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Description

Itinerário / Itinerary
Itinerário Detalhado
Detailed Itinerary

1º Dia Portugal / Keflavik / Reykjavik
Comparência no aeroporto 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida com destino a Keflavik. Chegada e transporte ao hotel em Reykjavik.
Alojamento.
2º Dia Reykjavik / Círculo de Ouro / Hella
Após o pequeno-almoço, partida em direção ao Círculo de Ouro. Paragem no Parque Nacional de Thingvellir, sede original do Parlamento da Islândia desde o século
X e onde podem ser observados os efeitos dos movimentos das placas tectónicas da América do Norte e Eurásia. De seguida, visita à espetacular área de nascentes
em erupção, Geysir, e à rainha das cataratas da Islândia, Gullfoss. Jantar e alojamento.
3º Dia Hella / Costa Sul / Kirkjubæjarklaustur
Após o pequeno-almoço, partida em direção ao Lava Center, o local perfeito para descobrir e entender a geologia da Islândia. De seguida visita às cataratas
Seljalandsfoss e Skógafoss, ambas com uma queda de água de aproximadamente 60 metros. Alojamento.
4º Dia Kirkjubæjarklaustur / Glaciar Vatnajökull / Kirkjubæjarklaustur
Após o pequeno-almoço, partida em direção ao maior glaciar da Europa e uma das zonas mais espetaculares da Islândia, Vatnajökull. Visita a Jökulsárlón, a famosa
lagoa de icebergs e à "Praia dos Diamantes", onde se podem ver blocos de gelo sobre a areia vulcânica negra, oferecendo um contraste espetacular. De seguida
visita à língua glaciar de Svínafellsjökull e à lagoa glaciar de Fjallsárlón. Jantar e alojamento.
5º Dia Kirkjubæjarklaustur / Vik /Reykjavík
Após o pequeno-almoço, saída para Vik, onde estão localizados o promontório de Dyrholaey e a praia de Reynisfjara, com as suas areias negras, cavernas e formas
rochosas peculiares. Regresso a Reykjavík e resto do dia livre. Alojamento.
6º Dia Reykjavik / Lagoa Azul / Reykjavik
Após o pequeno-almoço, partida através das paisagens vulcânicas da península de Reykjanes até à famosa Lagoa Azul, onde as suas águas geotermais permitem
desfrutar dum banho relaxante. Regresso a Reykjavík e resto do dia livre para desfrutar da animada atmosfera comercial e de lazer das ruas Laugavegur e
Hverfisgata. Alojamento.
7º Dia Reykjavik / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo de regresso a Portugal. Chegada e fim da viagem.

Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea em classe económica, de acordo com o itinerário
Transporte do Aeroporto ao Hotel e Vice-versa
Alojamento nos hotéis referidos ou similares em regime de pequeno-almoço
Visitas em regular, mencionadas no itinerário e com guia em espanhol
Taxas hoteleiras e Iva
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens

Não Inclui no Preço Base / Not Included in Base Price
Extras de carácter pessoal
Visitas opcionais
Taxas de Aeroporto, segurança e combustível
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