Islândia
Especial
Reykjavik
Voo directo de Lisboa

1º Dia – 18 de Abril – Lisboa – Reykjavik
Às 13h50, partida em voo directo Icelandair FI 1547 para Reykjavik. Chegada às 16h50 e transporte para
alojamento APA no Hotel da categoria seleccionada. Resto de tarde livre para explorar a cidade.
2º Dia – 19 de Abril – Visita de Reykjavik

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

Pequeno almoço no hotel. Visita guiada (inglês) de Reykjavik, carinhosamente chamada a Maior Cidade do
Mundo. Este tour é uma introdução detalhada e completa de Reykjavik – passado e presente. Tarde livre para
explorar a cidade.
3º Dia – 20 de Abril – Costa Sul e Lagoa dos Glaciares
Pequeno almoço no hotel. Hoje o dia é dedicado à costa sul (tour com guia em inglês – duração aprox.
14 horas). A viagem leva-nos através das ricas terras agrícolas e pelas montanhas da costa sul da Islândia
até às quedas de água de Seljalandsfoss e Skógafoss. Passaremos pelo Parque Nacional Skaftafell antes de
chegar à extraordinária Lagoa glaciar, Jökulsárlón onde poderá observar os grandes blocos de gelo que se
desprenderam do maior glaciar europeu, Vatnajökul. Regresso a Reykjavik final do dia.
4º Dia – 21 de Abril – Triângulo Dourado – Pingvellir, Geyser e Gullfoss
Pequeno almoço no hotel. Triângulo Dourado (guiado em espanhol com almoço) – este passeio permite aos
visitantes aceder a algumas das mais famosas e emocionantes maravilhas naturais da Islândia. Visita ao Parque
Nacional de Pingvellir e à área geotérmica de Geyser e Gullfoss “a queda de água d’ouro.”
5º Dia – 22 de Abril – Lagoa Azul – Reykjavik – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Check out. Viagem para a região de Reykjanes com a sua paisagem lunar com
passagem em Krýsuvík e Grindavík. Tempo para banhos na Lagoa azul (inclui entrada e toalha). Transporte
para o aeroporto. Às 15h00 voo directo Icelandair FI 1546 para Lisboa. Chegada prevista para às 19h50.
FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa em

Quarto Duplo

Quarto Single

Hotel Frón

€1.530

€1.805

Hotel Reykjavik Light

€1.555

€1.765

Hotel Klettur

€1.715

€2.005

Os preços incluem: Voos directo charter (catering não Incluído) para Reykjavik e taxas de aeroporto, 4 noites Apa
em Reykjavik no hotel selecionado, transferes in/out, City tour, Costa Sul e lagoa Glaciar, Triângulo Dourado (inclui
Almoço), Entrada na Lagoa Azul com toalha e Seguro Multiviagens. 

