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1º Dia – Lisboa (ou Porto) – Reykjavik
Voos a indicar para Reykjavik. Transporte em carro 
privado para Alojamento APA 7 noites no Hotel 
Icelandair Marina ou similar.

2º Dia – Visita de Reykjavik
Pequeno almoço no hotel. Visita panorâmica Hop On 
Hop Off de Reykjavik, carinhosamente chamada a 
Maior Cidade do Mundo. Este tour é uma introdução 
detalhada e completa de Reykjavik – passado e 
presente.

3º Dia – Triângulo Dourado em superjeep
Pequeno almoço no hotel. O Triângulo Dourado vai 
levá-lo ao Parque Nacional de Pingvellir, Património 
Mundial da UNESCO, a queda de água de Gullfoss, 
bem como a famosa área geotérmica de Geyser, onde 
fontes termais e geysers são abundantes. Tempo para 
passeio em mota de neve no glaciar. Regresso no final 
do dia.

4º Dia – Passeio a Cavalo e Observação das Baleias
Pequeno almoço no hotel. De manhã experiência 
única com os famosos cavalos islandeses – passeio a 
cavalo pela paisagem natural única da Islândia (cerca 
1h30 de equitação) . Regresso à cidade. Tempo livre. 
À tarde nova aventura, desta vez no mar, com uma 
inesquecível viagem ao mundo das baleias e aves 
marinhas.

5º Dia – Caving & Snorkeling
Pequeno almoço no hotel. Viagem para a gruta (tubo 
de lava) Raufarholshellir. Tempo para explorar a gruta 
situada junto de um dos vulcões com maior actividade 

da Islândia. Continuação da viagem para explorar a 
falha de Silfra no Parque Natural de Pingvellir, o vale 
tem origem na fissura que divide as placas tectónicas 
continentais europeia e americana. Tempo para 
mergulho na falha.

6º Dia – Mota 4×4 – Lagoa Azul
Pequeno almoço no hotel. Hoje a excursão leva-nos 
até a região de Reykjanes. Partida para passeio em 
moto 4×4 pelas praias de areia preta de Selatangar 
e depois até à famosa Lagoa Azul, conhecida pelas 
suas características únicas de banhos e tratamentos. 
O local tem uma paisagem única, onde lava e águas 
termais se complementam. Tempo para banhos. 
Regresso a Reykjavik.

7º Dia – Costa Sul com Hiking
Pequeno almoço no hotel. Hoje o dia é dedicado à 
costa sul. A viagem leva-nos através das ricas terras 
agrícolas e pelas montanhas da costa sul da Islândia 
até às quedas de água de Seljalandsfoss e Skógafoss. 
Paragem para passeio no glaciar de Sólheimajokull, 
tempo para admirar às fantásticas paisagens naturais 
e formações de gelo. Regresso a Reykjavik no final da 
tarde.

8º Dia – Reykjavik – Lisboa (ou Porto)
Transporte em carro privado para o aeroporto. Voos a 
indicar para Portugal. FIM DO PROGRAMA

* Possibilidade de adicionar noites/tours extra – 
Preços sob consulta

Os preços incluem: Voos Lufthansa em classe H e taxas de aeroporto (no pac. Completo), transferes In/Out em carro 
privado, 7 Noites de alojamento APA, todos os tours descritos no Itinerário e Seguro Multiviagens.

Aventura

de Verão 

na Islândia

Partidas diárias - Maio a Setembro de 2023

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos    Pacote completo          

Quarto Duplo  €3.420 €4.705

                                                                                                                               

https://nordictur.pt/islandia/

