Islândia
e as Auroras
Boreais
Partidas
Diárias de Outubro a 13 de Abril
2021/22

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

1º Dia – Lisboa – Reykjavik
Voos a indicar para Reykjavik. Transporte em flybus
para alojamento APA 4 noites no Hotel Icelandair
Natura / Center Midgardur Hotel / Center Hotel
Laugavegur / Grand hotel ou similares
2º Dia – Reykjavik – Visita de Cidade – Auroras Boreais
Pequeno almoço no hotel. Visita panorâmica de
Reykjavik, carinhosamente chamada a Maior Cidade
do Mundo. Este tour é uma introdução detalhada
e completa de Reykjavik – passado e presente.
Passeio a pé pela cidade com guia para experiências
gastronómicas. Tempo Livre.
À noite, tour em
autocarro para observação das famosas luzes do
norte “Auroras Boreais”.
3º Dia – Triângulo Dourado em autocarro – Auroras
Boreais
Pequeno almoço no hotel. O Triângulo Dourado vai
levá-lo ao Parque Nacional de Pingvellir, Património
Mundial da UNESCO, a queda de água de Gullfoss,
bem como a famosa área geotérmica de Geyser, onde
fontes termais e geysers são abundantes. Tempo para
banhos na Lagoa Secreta. Regresso a cidade. À noite,
passeio de barco para nova tentativa de observação
das Auroras Boreais.

4º Dia – Lagoa Azul
Pequeno almoço no hotel. 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. Regresso à cidade resto
do dia livre.
5º Dia – Reykjavik – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. À hora indicada, transporte
em flybus para o aeroporto. Voos a indicar para
Portugal. Fim do programa.
Possibilidade de adicionar noites/tours extra – Preços
sob consulta

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Quarto Duplo

€1.295
*Excepto Natal e Fim de Ano

Os preços incluem: Transferes em flybus, 4 noites de alojamento Apa, visita panorâmica de Reykjavik, Passeio de
experiência gastronómica, ida à Lagoa Azul (com banhos e toalha), Tours das Auroras Boreais, Triangulo Dourado e
Seguro Multiviagens VIP LIGHT.

