ISLÂNDIA
Partidas
08 Fevereiro
a 21 Março
PREÇO POR PESSOA
8 DIAS / 7 NOITES
HOTEIS

PARTIDAS

Reykjavik 3* e Hotel em Zona Rural

08 e 29 Fev + 14 e 21 Mar

FANTASIAS DE INVERNO
DESDE

2.492€
DUPLO

SINGLE

MM

M

€ 2.492,00

€ 3.123,00

Standard / Pequeno Almoço

Suplemento Tarifa Aérea:
Porto ou Lisboa
Classe “W” - € 67,00
Classe “V” - € 133,00
Suplemento bagagem de porão : € 40,00

Inclui
— Passagem aérea Porto ou Lisboa /Frankfurt/ Reykjavik / Frankfurt/ Lisboa ou Porto com a Lufthansa em classe S
sem bagagem de porão. Seguro de viagem. 4 Noites de alojamento em Reykjavík com pequeno almoço incluído em hotel ***,
3 Noites de alojamento em zona rural, pequeno almoço incluído. Guia a falar espanhol desde o 2º dia até ao 6º dia. 2 Jantares de 3
pratos em zona rural (4ºe 5º dias). Entrada no Centro de auroras boreais em Reykjavik. Degustação na Spa Fontana Laugarvatn.
Entrada no Centro Lava e Vulcões. Banho na Lagoa Azul (toalha, mascara e uma bebida incluídos) (5º dia).Taxas de aeroporto no
valor € 158,00.
Não Inclui
— Quaisquer serviços não mencionados. Bebidas às refeições. Gratificações
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ISLÂNDIA
ITINERÁRIO

FANTASIAS DE INVERNO

1º Dia – PORTO ou LISBOA / FRANKFURT / REYKJAVIK

cavalos islandeses. Visita ás espetaculares cascatas de Seljalandsfoss

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora prevista para a

e Skogarfoss. Continuação pela região de Myrdalsjokull onde se situa

partida. Formalidades de embarque e partida com destino a Reykjavik via

o maior glaciar da Islândia até chegar á praia de Reynisfjara onde

Frankfurt. Chegada, receção e transporte para o hotel. Alojamento.

poderá dar um passeio ao longo da praia de areia negra e admirar
as extraordinárias formações rochosas basâlticas e sentir o barulho

2º Dia - REYKJAVIK / SNAEFELLSNES / REYKJAVIK

das ondas estrondosas do Oceano Atlântico. Pernoita na região de

Após o pequeno almoço, saida em direção á península Snaefellsnes , área

Kirkjubaejarklaustur.

única com uma variedade de atrações geológicas tais como: campos de
lava , vulcões, glaciares, nascentes , belas formaçoes de lava, praias de

5º Dia – KIRKJUBAEJARKLAUSTUR / PARQUE NACIONAL

areia preta e cavernas. Nesta região encontra-se o glaciar Snaefellsjokull,

DE VATNAJOKULL / LAGUNA GLACIAR JOKULSARLON /

a partir do qual durante a visita terá uma bela vista. Este glaciar e as

KIRKJUBAEJARKLAUSTUR ( jantar)

maravilhas naturais que o cercam inspiraram Julio Verne a escrever o

Pequeno almoço no hotel . Saída até á região do Parque Nacional

famoso livro “Viagem ao Centro da Terra “. Durante esta visita verá Buoir ,

Vatnajokull, em homenagem ao maior glacial da Europa . Este Parque

uma área impressionante onde pode admirar uma paisagem única composta

Nacional é tambem considerado o maior da Europa. O Parque Nacional

por colinas, campos de lava e uma bela praia e sentir a proximidade do

Skaftafell é um local de grande beleza natural dominado pelo glaciar

glaciar Arnastapi que lhe dará a oportunidade de caminhar pelas falésias.

Vatnajokull. Continuação até á lagoa glaciar Jokulsarlón, onde disfrutará

Alojamento em Reykjavik.

de uma impressionante vista dos icebergs que flutuam nas fantásticas
águas desta lagoa com uma profundidade de aproximadanete 180

3º Dia – REYKJAVIK / THINGVELLIR / GEYSIR / GULLFOSS / SELFOSS

metros. Regresso ao hotel em Kirkjubaejarklaustur.

Pequeno almoço no hotel. O dia começa com a visita ao fascinante centro
de luzes do Norte de Reykjavik com uma interessante informação sobre as

6º Dia – KIRKJUBAEJARKLAUSTUR / AREAS VULCÁNICAS /

luzes do Norte. Após visita, continuação para o Parque Nacional Thingvellir

HVERAGEROI / LAGOA AZUL / REYKJAVIK

(Património da Humanidade), onde o parlamento mais antigo do mundo se

Apos o pequeno almoço, saída para explorar a região do vulcão

reuniu por séculos nas margens de Thingvallavatan, o maior lago da Islândia

Eyjafjallajokull, hoje considerado o vulcão mais famoso do mundo.

e onde fica o Spa Fontana Laugarvatn, localizado na área geotérmica onde

Visita ao novo e interessante centro de informação sobre vulcões “Lava

se degustará o pão de centeio quente servido com uma deliciosa manteiga

Center” localizado na região de Hvolsvollur. Continuação até á vila de

islandesa. Este pão é cozido no subsolo graças a energia geotérmica

Hverageroi, um dos poucos locais do mundo localizados diretamente

existente nesta região. Continuação através das áreas de cultivo e chegada

no topo da área geotérmica Hveragerdi é muitas vezes chamado de “ a

á área geotérmica de Geysir, onde se encontra o famoso geiser Strokkur, de

cidade das flores” devido às muitas das suas estufas aquecidas graças

onde emerge água a ferver a cada 10 minutos. Por último visita a cachoeira

á energia geotérmica nesta área. Continuação para a Península de

de Gullfoss, uma visita espetacular no inverno uma vez que a cascata

Reykjanes, onde poderá desfrutar de um banho relaxante na famosa

congela durante esta época do ano. Pernoita na região de Selfoss.

Lagoa Azul, localizada no meio de um imenso campo de lava, uma
maravilha única da natureza com águas mornas, ricas em minerais.

4º Dia – SELFOSS / COSTA SUL / KIRKJUBAEJARKLAUSTUR ( jantar)

Regresso a Reykjavik. Alojamento.

Pequeno almoço no hotel. Continuação ao logo da Costa Sul, uma das
mais belas regiões da Islândia para visitar durante o Inverno. Esta é

7º Dia - REYKJAVIK

também uma das princiupais regiões agricolas do país. Durante o percurso

Pequeno almoço no hotel. Visite cada canto desta maravilhosa cidade

poderá observar algumas quintas tipicas da islândia, algumas delas com

com suas ruas estreitas .Alojamento em Reykjavik. Alojamento.
8º Dia REYKJAVIK / FRANKFURT/ LISBOA OU PORTO
Pequeno almoço no hotel. Em hora determinada, transporte para o
aeroporto. Formalidades de embarque e saida com destino ao Porto ou
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Lisboa.

