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1º Dia – Lisboa (ou Porto) – Reykjavik
Voos a indicar para Reykjavik. Chegada e pick up da 
viatura no aeroporto. Curta viagem para alojamento 
APA no Hotel Konvin em Keflavik. 

2º Dia – Borgarfjordur – Skagafjordur – Akureyri
Inicio da aventura em redor da ilha. Rumo norte 
poderá visitar as cascatas de água Borgarfjordur e 
Hraunfossar e as fontes termais de Deildatunguhver. 
Recomenda-se visita a Borgarnes e à vila de Blonduos. 
Passagem pela região de Skagafjordur, famosa pela 
criação de cavalos islandeses. Alojamento APA em 
Akureyri no Kjarnalundur Hotel ou similar.

3º Dia – Husavik – Lago Myvatn – Fiordes do Este
Viagem em direcção ao famoso Lago Myvatn, 
passagem pela magnífica queda de água Godafoss. A 
viagem continua pela região da Península de Tjörnes 
até à localidade de Husavik. Poderá optar por fazer 
desvio e visitar o canyon de Asbrygi ou visitar a região 
do Lago Myvatn, com as formações naturais de lava 
de Dimmuborgir e zona geotérmica de Hverarond. 
Viagem pela região de Reykjahlíd até à impressionante 
queda de água de Dettifoss. Continuação da viagem 
pela região desértica de Jökuldalsheiði. A região dos 
fiordes será a próxima paragem antes de Egilsstadir.  
Alojamento no Hotel Cliff ou Similar. 

4º Dia – Egilsstaðir – Höfn
Dia para viagem pela paisagem recortada dos fiordes. 
Viagem até Hengifoss a 2ª maior queda de água da 
Islândia. Em Skriduklaustur, terra do poeta Gunnar 
Gunnarsson, poderá ver uma arquitectura única 
Travessia do planalto Breiddalsheidi/Oxi por norma 
coberto em nevoeiro e por vezes local de observação 
de renas. Final do dia com viagem até à região de Höfn 
para alojamento no Hotel Jokull ou similar.

5º Dia – Höfn – Jökulsárlón – Skaftafell – Vík
O dia inicia-se com viagem pelas magníficas terras do 
glaciar Vatnajokull até à lagoa glaciar de Jökulsárlón, 
com os majestosos icebergs azuis flutuando para o 
mar. Curta viagem até ao parque nacional de Skaftafell 
junto ao glaciar Vatnajökull, uma das mais belas regiões 
do país e onde poderá visitar a cascata de Svartifoss. 
Continuação da sua viagem atravessando a maior 
extensão de lava do mundo, Eldraun. Final do dia na 
região de Vik para alojamento no Hotel Dyrhólaey ou 
similar.

6º Dia – Vík – Costa Sul – Hveragerdí
Explore a região de Eyjafjallajokull, com as suas 
famosas praias de areia negra e formações basálticas 
que se elevam no mar. Ao longo da costa sul poderá 
parar para visitar as famosas quedas de água de 
Skógarfoss e Seljalandsfoss. A caminho de Reykjavík, 
explore a região do vulcão Eyjafjallajökull bem como 
Selfoss e Hveragerdí. Alojamento no Hotel Örk ou 
similar

7º Dia – Triângulo Dourado – Reykjavík
Dia para explorar o famoso triângulo dourado. Poderá 
fazer a viagem começando pela região de Gullfoss, 
com a queda de água “cascata de ouro”. Não muito 
longe está a região geotérmica de Geyser com o 
famoso Geyser. O dia acabará no Parque Nacional de 
Þingvellir, onde poderá fazer caminhadas ou mergulho 
na falha geológica. Alojamento no Hotel Reykjavik 
Lights ou similar

8º Dia – Reykjavik – Lisboa (ou Porto)
Viagem até ao aeroporto. Devolução da sua viatura. 
Voos a indicar para Portugal – FIM DO PROGRAMA.

Os preços incluem: Voos Lufthansa em classe H com taxas de aeroporto (no Pacote Completo), 7 Noites de alojamento 
Apa (Hotéis mencionados ou similares), 7 dias de aluguer da viatura (com GPS, 2º condutor, quilometragem ilimitada, 
CDW, TP e WIFI), APP (com informação detalhada da viagem), linha de emergência 24 horas e Seguro Multiviagens.

À Descoberta

das Maravilhas 

da Islândia

 

Preço por Pessoa em 
Duplo

2 Pessoas  4 Pessoas           

Carro - Grp 2 Jeep - Grp 5 Carrinha - Grp 4            Jeep - Grp 7

Pacote sem voos   €1.985 €2.440 €1.770 €2.180

Pacote completo  €3.270  €3.725  €3.055  €3.465

                                                                                                                               

Partidas Junho 24
Julho 08, 22, 27 e 29
Agosto 05, 10 e 12

https://nordictur.pt/islandia/

