Ice Tourism │ Trans-Atlantic
Inspire-se na magia da Islândia

À Descoberta da Islândia
Programas de Grupo | Saídas com Data Fixa 2019

21 a 28 Abril │ 25 Maio a 1 Junho │ 15 a 22 Junho │ 16 a 23 Julho
3 a 10 Agosto │ 20 a 27 Agosto │ 7 a 14 Setembro │21 a 28 Setembro

Dia 1|Chegada ao aeroporto de Keflavík – Reykjavík
Aeroporto de Keflavík – Reykjavík
Boas vindas pelo guia e Transfere para o hotel. Alojamento em Reykjavík.

Dia 2 |Reykjavík – Akureyri (região)
Reykjavík – Glaumbaer Museum – Akureyri
Café da manhã/Pequeno almoço no hotel. Viagem para Akureyri, considerada a mais bonita
cidade do país. Cruza-se o Borgafjördur, região povoada de lendas e onde existem muitos
relatos das sagas islandesas. Visita às cascatas de Hraunfossar e Barnafossar, bem como ao
hot spring de Deildartunga. A viagem prossegue ao longo da costa atravessando diversas
povoações, numa sequência de diferentes paisagens. Visita ao Glaumbaer, uma antiga
fazenda/quinta tradicional (Laufás) com telhados em grama/relva, hoje um dos mais
famosos museus etnográficos da Islândia. City tour e alojamento na região de Akureyri.

Dia 3 |Akureyri – Egilsstadir (região)
Akureyri – Godafoss – Mývatn – Detifoss – Egilsstadir
Café da manhã/Pequeno almoço no hotel. Viagem no fiorde de encontro a Godafoss
(cascata dos Deuses), símbolo da implementação do cristianismo na Islândia. Segue-se o
lago Mývatn que desde 1974 é área de conservação natural e local privilegiado para os
observadores de aves, fotógrafos e amantes da natureza. Paragens nas pseudo-crateras de
Skutusstadir e nas construções de basalto e magma petrificados de Dimmuborgir, onde se
acredita habitarem elfos. A viagem segue pela cratera vulcânica Hverfell, até às fumarolas e
bocas sulfatadas de lama e lava de Namaskard, local de solo alaranjado a fazer lembrar
Marte, com um intenso cheiro a enxofre. Estamos já na área do Krafla, onde se situa uma
das principais centrais de produção de energia geotérmica. A viagem segue na direção do
leste. No parque nacional de Jökulsárgljúfur, visita à maior cascata/cachoeira da Europa.
Detifoss tem 44 metros de altura por 100 de largura e durante o verão, deixa cair mais de
200, 000 litros de água por segundo. Alojamento na região de Egilsstadir.

Dia 4 |Egilsstadir – Höfn (região)
Egilsstadir – Eskifjördur – Stodvarfjördur – Petra collection – Djúpivogur – Sudeste
Café da manhã/Pequeno almoço no hotel. Passagem pelas cidades de Egilsstadir,
Reydarfjördur e Eskifjördur onde se situa a maior fábrica de transformação de alumínio do
país. Durante o dia percorrem-se os magníficos fiordes do leste, por entre vilas piscatórias
onde é possível observar os pequenos portos com os coloridos barcos de pesca. Em
Stöðvarfjörður visita à coleção dos minerais, a maior da Islândia. É visitada anualmente por
mais de 20.000 pessoas, e é o resultado da pesquisa e recolha de pedras e minerais à mais de
60 anos. A viagem continua passando por Djúpivogur, entre santuários de gansos e cisnes.
Referência para o grande glaciar/geleira de Vatnojökull. Alojamento na região de Höfn.

Dia 5 | Höfn – Hella (região)
Sudeste – Fjallsárlon – Dyrhólaey – Skógafoss – Seljalandfoss – Hella/Hvolsvollur
Café da manhã/Pequeno almoço no hotel e início da viagem ao longo do Vatnajökull, a
maior geleira/glaciar da Europa. A primeira paragem vai ser na lagoa glaciar Jökulsárlón.
Este é um local irreal e único no mundo onde é possível avistar algumas focas entre os
icebergues coloridos. A lagoa foi palco de cenas de 2 filmes de James Bond e opcionalmente
é possível fazer um passeio de barco entre os icebergues coloridos da lagoa. Segue-se
Fjallsárlón, onde sentados num anfiteatro natural, é possível apreciar um terminal do
grande glaciar. Passagem pelo parque nacional de Skaftafell, pelas praias de areia negra em
Vík e pelo santuário de aves de Dyrholaey, para fotografar o papagaio-do-mar, a ave
símbolo nacional da Islândia. Destaque no final do dia para duas bonitas cascatas –
Skógafoss e Seljalandsfoss. Alojamento na região de Hella/Hvolsvollur.

