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Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia! 
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Islândia: Inverno e Magia (c/ a aurora boreal) 

7 dias 6 noites 7 dias 6 noites  

Incluído 
Traslados de chegada e saída (aeroporto / hotel / aeroporto) | Hotel em regime B&B (APA) 

1 noite na Península de Snaefellsnes | 1 noite na região de Selfoss | 1 noite na região de Skaftafell | 3 noites em Reykjavík 
BUS/viatura para toda a viagem com acompanhamento de guia em língua portuguesa 

1 noite com saída para avistar a aurora boreal 
Exploração guiada numa caverna natural de gelo no Parque Nacional Vatnajokull c/Super Jeep incluído 

Bilhete de entrada no Fly Over Iceland | Bilhete de entrada na Blue Lagoon |inclui toalha, roupão, chinelos e bebida)  
Visitas conforme descritas no roteiro  | Dossier/pasta com mapa sublinhado, brochuras e informações da Islândia 

Dia 1| 30.10.2021 e 26.02.2022 aeroporto de Keflavík  – Reykjavík 
 

Transfer para o hotel Fosshotel, na capital. 
 

Dia 2| 31.10.2021 e 27.02.2022 Reykjavík – Passeio pela Região Oeste  – Snaefellsnes 
 

Pequeno-almoço/café da manhã e saída ao longo da costa oeste até Deildartunguhver, a mais poderosa fonte de água 
termal da Europa que jorra-se 180 litros de água por segundo a uma temperatura de 100°c. Passagem em Reykholt, cidade 
natal de Snorri Sturluson, criador das famosas sagas islandesas até às belas cascatas de Hraunfossar e Barnafoss. Por fim, o 
tour segue rumo à Península de Snaefellsnes, a oeste do Borgarfjordur, com uma breve caminhada no encantador vilarejo 
de pescadores de Arnarstapi. Depois de Hellnar, a jornada segue até a praia rochosa de Djupalonssandur, seguido pelo 
Monte Kirkjufell, local emblemático por causa de “Game of Thrones” e local preferido de muitos fotógrafos.  Noite no 
Fosshotel com possibilidade de ver a aurora boreal. 
 

Dia 3 | 01.11.2021 e 28.02.2022 Snaefellsnes – Passeio pela Península de Snaefellsnes – Selfoss 
 

Pequeno-almoço/café da manhã e e vamos admirar o sol que se levanta lentamente enquanto se percorre o caminho em 
direção ao Golden Circle, o mais antigo day tour da ilha. Visita ao parque natural de Thingvellir, onde se reunia o mais 
antigo parlamento do mundo e onde se encontra a falha que separa a placa tectónica americana da euro-asiática, sendo 
possível colocar um pé na América e outro na Europa. Aqui foi local de filmagens dos “Vikings e “Game of Thrones”. Segue
-se o parque dos Géisers, onde o géiser Strokkur expele água até 35 m de altura. Segue-se Gulfoss, a cascata símbolo da 
Islândia. Noite no hotel Selfoss com possibilidade de ver a aurora boreal. 
 

Dia 4 | 02.11.2021 e 01.03.2022 Selfoss – Passeio pela Costa Sul  – Vatnajokull 
 

Pequeno-almoço/café da manhã e viagem até Seljalandsfoss – uma cascata/cachoeira onde é possível caminhar atrás da 
queda d'água. Depois, visita à outra cascata/cachoeira, Skógafoss, localizada no sopé do glaciar e vulcão Eyjafjallajokull, 
que parou o tráfego aéreo na europa em 2010. O tour segue para Reynisfjara, a praia de areia negra conhecida pelas suas 
famosas colunas de basalto - Reynisdrangur. Próximo, temos a encantadora cidadezinha de Vík, onde os puffins, o pássaro 
típico da Islândia, aparecem durante os meses de verão. Chegada na região de Skaftafell. Alojamento no Fosshotel com 
possibilidade de ver a aurora boreal. 
 

Dia 5 | 03.11.2021 e 02.03.2022 Vatnajokull – Lagoa Jokulsarlon e caverna de gelo c/ Super jeep – Reykjavík 
 

Pequeno-almoço/café da manhã para conhecer a Lagoa Glaciar Jokulsarlon, um dos lugares mais bonitos do país. Os   
enormes blocos de gelo que se desprendem do glaciar Vatnajokull flutuam na lagoa até chegarem à vizinha Diamond 
Beach, até derreterem no mar. Os icebergs na praia de areia negra parecem diamantes e formam um cenário que parece 
surreal! Em seguida, descubra as fascinantes cavernas de gelo com passeio de Super jeep, acompanhado por um guia 
experiente. A temperatura dentro da caverna é abaixo de zero, por isso, é importante que esteja vestido de acordo. 
Regresso à capital, atravessando o Parque Nacional de Skaftafell. Chegada ao Fosshotel em Reykjavík. 
 

Dia 6 | 04.11.2021 e 03.03.2022 Reykjavík – Blue Lagoon – Reykjavík 
 

Pequeno-almoço/café da manhã e transfer para a atração mais conhecida da Islândia: a Blue Lagoon, um spa geotermal 
natural cercado por campos de lava, para desfrutar das águas geotermais conhecidas não somente pela cor azul, mas  
também pelas propriedades medicinais de silica. Durante o inicio da tarde pequeno city-tour na acolhedora capital, com 
lojas de arte e design espalhadas pelas pequenas ruas do centro. Visita à atividade Fly Over Iceland e também ao         
Parlamento, a marina e catedral luterana Hallgrimskirkja. Retorno para o Fosshotel em Reykjavík. 
 

Dia 7 | 05.11.2021 e 04.03.2022 Reykjavík – aeroporto de Keflavik 
 

Transfer para o Aeroporto Internacional de Keflavík.  


