
Aventura 
Na
Islândia

Os preços incluem: Voos Tap/Icelandair para Reykjavik em classe U/S e taxas de aeroporto (no pac. Completo), Transfer 
in/out em Flybus, 5 Noites Apa no Hotel Klettur ou similar, 1 Noite na região sul, todos os tours descritos no itinerário e 
Seguro Multiviagens VIP.O
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Partidas diárias de Novembro a Março
1º Dia - Lisboa - Reykjavik 
Voos a indicar para a Islândia. À chegada, transporte 
flybus para alojamento Apa 4 noites no Hotel Klettur 
ou similar no centro da cidade.

2º Dia – Reykjavik – Lagoa Azul – Auroras
Pequeno almoço no hotel. Visita panorâmica de 
Reykjavik, carinhosamente chamada a Maior Cidade 
do Mundo. Este tour é uma introdução detalhada 
e completa de Reykjavik – passado e presente. 
Transporte para a Lagoa Azul – famosa pelas suas 
características únicas de banhos e tratamentos. O 
local tem uma paisagem única, onde lava e águas 
termais se complementam. Tempo livre para usufruir 
da lagoa, regresso com vários horários disponíveis 
(escolher no local). À noite, passeio em super-jeep 
para tentativa de observação das luzes do norte.

3º Dia – Dentro do Glaciar
Pequeno almoço no hotel. Hoje o dia reserva-
nos passeio em autocarro em direção a região de 
Bordgarfjordur, com passagem pelas quedas de 
água de Hraunfossar e pelo geyser Deildartunguhver. 
Junto ao glaciar de Langjökul mudança para viagem 
em super-jeep até ao famoso túnel de Gelo para 
uma viagem ao interior do glaciar. 

4º Dia – Triângulo Dourado em Super-Jeep
Pequeno almoço no hotel. Este passeio permite 
aos visitantes aceder a algumas das mais famosas 
e emocionantes maravilhas naturais da Islândia, em 

Super Jeep. Visite Parque Nacional de Pingvellir e a 
área geotérmica de Geyser e Gullfoss “a queda de 
água d’ouro.” Desfrute de um passeio de mota de 
neve no Glaciar. Regresso a Reykjavik.

5º Dia – Costa sul – Jökulsárlón – Auroras
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. Passaremos encantadoras aldeias no sul, 
até alcançar Vik com as suas famosas praias de areia 
preta e daí para o Parque Nacional Skaftafell antes 
de chegar à extraordinária lagoa glacial, Jökulsárlón.  
Alojamento Apa na região. À noite, passeio a pé 
para tentativa de observação das famosas luzes do 
norte (caso as condições atmosféricas o permitam).

6º Dia – Grutas Glaciares – Reykjavik
Pequeno almoço no hotel. Este tour leva- nos ao 
interior de um glaciar. Viagem em super-jeep até 
ao maior Glaciar da Europa – Vatnajokull. Passeio 
dentro duma gruta de gelo natural, todos os anos são 
procuradas novas grutas para explorar  a sua beleza 
interior. Regresso a Reykjavik para alojamento Apa 
no Hotel Klettur ou similar no centro da cidade.

7º Dia – Reykjavik – Lisboa
Transporte em flybus para o aeroporto. Voos a 
indicar para Portugal. FIM DO PROGRAMA.
– A ordem dos tours pode ser alterada

 

Preço por pessoa Pacote sem voos Pacote completo

Quarto Duplo   €2.750 €3.795

https://nordictur.pt/islandia/

