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1º dia - Lisboa (ou Porto) - Reykjavik
Voos para Reykjavik – Transporte em flybus para 
alojamento APA no Hotel Reykjavik Natura ou similar.

2º Dia – Reykjavik – Triângulo Dourado
Visita panorâmica de Reykjavik. Os pontos principais do 
dia serão o Parque Nacional de Pingvellir um dos locais 
mais importantes na história do país e com uma geologia 
impressionante, a espetacular queda de água de Gullfoss 
e a região geotérmica de Geyser, com o grande geyser 
e fontes quentes de Strokkur. Pernoita no Hotel Örk ou 
similar. Jantar.

3º Dia – Hveragerdi – Costa Sul – Vik
Viagem pelo Vale Thojorsardalur e pelo vulcão Hekla. 
Visita a Stong com uma replica de uma habitação 
viking, e um dos cenários da série “Guerra dos Tronos”.  
Continuação pela costa sul pelas quedas de água de 
Seljalandsfoss e Skogafoss não longe de Dyrhólaey e 
do glaciar de Myrdalsjökull e das praias de areia preta. 
Pernoita no Hotel Vik ou similar. Jantar.

4º Dia – Skaftafell – Jokursarlon (Lagoa Glaciar) – Höfn
Passagem por Eldhraun e Kirkjubaejarklaustur até ao 
Parque Nacional de Skaftafell e o Vatnajokull o maior 
glaciar da Europa. A Lagoa de Jökulsarlon, com seus 
glaciares e icebergs, que saem para o mar na famosa 
Diamond Beach será o próximo ponto de paragem. 
Pernoita no Hotel Höfn ou similar.

5º Dia – Höfn – Fiordes do Este – Egilsstadir
Viagem através da região montanhosa de Almannaskard.
Paragem em Breiddalsvik para visita há cervejaria 
“Breiddalsvik” e prova da cerveja tradicional islandesa. 
Pernoita no Hotel Hallormsstadur ou similar. Jantar.

6º Dia – Egilsstadir – Detifoss – Lago Myvatn
Aprecie a vastidão do planalto de Mödrudalsöraefi em 
direcção ao Lago Myvatn com paragem na queda de 

água de Dettifoss. A viagem continua em direcção 
a Námaskard, passando pelas famosas piscinas de 
lama borbulhante. Explore a área do lago Myvatn com 
as crateras em Skútusradir, a gruta de Grjotagja e as 
formações peculiares de lava na região de Dimmuborgir. 
Pernoita no Icelandair Hotel Myvatn ou similar. Jantar.

7º Dia – Akureyri – Siglufjordur – Skagafjordur
Viagem pela região do lago em direcção da magnífica 
queda de água Godafoss. Visita de Akureyri Continuação 
ao logo da costa do fiorde Eyjafjordur e da Troll Península. 
Paragem em Siglufjordur para visita ao Museu Herring-
era, representativo do início do Sec. XX onde a pesca tem 
o papel principal. Continuação da viagem pela majestosa 
montanha e passagens estreitas até Skagafjördur para 
pernoita na região de no Hotel Hofsstadir Country ou 
similar. Jantar.

8º Dia – Skagafjordur – Borgarfjordur
Visita a uma herdade de criação de cavalos islandeses. 
Continuação da viagem pela planície de Holtavörduheidi 
até a região de Borgarfjordur. Paragem para caminhada 
até ao topo da cratera de Grabrok, onde terá uma 
paisagem deslumbrante. Continuação da viagem até 
Deildartunguhver, umas das mais poderosas fontes 
de água quente do mundo. Paragem para admirar a 
bonita queda de água de Hraunfossar e mais a frente a 
Barnafoss. Pernoita no Fosshotel Reykholt. Jantar.

9º Dia – Borgarfjordur – Snaefellsjokull – Reykjavik
Viagem em rumo a Reykjavik com passagem pelo 
parque Nacional de Snaefellsjokull e pela majestosa 
montanha de Kirkjufell. Paragem para passeio na praia 
de Djupalonssandur. A próxima paragem será a vila 
piscatória de Arnarstapi para observar as famosas 
formações rochosas. Chegada à capital e alojamento 
APA no Berjaya Hotel Reykjavik Natura ou similar.

10º Dia – Reykjavik – Lisboa (ou Porto)
Transporte em flybus para aeroporto e voos para 
Portugal. Fim do Programa

Os preços incluem: Voos Lufthansa em classe H com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 8 Dias  com acompanhamento 
de guia em inglês, 2 noites APA em Reykjavik, 7 noites APA em hotéis de classe turística, 6 jantares, Visita à estufa 
Fridheimar, Visita a Stong, Visita a Breiddalsvik (com prova de cerveja), Museu Herring-era, espectáculo de cavalos 
Islandeses, Transferes In/Out em Flybus e Seguro Multiviagens.

Islândia

Completa

Partidas
Maio 02*, 09 e 23
Junho 06*, 13, 20* e 27 
Julho 04, 11*, 18 e 25*
Agosto 01, 08*, 15 e 29
Setembro 12, 19 e 26*
Circuito com guia em inglês

 

Preço por Pessoa
Junho - Julho -  Agosto           Setembro                                 

Grp 36 Pax *Grp 16 Pax Grp 36 Pax *Grp 16 Pax

Duplo Duplo Duplo Duplo

Pacote sem voos  €3.350  €3.930 €3.255  €3.820

Pacote completo  €4.635  €5.215 €4.540  €5.105

https://nordictur.pt/circuitos-guiados-2/

