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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
Reykjavik Natura ou similar
2º Dia – City tour – Lagoa Azul – Auroras Boreais
Visita panorâmica de Reykjavik, carinhosamente
chamada a Maior Cidade do Mundo. Este tour é uma
introdução detalhada e completa de Reykjavik –
passado e presente. À tarde, 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.
Regresso com horário a indicar. À noite, passeio de
Super-jeep para tentativa de observação das famosas
luzes do norte.
3º Dia – Costa Sul
Hoje o dia é dedicado à costa sul. A viagem leva-nos
através das ricas terras agrícolas e pelas montanhas da
costa sul da Islândia onde poderá observar o vulcões
Hekla e Eyjafjallajokull. Paragem na fantástica queda
de água de Skógafoss. Continuação da viagem para
Solheimajokull onde irá disfrutar de um passeia a pé
pelo glaciar vestido de Azul e branco. No regresso a
Reykjavík paragem na belíssima queda de água de
Seljalandsfoss. Chegada no final da Tarde.
4º Dia – Geysers, Quedas de água e Piscinas naturais
Hoje o dia reserva-nos passeio em autocarro em
direção a região de Bordgarfjordur, com passagem
pelo geyser Deildartunguhver ( o mais poderoso da
Europa debitando 180 litros por segundo) e pelas
quedas de água de Hraunfossar e Barnafoss. Na região
de Husafell (reserva natural rica em quedas de água,
formações de lava e pequenas lagoa escondidas) terá
de oportunidade de explorar a zona num passeio a
pé com paragem para banhos na piscina natural de
Husafell Canyon Baths. Regresso a Reykjavik.
5º Dia – Reykjavik – Akureyri

Deslocação por meios próprios para o aeroporto
doméstico no centro da cidade. À hora indicada
voo para Akureyri. Chegada e deslocação por meios
próprios para alojamento APA 2 noites no Hotel
Icelandair Akureyri ou similar. Tempo livre para
explorar a cidade. Durante a noite não deixe de ter a
sua sorte de observar as Auroras Boreais.
6º Dia –Akureyri – Lago Myvatn – Akureyri
Viagem para explorar a região do Lago e as suas
riquezas naturais. Este passeio leva-nos a um dos
lugares mais bonitos na Islândia, visita à queda de água
de Godafoss, e às formações de lava Skutustadagigar
e Dimmuborgir bem como as riquezas naturais da
região do Lago Myvatn. Passagem pelo vulcão Krafla
com as suas piscinas de lama borbulhante. Final da
visita com tempo para banhos nas piscinas naturais de
Myvatn Nature Baths. Regresso a cidade no final do
dia.
7º Dia – Akureyri – Reykjavik – Lagoa Secreta
Deslocação por meios próprios para o aeroporto.
Voo a indicar para Reykjavik. Chegada e deslocação
por meios próprios para alojamento 2 noites APA no
Hotel Icelandair Reykjavik Natura ou similar. À noite,
viagem até à famosa lagoa secreta com tempo para
banhos. Jantar bufett e tempo na viagem de regresso
a Reykjavik para tentar a sua sorte na observação das
famosas luzes do norte.
8º Dia – Triângulo Dourado
O Triângulo Dourado vai levá-lo ao Parque Nacional de
Pingvellir, Património Mundial da UNESCO, a queda de
água de Gullfoss a queda de água d’ouro.”, bem como
a famosa área geotérmica de Geyser, onde fontes
termais e geysers são abundantes. Tempo para banhos
nas piscinas naturais de Fontana em Laugarvatn.
9º Dia – Reykjavik – Lisboa
À hora indicada, transporte em flybus para o aeroporto.
Voos a indicar para Portugal. FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Quarto Duplo

€2.755
*Excepto Natal e Fim de Ano

Os preços incluem: Transferes In/Out em Flybus, 8 Noites de alojamento APA no Hotéis mencionados ou similares, todos
os tours descritos no Itinerário e Seguro Multiviagens VIP.

