Islândia
Completa
Partidas
2019

Abril 24
Maio 1, 8, 15, 22 e 29
Junho 3, 5, 12, 19 e 26
Julho 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 e 31
Agosto 5, 7, 14, 21 e 28
Setembro 4, 11, 13, 18 e 20
Circuito guiado - Inglês

1º Dia – Lisboa (ou Porto) – Reykjavik
Voos a indicar para Reykjavik – à chegada, transporte
em flybus para alojamento APA no Hotel Reykjavik
Natura ou similar.

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

2º Dia – Reykjavik – Gulfoss – Costa Sul – Vik
Pequeno almoço. Partida em direcção de Hveragerdi,
com paragem na queda de água de Gullfoss – a
cascata dourada e na zona geotérmica de Geyser,
com o grande geyser e fontes quentes de Strokkur
e piscinas de lamas borbulhantes. Continuação pela
costa sul, passando pela zona de quedas de água
de Seljalandsfoss e Skogafoss antes de alcançar
Dyrhólaey. Pernoita na região de Vik. Jantar no Hotel.
3º Dia – Vik – Skaftafell – Jokursarlon – Höfn
Pequeno almoço. Travessia da maior massa de
lava do mundo, em Eldhraun, antes de chegar a
Kirkjubaejarklaustur, local do antigo convento católico
do séc. XII . Continuação da viagem pelas areias de
Skeidarársandur e até ao Parque Nacional de Skaftafell.
A Lagoa de Jökulsarlon, com seus glaciares e icebergs
será o próximo ponto de paragem. Pernoita na região
de Höfn. Jantar no Hotel
4º Dia – Höfn – Fiordes do Este – Egilsstadir
Pequeno almoço. Viagem através da região
montanhosa de Almannaskard, aproveite para admirar
a linha costeira. Continuando, poderemos observar os
Fiordes do este, com as montanhas a pique para o
mar. Pernoita na região de Egilsstadir. Jantar no Hotel.
5º Dia – Egilsstadir – Detifoss – Lago Myvatn
Pequeno almoço. Aprecie a vastidão do planalto de
Mödrudalsöraefi em direcção ao Lago Myvatn com
paragem na queda de água de Dettifoss uma das
maiores queda de água da Europa. A viagem continua
em direcção a Námaskard, passando pelas famosas
piscinas de lama borbulhante. Explore a área do lago

Preço por pessoa

Abril/Maio

Myvatn com as crateras em Skútusradir e o rio dos
salmões Laxá. Pernoita junto ao Lago Myvatn. Jantar
no hotel.
6º Dia – Lago Myvatn – Akureyri – Siglufjordur
Pequeno almoço. Viagem pela região do lago para
ver as formações peculiares de lava na região de
Dimmuborgir, continuação em direcção da magnífica
queda de água Godafoss. Visita ao museu Lafuas com
as suas casas tradicionais. Visita de Akureyri “capital
do Norte” com as casas típicas e vista para o fiorde
Eyjafjordur. Continuação da viagem para pernoita na
região de Siglufjordur. Jantar no Hotel.
7º Dia – Siglufjordur – Skagafjordur – Borgarnes
Pequeno almoço. Logo pela manhã visita ao Museu
Herring-era, representativo do inicio do Sec. XX onde
a pesca tem o papel principal. Continuação da viagem
pela majestosa montanha e passagens estreitas até
Skagafjördur para visita a uma herdade de criação
de cavalos islandeses. Continuação de viagem em
direcção à vila de Blönduós, construída em ambas
as margens do rio Blanda. Passagem pela planície de
Holtavörduheidi até Borgarnes. Pernoita na região de
Borgarnes. Jantar no Hotel.
8º Dia – Borgarnes – Pingvellir – Reykjavik
Pequeno almoço. Viagem até Deildartunguhver, umas
das mais poderosas fontes de água quente do mundo.
Paragem para admirar a bonita queda de água de
Hraunfossar. Continuação em direcção ao lago de
Pingvallavatn, o maior da Islândia, e Parque Natural
de Pingvellir, antigo local do primeiro parlamento.
Regresso à capital e alojamento APA no centro de
Reykjavik.
9º Dia – Reykjavik – Lisboa (ou Porto)
Pequeno almoço. Transporte em flybus para aeroporto
e voos para Portugal. FIM DO PROGRAMA

Junho/Julho/Agosto

Setembro

Duplo

Single

Duplo

Single

Duplo

Single

Pacote sem voos

€2.220

€2.850

€2.595

€3.520

€2.440

€3.270

Pacote completo

€3.360

€3.990

€3.735

€4.660

€3.580

€4.410

Os preços incluem: Voos TAP/ICELANDAIR em classe U/S com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 7 Dias com
acompanhamento de guia em inglês, 2 noites APA em Reykjavik, 6 noites APA em hotéis de classe turística, 5 jantares,
Museu Laufas Folk, Museu Herring-era, espectáculo de cavalos Islandeses, Transferes In/Out em Flybus e Seguro
Multiviagens VIP.

