Islândia
Geysers e Glaciares
Partidas
2018/19

Novembro 01, 06, 13, 15*, 22 e 29
Dezembro 06 e 11
Janeiro 08, 10, 17, 22 e 31
Fevereiro 05, 07*, 14, 19, 21 e 28
Março 05, 12, 14*, 19 e 28
Abril 02 e 04
Circuito guiado - Inglês/*Espanhol

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

1º dia - Lisboa - Reykjavik
Voos a indicar para a Islândia. À chegada, transporte
em flybus para alojamento Apa no Hotel Reykjavik
Natura/Klettur ou similar.
2º Dia – Triângulo Dourado
Pequeno almoço no hotel. Começa o dia com visita
ao centro das Luzes do Norte “Auroras Boreais”
com explicação e apresentação de imagens.
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. Continue para a espectacular queda
de água Gullfoss, Geyser e Strokkur área de fontes
termais. Pernoita na região de Fludir no Icelandair
Hotel Fludir ou similar. Durante a estadia no campo
não deixe de tentar observar as Luzes de Norte.

4º Dia – Parque Nacional de Skaftafell e Lagoa Glaciar
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.
Regresso ao hotel, e pernoita.
5º Dia – Hveragerdi e Lagoa Azul
Pequeno almoço no hotel. Viagem de regresso
a Reykjavik passando pela zona geotérmica
de Hveragerdi, com as suas estufas aquecidas.
Continuação da viagem até a Lagoa Azul, tempo para
banhos. Alojamento Apa no Hotel Reykjavik Natura/
Klettur ou similar.
6º Dia – Reykjavik – Lisboa
Transporte em flybus para o aeroporto, voos a indicar
para Portugal. FIM DO PROGRAMA

3º Dia – Vulcão Eyjafjallajokull, Quedas de água e
praias de areia preta
Pequeno almoço no hotel. Viagem para visita ao
centro vulcânico em Porvaldseyri perto do famoso
vulcão Eyjafjallajökull que esteve em erupção em
2010. Continuação para sul com paragem nas quedas
de água Skógafoss e Seljalandsfoss e passagem nas
praias de Reynisfjara onde pode observar as estranhas
formações rochosas no oceano. Pernoita na região de
Kirkjubæjarklaustur no Hotel Icelandair klaustur ou
similar.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.315

€2.365

Quarto Single

€1.660

€2.750

Os preços incluem: Voos Tap/Icelandair para Reykjavik em classe U/S e taxas de aeroporto (no pac. Completo), 2 Noites
Apa no Hotel Reykjavik Natura/Klettur ou similar, 3 Noites nas regiões descritas, com pequeno-almoço, 3 jantares, centro
de auroras de Reykjavik, entrada no centro vulcânico, entrada na Lagoa Azul, 1 tour a pé para observação das luzes do
norte, tour com guia do 2º ao 5º dia e Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

