ISLÂNDIA
PARTIDAS

De 08 Outubro 2020
a 06 Abril 2021
PREÇO POR PESSOA
6 Dias / 5 Noites
QUARTO

ÉPOCAS

AS LUZES DO NORTE
DESDE

1.654€

TRIPLO

DUPLO

SINGLE

MMM

MM

M

€ 1.650,00
€ 1.697,00

€ 1.654,00
€ 1.718,00

€ 1.968,00
€ 2.062,00

€ 1.842,00
€ 1.755,00
€ 1.755,00
€ 1.755,00

€ 2.2,60,00
€ 2.164,00
€ 2.164,00
€ 2.164,00

Confort ***

05 Nov e 17 Dez
11 Fev e 25 Mar 2021

Quality ****

08, 15, 22, 27 e 29 Out
12, 17, 19, 26 Nov e 10 Dez
14, 21 e 26 Jan + 16, 23 e 25 Fev 2021 04, 09,16,18 e 23 Mar + 01 e 06 Abr -

Hoteis Previstos ou Similares:
Categoria Confort
Reykjavik: Fosshotel Raudaura
Selfoss: Hotel Selfoss
kirkjuaejarklaustur: Fosshotel Nupur, Hotel Kria

Categoria Quality
Reykjavik: Icelandair Hotel Reykjavik Natura
Hella: : Hotel Stracta
kirkjuaejarklaustur: Hotel Klaustur

Inclui
- Passagem érea em classe económica Porto ou Lisboa/Reykjavik/Liosboa ou Porto com a Lufthansa(Classe K) e com o direito
ao transporte de uma mala de porão até 23kg por pessoa.
- Tanspiorte do aeroporto ao hotel e volta em Reykjavik em serviço regular.
- Circuito conforme itinerário com guia a falar inglês do 2.º ao 5.ºdia
- Pequeno almoço diário do 2.º ao 6.º dia + 3 jantares
- Entradas e visitas, indicadas no programa
- Observação das Auroras Boreais no 2º, 3º ou 4º dia, se as condições climatéricas o permitirem (incluindo lanterna e manta)
Nota: As auroras boreais são um fenómeno natural, pelo que as observações não podem ser garantidas
- IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço.
- Seguro Multiviagens.
- Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de € 110,00, sujeitadas a alteração até datam da emissão.
Não Inclui
— Bebidas às refeições,
- Bagageiros
— Extras de carácter pessoal e atividades opcionais

ISLÂNDIA
AS LUZES DO NORTE

ITINERÁRIO
1º Dia – Porto ou Lisboa/Frankfurt/Reykjavik

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora prevista para a
partida. Formalidades de embarque e partida com destino a Reykjavik
via

Frankfurt.

Chegada

e

transporte

para

o

hotel.

Alojamento.