* Em cor de laranja o que está incluído no preço final
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Dia 6 | Hella – Reykjavík
Hella – Faxi – Gullfoss – Geysir – Thingvellir national park – Reykjavík
Café da manhã/Pequeno almoço no hotel e viagem pelo sudoeste da Islândia. Inicio do
Golden Circle, o mais antigo day tour da ilha. Viagem ao parque de Geysir, que deu a
conhecer ao mundo estes fenómenos e onde o géiser Strokkur expele água quente a mais de
35 m de altura. Seguem-se a cascata de Faxi e cascata/cachoeira de Gullfoss, o símbolo da
Islândia. A viagem acaba no parque natural de Thingvellir, onde é possível ver o mais antigo
parlamento do mundo, admirar a beleza natural e colocar um pé na Europa e outro na
América na separação das duas placas tectónicas. Alojamento em Reykjavík.

Dia 7 | Reykjavík – Reykjavik
Reykjavík – National Museum – Blue Lagoon – Reykjavík
Café da manhã/Pequeno almoço no hotell e city tour em Reykjavík, com destaque para as
paragens na Hofdi House, no Sólfarid, na catedral luterana - Hallgrimskirkja, no lago Tjörn e
no National Museum, onde poderá ficar a conhecer um pouco mais da cultura dos vikings e
da história da Islândia. Viagem até à Blue Lagoon atravessando os campos de lava que
formam a magnética paisagem lunar da península de Reykjanes. A Blue lagoon é uma Spa
geotermal ao ar livre com água salgada e mineralizada que brota do interior da terra entre
os 38º e os 40 º C. Final de tarde livre na capital. Alojamento em Reykjavík.

Dia 8 | Reykjavík – Partida do aeroporto de Keflavík
* Em cor de laranja o que está incluído no preço final
Preçário
Preço por pessoa em quarto duplo/twin (não existe número mínimo de pax)
Total em EUROS │ Preço per PAX │ sinalização 30%
B) Hotel 3***

2860 €

(todas as noites em hotéis 3*** com banho privativo)

C) Hotel 3*** downtown em Reykjavík

2930 €

(todas as noites em hotéis 3*** com banho privativo)

D) Hotel 4**** em Reykjavík 3030 €
(3 noites em Reykjavík em hotel 4**** e 4 noites 3*** com banho privativo)

E) Hotel 4**** downtown em Reykjavík 3100 €
(3 noites em Reykjavík em hotel 4**** e 4 noites 3*** com banho privativo)
-----------------

Suplemento quarto individual: B) *** Artic = 660 € │ C) *** dwnt = 690 € │ D) **** = 760 € │ E) **** dwnt = 830 €

Incluído
Boas vindas no aeroporto pelo representante Ice Tourism
Transfers privados do aeroporto para o hotel no dia de chegada à Islândia
Transfers privados do hotel para o aeroporto no dia da partida da Islândia
Hotel em regime B&B (APA) - tipologia a selecionar
Guia em língua Portuguesa (desde a chegada até ao check in da partida – inclui visitas guiadas nos museus)
BUS / viatura para todas as viagens e transfers (inclui combustível e todas as despesas de motorista)
Seguro de responsabilidade civil (CDW) │ Seguro Super CDW and gravel protection
Glaumbaer Museum | Petra Mineral Museum | National Museum
entrada na Blue Lagoon (Lagoa Azul)
Dossier/pasta com brochuras e informações da Islândia

Opcionais
Caminhada / hiking na geleira de Myrdalsjokull: 2 h = 70 €/PAX; 3 h = 120 €/PAX.
Motas da neve (snowmobile): 1h + 1h transfer de super jeep = 150€/PAX; 2 h + 1h transfer de supe r jeep = 280 €/PAX
SuperJeep no glaciar: 1 h = 120 €/PAX; 2 h = 160 €/PAX; 5 a 6 h = 280 €/PAX
Descida ao interior do vulcão (Inside the Volcano) + 330 €/PAX
Voo Panorâmico: Gelo e Fogo - Glaciares e vulcões (aprox. 1.45 h) + 480 €/PAX
Passeio de barco p/ observação das baleias (Whale Watching) + 90 €/PAX │ Passeios no cavalo islandês 55 €/PAX

Excluído
o que está assinalado como opcional │ voos internacionais │ o que não está descrito como Incluído em cima
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
* Os valores podem ser reavaliados em caso de oscilação significativa na cotação da coroa islandesa
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