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1º Dia – Lisboa (ou Porto) – Reykjavik
Voos a indicar para Reykjavik – Pick up da viatura no 
aeroporto. Curta viagem para Keflavik. Alojamento APA 
no Hotel da categoria selecionada junto ao Aeroporto.

2º Dia – Reykjavik – Triângulo Dourado – Vik (aprox. 
250Km)
Pequeno almoço no hotel. Os pontos principais do dia 
serão o Parque Nacional de Pingvellir um dos locais mais 
importantes na história do país e com uma geologia 
impressionante, a espetacular queda de água de Gullfoss 
a “cascata de ouro”. Não muito longe está a região 
geotérmica de Geyser, com o grande geyser e fontes 
quentes de Strokkur e piscinas de lamas borbulhantes. 
Continuação pela costa do sul até as quedas de água de 
Skogafoss e Seljalandsfoss, e daí para as praias de areia 
preta com famosas formações rochosas “Reynisdrangur” 
que emergem no oceano. Pernoita na região de Vik.

3º Dia – Vik – Kirkjubaejarklaustur – Jökulsárlón (aprox. 
190Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem em direção a 
Kirkjubaejarklaustur com passagem pelo maior campo 
de lava do mundo, em Eldhraun. Passagem pelo Parque 
Natural de Skaftafell uma das regiões mais bonitas do 

país junto ao maior Glaciar da Europa “Vatnajökull”. 
Continuação da viagem até à famosa Lagoa Glaciar de 
Jökurlsárlón com seus glaciares e icebergs, que saem 
para o mar na famosa Diamond Beach. Pernoita na 
região de Jökulsárlón.

4º Dia – Jökulsárlón – Keflavik (aprox. 400Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem de regresso a Keflavik 
passando pela zona geotérmica de Hveragerdi, com as 
suas estufas aquecidas. Continuação da viagem até às 
paisagens surreais da Península de Reykajanes (poderá 
fazer a Lagoa Azul – marcação obrigatória). Alojamento 
Apa no centro de Reykjavik na categoria selecionada.

5º Dia – Reykjavik – Lisboa (ou Porto)
Pequeno almoço no hotel. Viagem para o Aeroporto. 
Devolução da viatura. Voos a indicar para Portugal. FIM 
DO PROGRAMA

* Possibilidade de adicionar noites/tours extra – Preços 
sob consulta

Triângulo 

Dourado e a 

Costa Sul

Os preços incluem: Voos Lufthansa em classe H com taxas de aeroporto (no Pacote Completo), 4 Noites de alojamento 
Apa (Hotéis, Quintas, Guesthouses) na categoria selecionada, 4 dias de aluguer da viatura (com GPS, 2º condutor, 
quilometragem ilimitada, CDW, TP e WIFI) e Seguro Multiviagens.

Partidas diárias - Maio a 30 de Setembro de 2023

 

Preço por Pessoa em Duplo 
2 pessoas a viajar juntas

Pacote sem voos Pacote Completa

Grupo 2 Carro Grupo 5 Jeep Grupo 2 Carro Grupo 5 Jeep

Turística 1ªClasse Turística 1ªClasse Turística 1ªClasse Turística 1ªClasse

Maio €890 €970 €1.025 €1.085 €2.175 €2.255 €2.310 €2.370

1 a 24 Junho e 27.8 a 30.9 €1.115 €1.230 €1.295 €1.420 €2.400 €2.515 €2.580 €2.705

25 de Junho a 26 Agosto €1.220 €1.355 €1.490 €1.605 €2.505 €2.640 €2.775 €2.890
•  Preços para 4 pessoas a viajar juntas disponivel no nosso site                                                                                                  

https://nordictur.pt/islandia/

