
Os preços incluem: Voos Tap/Icelandair para Reykjavik em classe Q/S e taxas de aeroporto (no pac. Completo), transferes 
in/out em Flybus, 5 noites Apa em Reykjavik no hotel seleccionado,  Visita de cidade, Tour para tentativa de observação 
das Auroras Boreais, Lagoa Azul com toalha, Passeio a pé em busca das tradições festivas, Jantar especial de Fim de Ano, 
Triângulo Dourado e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

 

Preço por pessoa
Pacote sem voos Pacote Completo

Duplo Single Duplo Single

Center Hotel Arnarhvoll €1.580 €2.360 €2.800 €3.580

Grand Hotel €2.295 €3.305 €3.515 €4.525

1º Dia – 28 de Dezembro – Lisboa – Reykjavik
Partida em voos TAP/Icelandair para Reykjavik. 
Transporte em flybus para alojamento APA 5 noites no 
Hotel da categoria seleccionada no centro da cidade.

2º Dia – 29 de Dezembro – Visita de Reykjavik  – 
Auroras Boreais
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.  Tarde 
livre.  À noite, passeio de autocarro para tentativa de 
observação das famosas luzes do norte (poderá ser a 
29 ou 30)

3º Dia – 30 de Dezembro – Lagoa Azul
Pequeno almoço no hotel. 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 (pode escolher no local).

4º Dia – 31 de Dezembro –  Reykjavik
Pequeno almoço no hotel. Visita com guia local em 
busca das tradições e folclore islandês relacionadas 
com o Fim de Ano. Resto da tarde livre. No inicio da 
noite festejos de Fim de ano no restaurante do hotel 
com jantar de celebração de passagem de ano.

5º Dia – 01 de Janeiro – Triângulo Dourado 
Pequeno almoço no hotel. Hoje o dia é reservado para 
o tour mais popular na Islândia – Triângulo Dourado – 
este passeio permite aos visitantes aceder a algumas 
das mais famosas e emocionantes maravilhas naturais 
da Islândia. Visita a Gullfoss “a queda de água d’ouro”, 
à área geotérmica de Geyser e ao Parque Nacional de 
Pingvellir (Património Mundial).

6º Dia – 02 de Janeiro – Reykjavik – Lisboa
Transporte em flybus para o aeroporto. Cerca das 
7h00, partida em voos Icelandair/Tap para Portugal. 
FIM DO PROGRAMA

Fim de Ano na Terra do Gelo e do Fogo  
Partida 28 de Dezembro de 2019
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https://nordictur.pt/especial-festas/

