Islândia
e as Auroras
Boreais
Partidas diárias de Outubro a 12 de Abril

1º dia - Lisboa - Reykjavik
Partida em Voos a indicar para a Islândia. À chegada,
transporte flybus para alojamento APA 2 noites no
Hotel Skuggi ou similar no centro da cidade.

Organização: NORDICTUR - RNAVT 2050 - Condições Gerais em www.nordictur.pt

2º Dia – Livre em Reykjavik
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
capital da Islândia a seu gosto ou fazer tours a gosto
pessoal. Recomenda-se visita à Lagoa Azul ou ao
Triângulo Dourado.
3º Dia – Reykjavik – Akureyri – Auroras
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto doméstico. À hora indicada
voo para Akureyri. Chegada e deslocação por meios
próprios para alojamento APA 2 noites no Hotel Kea
ou similar. Tempo livre para explorar a cidade. À noite,
vamos tentar a sorte num passeio de autocarro para
observação das Auroras Boreais.

suas piscinas de lama borbulhante. Final da visita com
tempo para banhos nas piscinas naturais. À noite, nova
tentativa de observação das Auroras Boreais.
5º Dia –Akureyri – Reykjavik
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voo a indicar de regresso a
Reykjavik. Chegada e deslocação por meios próprios
para alojamento APA Hotel Skuggi ou similar.
6º Dia – Reykjavik – Lisboa
De madrugada, transporte em flybus para o aeroporto.
Voos a indicar para Portugal. FIM DO PROGRAMA.

4º Dia –Akureyri – Lago Myvatn – Akureyri
Pequeno almoço no hotel. Viagem para explorar
a região do Lago e as suas riquezas naturais. Este
passeio leva-nos a um dos lugares mais bonitos na
Islândia, visita a queda de água de Godafoss, as
formações de lava e as características mais atraentes
do Lago Myvatn, passagem pelo vulcão Krafla com as

Preços por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.655

€2.560

Quarto Single

€1.965

€2.870

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 nos Hotéis mecionados ou similares, Voo Reykjavik – Akureyri – Reykjavík (incluí taxas de
aeroporto), Tour ao Lago Mývatn, 2 Tours das Auroras Boreais e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

