: Gullfoss e as fontes em 
erupção de Gêiser, pequenas áreas, 
com piscinas de água fervente per-

manentemente ativa. Saída, para 

visitar o parque Nacional de Thing-
vellir, paisagem natural mais impor-
tante da Islândia. Trata-se de uma 

planície com uma rasura no chão, 

uma falha que divide duas grandes 

placas tectônicas, em constante 

movimento: a americana e a euro 

asiático. Regresso a Reykjavik e aloja-

mento. 

Dia 8º Reykjavik  
• Sábado • Café da manhã. 
Na hora indicada traslado em Flybus 

ao aeroporto. (ver notas) 

Suplementos 
Preço voo Madri/Reykjavik/Madri (sem taxas, aproximado) desde .................. Consultar 
Taxas de aeropoerto..................................................................................... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 30

●

Reykjavik

Borgarnes

Cód. 06314BR

Notas e condições:  
- Este programa esta sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C) 

- Tour regular garantido em espanhol. 

- O alojamento previsto na cidade de Reykjavik para o seguinte 

tour se realizará em hotel de categoria turística / primeira, o 

resto de alojamentos previstos durante o tour se realizará em 

hotéis da cadeia Edda ou em fazendas tipo bed & breakfast. 

- Tanto os hotéis da Cadeia Edda, como as fazendas ou bed & 

breakfast são hospedagens simples e bem equipadas, com 

quartos com banheiro/ducha, localizados nas proximidades dos 

lugares especificados. 

- A relação de hotéis & fazendas confirmadas para sua viagem 

se confirmará 10 dias antes da saída. 

- Não se reservam quartos triplos para 3 adultos. Possibili-
dade de reservar um quarto duplo + cama adicional para 
2 adultos + 1 criança até 12 anos. Rogamos ter em conta 
que a cama extra, pode ser um colchão no chão. 
- No dia anterior a sua saída, deverá se dirigir à recepção de seu 

hotel para reservar seu lugar no Flybus do hotel ao aeroporto, 

assim o ônibus poderá passar pelo hotel ao menos 3 horas 

antes da saída de seu voo.

GEYSIR

✓
Saídas Garantidas 

em Espanhol (desde 2 pessoas)

HOTÉIS 4*
Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ +  

3 JANTARES e 15 VISITAS

8 dias 
(7 noites de hotel) 

2.899€ 
3.334USD

desde

Preços por pessoa (em euros, mínimo 2 pessoas)


