
Os preços incluem: Voos KLM/Icelandair para Reykjavik em classe V/S-H/T e taxas de aeroporto (no pac. Completo), 
Transfer In/Out em Flybus, 3 Noites Apa no Hotel Klettur ou similar, Visita Hop On Hop Off de Reykjavik, Entrada na Lagoa 
Azul, 3 Noites nas regiões descritas, com pequeno-almoço, 3 jantares, Entrada na Lagoa Secreta, Guia local em Espanhol/
Italiano (3º ao 6º dia) e Seguro Multiviagens.      Só é permitido uma mala de 20kg + um saco de mão até 10Kg por pessoa

 

Preço por pessoa Pacote sem voos Pacote completo

Quarto Duplo   €1.795 €2.745

Quarto Single   €2.505 €3.455
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1º Dia – Lisboa – Reykjavik
Voos a indicar para a Islândia. À chegada, transporte 
em flybus para alojamento Apa 2 noites no Hotel 
Klettur ou similar.

2º Dia – Visita de Reykjavik – Lagoa Azul
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar 
a capital Reykjavik, carinhosamente chamada a 
Maior Cidade do Mundo. Será portador do cartão 
para fazer a visita Hop On Hop Off. 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).

3º Dia – Triângulo Dourado e a Lagoa Secreta
Pequeno almoço no hotel. O dia começa com visita 
ao centro das Luzes do Norte “Auroras Boreais” 
com explicação e apresentação de imagens. Daí 
seguimos para a lagoa Secreta, tempo para banhos. 
Continuação da viagem até a zona geotérmica 
de Geyser com o famoso geyser de Strokkur e 
daí para a espectacular queda de água Gullfoss. 
Continuação da viagem até ao Parque Natural de 
Pingvellir (Património da Unesco) e local do antigo 
Parlamento Islandês. O parque é situado numa 
zona de deslumbrante paisagem vulcânica com 
montanhas e campos de lava. Pernoita na região de 
Selfoss no Hotel Selfoss ou similar. Jantar no Hotel

4º Dia – Costa Sul – Kirkjubaejarklautur – Auroras
Pequeno almoço no hotel. Viagem pelas principais 

regiões agrícolas da Islândia. Paragem nas quedas 
de água Skógafoss e nas praias de areia preta em 
Reynisfjara, onde pode observar as estranhas 
formações rochosas no oceano. Pernoita na região 
de Kirkjubæjarklaustur, 2 noites no FossHotel Nupar 
ou similar. Jantar no Hotel. À noite, possibilidade de 
passeio pela zona em redor do hotel para tentativa 
de observação das famosas luzes do Norte.

5º Dia – Parque Nacional de Skaftafell e Lagoa 
Glaciar – Auroras 
Pequeno almoço no hotel. Visita ao Parque Natural 
de Skaftafell, local de enorme beleza natural 
dominada pelo glaciar Vatnajökull, o maior da 
Europa. Continuação da viagem até a lagoa glaciar 
Jökulsárlón onde pode observar os impressionantes 
icebergs. Regresso ao hotel, e pernoita com jantar. 
À noite, nova tentativa para observar as Auroras 
Boreais.

6º Dia – Kirkjubaejarklautur – Hveragerdi – 
Reykjavik
Pequeno almoço no hotel. Viagem de regresso a 
Reykjavik com paragens para fotografia durante 
o percurso e passagem pela zona geotérmica 
de Hveragerdi, com as suas estufas aquecidas. 
Alojamento Apa no Hotel Klettur ou similar. Tempo 
livre para explorar a cidade ou actividades opcionais 
a gosto pessoal.

7º Dia – Reykjavik – Lisboa
Transporte em flybus para o aeroporto, voos a 
indicar para Portugal. FIM DO PROGRAMA

Islândia

Costa Sul

Partidas
Dezembro 02
Fevereiro 09 e 23 
Março 02, 09, 16 e 31
Circuito parcialmente guiado 
em espanhol       