2º Dia – Reykjavik / Thingvellir / Geysir / Gullfoss
Pequeno almoço no hotel. O dia começa com a visita em Reykjavik ao
fascinante Centro das Auroras Boreais onde assistem a uma interessante
informação sobre as luzes do Norte. Após a visita saída para o Parque
Nacional Thingvellir (Património da Humanidade), onde o parlamento
mais antigo do mundo se reuniu durante séculos nas margens de
Thingvallavatan, o maior lago da Islândia Viagem através dos campos
de cultivo até chegar a zona geotérmica de Geysir, onde se encontra o
famoso geiser Strokkur, o qual expele erupções de agua a ferver, a cada
10 minutos. Breve paragem em Skalholt, a “cidade” capital da Islândia
durante a Idade Média, agora um centro cultural com uma bela igreja.
Vista de Laugarvatn, cidade construída à volta de três fontes termais, e
os moradores aproveitaram as fontes para aquecimento, estufas e cozinha.
Passagem por uma padaria geotérmica ao ar livre exclusiva, onde pão
doce de centeio islandês é cozido nas areias quentes, elicioso com
manteiga islandesa.Jantar e alojamento na região de Selfoss ou Hella.
3º Dia – Gullfoss / Costa Sul /Kirkjubaejarklaustur - Vulcão de
Eyjafjallajokull
Pequeno almoço no hotel e saída para a Costa Sul, uma das mais belas regiões
da Islândia para visitar durante o Inverno. Esta é também uma das principais
regiões agricolas do país. Durante o percurso poderá observar algumas
quintas tipicas da islândia, e em algumas delas os cavalos islandeses. Visita
ao interessante Centro de Informação e Museu Lava de Hvolsvollur, onde se
encontra uma exposição interativa de alta tecnologia e educativa sobre a
actividade vulcanica, terramotos e a criação geológica da Islandia. Se o céu
estiver limpo, poderão ver os dois vulcões mais famosos da região ao longe:
o Monte Hekla (última erupção em 2000) e Eyjafjallajokull (última erupção
em 2010) e também podemvislumbrar o arquipélago das Ilhas Westman na
costa da Islândia. Paragem nas espetaculares cascatas de Seljalandsfoss
e Skogarfoss. Passagem pela (ICE-SAR), uma associação de busca e
salvamento onde milhares de voluntários islandeses se dedicam a trabalhar
para equipes de resgate da ICE-SAR e a auxiliar em programas de prevenção
de acidentes Continuação pela região de Myrdalsjokull onde se situa o

quarto maior glaciar da Islândia até chegare á praia de Reynisfjara, onde
poderá dar um passeio ao longo da praia de areia negra e admirar as
extraordinárias formações rochosas basâlticas e sentir o barulho das
ondas estrondosas do Oceano Atlântico. Areavessando Eldhraun, um
vasto campo de lava, que surgiu duma erupção do sec XVIII, chegada a
Kirkjubaejarklaustur. Jantar e alojamento em Kirkjubaejarklaustur
Observação das Auroras Boreais no 2º, 3º ou 4º dia, se as condições
climatéricas o permitirem (incluindo lanterna e manta)
Nota: As auroras boreais são um fenómeno natural, pelo que as
observações não podem ser garantidas
4º Dia – Kirkjubaejarklaustur /Parque Nacional de Vatnajokull .
Parque Nacional Skaftafell / Lago Glaciar de Jokulsarlon
Pequeno almoço no hotel e saída para o Parque Nacional de Skaftafell
e para o lago glaciar de Jokulsarlon situado junto ao glaciar de
Breidamerkurjokull. Em Jokulsarlon pode observar os icebergues que
flutuam nas águas do lago, que tem uma profundidade de cerca de
180mts. A pouco distancia existe uma praia de areia vulcânica conhecida
por Diamond Beach, onde os icebergues azuis, brancos e transparentes se
deslocam do lago glaciar. Continuação para a região de Skaftafell, lugar
de grande beleza natural, integrado no Parque Nacional de Vatnajökull,
nome do maior glaciar da Islândia. Passagem pelo Lago Svinafellsjokull,
um dos mais bonitos do glaciar que se estende lentamente desde
Vatnajokull. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
5º Dia – Kirkjubaejarklaustur / Hveragerdi / Lagoa Azul / Reykjavik
Apos o pequeno almoço saída para a aldeia de Hveragerdi, um dos poucos
locais do mundo, construído directamente na parte superior de uma zona
geotérmica, também conhecida como “A aldeia das flores” pelas muitas
estufas de flores, aquecidas pela água quente das nascentes próximas.
Rumando a s sul e seguindo pela costa, atravessa-se uma zona deserta
onde existia uma comunidade prospera da região, continuando pelas
paisagens lunares da Península de Reykjanes, um geoparque património
da UNESCO. Tempo para desfrutar de um relaxante banho (opcional a
pagar localmente) na famosa Lagoa Azul, uma maravilha única da natureza
com águas quentes, ricas em minerais e localizada no meio de um imenso
campo de lava. Regresso a Reykjavik. Alojamento.
6º Dia – Reykjavik / Frankfurt/ Lisboa ou Porto
Pequeno almoço no hotel. Em hora determinada, transporte para o
aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino ao Porto
ou Lisboa.

