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O Snæfellsnes super jeep day tour Explora a área em torno do glaciar e vulcão de Snaefellsjokull, onde Júlio Verne 
fez descer as suas personagens ao centro da terra. Via Borgarnes entramos na península de Snæfellsnes até ao 
Langá, famoso rio de pesca do salmão. Seguem-se as povoações de Stykkishólmur, Grundafjördur e Ólafsvík,     
passando por Kirkjufell. Paragem nas praias de areia preta de Djupalonssandur, com formações  rochosas e       
penhascos incomuns. Ladeados pelo famoso vulcão segue-se da vila de Hellnar até Arnastapi. Prepare-se para uma   
caminhada linda e incomum entre algumas formações. Subida ao glaciar e vulcão (se possível). Paragem em Budir. 

O Thósmörk super jeep day tour é um clássico que tem uma primeira paragem na cascata de Seljalandfoss, onde a 
pé, pode passar por trás da cascata. Segue-se para Thósmörk onde, após cruzar alguns rios sem ponte, vai fazer 
uma caminhada  que pode atingir um máximo de 1,5 h. Depois de ver o belíssimo vale que fica na parte do trás do 
famoso vulcão e glaciar de Eyjafjallajokull (parou o tráfego aéreo na europa em 2010), segue-se para a cascata de 
Skogafoss e posteriormente a praia de areia negra, com as famosas formações rochosas basálticas de - Reynisfjara. 

Desde Keflavík/Reykjavík | 1 day tour | Duração 10 horas | disponível todo o ano 

Desde Keflavík/Reykjavík | 1 day tour | Duração 10 horas | disponível todo o ano 

Incluído 
Levantamento e Largada dos clientes no hotel  

Guia motorista com o Super Jeep  
Combustível 

Seguro de viatura básico – responsabilidade civil (CDW)  | Seguro Super CDW and Gravel Protection  

Incluído 
Levantamento e Largada dos clientes no hotel  

Guia motorista com o Super Jeep  
Combustível 

Seguro de viatura básico – responsabilidade civil (CDW)  | Seguro Super CDW and Gravel Protection  

  

Vamos levá-lo a uma viagem por algumas das mais belas cascatas do norte da Islândia. A primeira é Goðafoss (a 
cascata dos deuses) e uma das mais visitadas da Islândia. Em seguida, continuamos pelo vale Bardardard em     
direção a Aldeyjarfoss. A cascata cai por uma passagem estreita em um amplo vazio. As colunas de o basalto   
características, fazem um bonito contraste com a espuma branca. Em seguida vamos chegar à última, mas não 
menos importante cascata - Hrafnabjargafoss, a jóia escondida. Esta cascata não é conhecida por muitos turistas e 
poucos têm o privilégio de vê-la, principalmente no inverno. Depois vamos fazer uma pequena volta para uma 
expedição off-road para a praia de areia preta em Kaldakinn, onde as montanhas espectaculares nos fazem sonhar. 

mínimo 2 PAX | Peça-nos orçamento para grupos! 

Thósmörk Thósmörk super jeep day tour super jeep day tour 20212021 

As Cascatas Fantásticas As Cascatas Fantásticas super jeep day tour super jeep day tour  

Desde Akureyri| 1 day tour | Duração 8 horas | disponível todo o ano 

Snæfellsnes Snæfellsnes super jeep day tour super jeep day tour 20212021 

* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior 
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Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia! 

Incluído: Levantamento e Largada dos clientes no hotel | Guia motorista com o Super Jeep | Combustível 
Seguro de viatura básico – responsabilidade civil (CDW)  | Seguro Super CDW and Gravel Protection  

Recomendações Gerais Levar capa de chuva, casaco corta-vento, calçado apropriado e vestuário para banhos (calção/biquíni e toalha)  


