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Os preços incluem: Voos Lufthansa em classe H com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 6 Dias com acompanhamento 
de guia em espanhol, 7 Noites APA em Hotéis Turística, 3 Jantares, Cruzeiro na Lagoa Glaciar Jökulsarlon, Entrada na 
Forest Lagoon (toalha incluída),  Transfer Out em flybus e Seguro Multiviagens.

Maravilhas 

da Islândia

Partidas Maio 27*
Junho 03, 10, 17* e 24 
Julho 01, 08*, 15, 22 e 29
Agosto 05, 12, 19 e 26*
Setembro 09* e 16*
Circuito com guia em espanhol

1º Dia – Lisboa (ou Porto) – Reykjavik
Voos a indicar para a Islândia. À chegada, deslocação 
a pé para alojamento APA no Hotel Aurora Star junto 
do aeroporto.

2º Dia – Reykjavik – Vik
Pequeno almoço no hotel. Viagem até à Lagoa Azul 
famosa pelas suas características únicas de banhos e 
tratamentos. O local tem uma paisagem única, onde 
lava e águas termais se complementam (entrada não 
incluída). Viagem pela costa sul da ilha. Visita à bela 
queda de água de Seljalandsfoss. Continuação até 
Vik com as suas praias de areia preta e as famosas 
formações rochosas “Reynisdrangur” que emergem 
no oceano. Pernoita na região de Vik no Hotel Katla 
Vik ou similar Jantar no Hotel.

3º Dia – Costa sul – Lagoa Glaciar Jökulsárlón – Höfn
Pequeno almoço no hotel. Continuação da viagem 
pelo extenso campo de lava Eldraun até ao Parque 
Nacional de Skaftafell, uma das regiões mais bonitas 
do país junto ao maior Glaciar da Europa “Vatnajökull”. 
Passeio de barco na lagoa Jökulsárlón, com seus 
glaciares e icebergs, que saem para o mar na famosa 
Diamond Beach. Pernoita na região de Höfn no Hotel 
Höfn ou similar. Jantar no Hotel.

4º Dia – Fiordes do Este – Egilsstadir – Lago Myvatn
Pequeno almoço no hotel. Viagem pela fantástica 
paisagem dos fiordes, atravessando montanhas 
verdejantes e pitorescas aldeias de pescadores. 
Continuação pela zona desértica de Jokulsalsheidi 
até à região do Lago Myvatn. Visita a queda de água 
de Dettifoss e as crateras de Skútustadir. Pernoita na 
região do Lago no Mývatn Fosshotel ou similar. Jantar 

no Hotel.

5º Dia – Lago Myvatn – Akureyri
Pequeno almoço no hotel. Explore as maravilhas que 
a natureza nos oferece na região do Lago Myvatn e 
as extraordinárias formações de lava de Dimmuborgir 
e a região geotérmica de Hverarönd. Visita à famosa 
queda de água Godafoss. Chegada a Akureyri e 
tempo para banhos na Forest Lagoon. Pernoita APA 
em Akureyri, a capital do norte no Akureyri Icelandair 
Hotel ou similar.

6º Dia – Akureyri – Borgarfjördur –  Reykjavik
Pequeno almoço no hotel. Akureyri, a capital do norte 
e uma das mais belas cidades da ilha. Continuação 
da viagem por Skagafjördur e pelo planalto de 
Holtavördurheidi até chegar à pitoresca região de 
Borgarfjördur. Continuação da viagem através da fértil 
aérea de Borgarfjördur, passando pela queda de água 
Hraunfossar e pelo Geyser “Deildartunguhver”, o mais 
poderoso da Europa. Regresso a Reykjavik, alojamento 
Apa 2 noites no Center Hotel Laugar ou similar.

7º Dia – Triângulo Dourado  
Pequeno almoço no hotel. Visita a famosa queda de 
água Gullfoss “Golden Waterfall” e a área geotérmica 
de grande Geyser. Continuação até ao Parque natural 
de Pingvellir, um dos locais mais importantes na 
história do país e com uma geologia impressionante. 
Alojamento APA em Reykjavik.

8º Dia – Reykjavik – Lisboa (ou Porto)
Pequeno almoço no hotel. Transporte em flybus para 
o aeroporto. Voos a indicar para Portugal. Fim do 
Programa

 

Preço por Pessoa

Junho - Julho -  Agosto           Setembro                                 

Grp 36 Pax *Grp 16 Pax Grp 36 Pax *Grp 16 Pax

Duplo Duplo Duplo Duplo

Pacote sem voos  €2.755  €3.345 €2.655  €3.140

Pacote completo  €4.040  €4.630 €3.940  €4.425

https://nordictur.pt/circuitos-guiados-2/
https://nordictur.pt/circuitos-guiados-2/

