Islândia

Desde

Grande Volta à Islândia - Fly & Drive

€

15 Dias / 14 Noites

Itinerário
1º Dia Portugal / Keflavik / Reykjavik
Comparência no aeroporto 180 minutos antes
da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Keflavik. Chegada
e transporte ao hotel em Reykjavik. Alojamento.
2º Dia Reykjavik
Dia livre para visita da capital da Islândia,
Reykjavik, com a sua catedral, o lago e o City
Hall, entre outros lugares interessantes. Alojamento.
3º Dia Reykjavik / Círculo de Ouro
Após o pequeno-almoço, entrega da viatura
e da documentação e 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. Alojamento.

2.535,00

+ € 115,82 (Supl. e Taxas)

Partidas
4º Dia Círculo de Ouro / Vik
Após o pequeno-almoço, partida para sul e
visita às Cataratas Seljalandfoss, com uma altura de 60 metros, e Skogafoss, uma cortina
compacta de água entre um penhasco verde.
Continuação para Vik, onde estão localizados
o promontório de Dyrholaey e a praia de Reynisfjara, com as suas areias negras, cavernas e
formas rochosas peculiares. Alojamento.
5º Dia Vik / Höfn
Após o pequeno-almoço, início da viagem
através da Estrada nº1, contemplando imponentes paisagens naturais compostas por
campos de lava, desertos de areia vulcânica,
glaciares majestosos e cordilheiras. Oportunidade para paragem no Parque Nacional
Skaftafell e caminhar até a “catarata negra”,
Svartifoss, cercada por colunas basálticas. Seguindo pela Estrada nº1, segue-se a lagoa de
Jokulsarlon. Possibilidade de navegar nesta
lagoa para ver de perto os enormes blocos de
gelo provenientes de uma língua glacial próxima. Alojamento na área de Höfn.

Diárias com:

Destaques
- Circuito para visita completa da Islândia
em total liberdade
- Guia detalhado da Islândia com conselhos de locais a visitar e dicas para cada
dia do itinerário
- Assistência local 24 horas em espanhol

6º Dia Höfn / Região Este
Após o pequeno-almoço, partida em direção ao norte da Islândia, pela zona Este.
O percurso tem duas opções: A primeira
segue a estrada costeira, atravessando os
fiordes e contemplando pequenas cidades de pescadores como Breiddalsvik ou
Fáskrúðsfjörður. A segunda, segue pela
estrada de montanha conhecida como Öxi
Pass e passa na área de Hallormsstadhur,
onde se encontra a maior floresta da ilha
e as interessantes cataratas Litlanefoss e
Hengifoss. Alojamento.
7º Dia Região Este / Lago Mývatn
Após o pequeno-almoço, partida em direção ao Lago Mývatn. Pelo caminho
paragem para visita à “cidade negra” de
Dimmuborgir, à área geotérmica de Hverir
e à península de Hofdi. Oportunidade para
desfrutar de um banho termal nas piscinas
naturais de Mývatn. Alojamento.
8º Dia Lago Mývatn / Península de Tjörnes / Akureyri
Após o pequeno-almoço, partida para Dettifoss, uma das cataratas mais imponentes
da Europa devido ao enorme fluxo de água
que salta no vazio. Alguns quilómetros mais
a norte, encontra-se o grande desfiladeiro
de Ásbyrgi, localizado no Parque Nacional
de Jökulsárgljúfur. De seguida, travessia da
península de Tjörnes em direção à cidade
piscatória de Húsavík, um dos melhores

destinos para observação de baleias. Continuação até Godafoss, a majestosa “catarata dos Deuses” e ao final do dia, chegada
à capital do Norte, Akureyri, localizada nas
margens do fiorde de Eyja. Alojamento.
9º Dia Akureyri / Saudarkrokur - Blonduos
Após o pequeno-almoço, passeio pela cidade de Akureyri e partida em direção ao
fiorde de Skagar. Pelo caminho, sugerimos
paragem na antiga fazenda Glaumbær,
construída entre os séculos XVIII – XIX e
que hoje abriga um museu da cultura popular que permite saber como era a vida na
região há duzentos anos. Alojamento.
10º Dia Saudarkrokur – Blonduos / Península de Drangsnes / Holmavik
Após o pequeno-almoço, partida em direção aos fiordes orientais, contornando o
fiorde de Hrúta até Holmavik, para conhecer o Museu Islandês de Feitiçaria e Bruxaria e explorar a península de Drangsnes
com seus promontórios rochosos e piscinas naturais. Alojamento.
11º Dia Holmavik / Patreksfjörður
Após o pequeno-almoço, partida em direção à costa Oeste. Paragem para visitar a
peculiar catarata de Dynjandi, uma grande
torrente que desliza por uma enorme rocha em forma de pirâmide. Continuação
para Patreksfjörður, uma pequena cidade
de pescadores. Alojamento.

Holmavik
Patreksfjörður

12º Dia Patreksfjörður
Após o pequeno-almoço, visita a Látrabjarg,
uma sucessão de falésias que são o paraíso
de aves marinhas, incluindo os icónicos papagaios-do-mar. De seguida, visita a Rauðasandur, uma praia longa e tranquila, visitada por
focas. Alojamento.
13º Dia Patreksfjörður / Brjanslaekur /
Stykkisholmur / Snaefellsness
Após o pequeno-almoço, partida em direção ao porto de Brjánslaekur, para embarcar
num barco, com destino a Stykkishólmur, na
península de Snæfellsnes. Oportunidade de
explorar a majestosa montanha de origem
vulcânica, Kirkjufell, a praia de areia preta de
Djupalonssandur e as falésias de Arnstapi.
Alojamento.
14º Dia Snaefellsnes / Vale das Sagas / Reykjavik
Após o pequeno-almoço, partida em direção
Borgarfjörður, berço de mitos e lendas. Oportunidade para visitar Hraunfossar, uma bela
catarata que flui através de uma parede de
lava, e Barnafoss, a “catarata infantil”. Chegada a Reykjavik, devolução da viatura e resto do
dia livre. Alojamento.
15º 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.

Blonduos

Akureyri Mývatn

Hallormsstadhur
Snaefellsness

Reykjavik

Círculo de Ouro

Keflavik

Vik

Höfn

Categoria Turística - desde € 2.535,00 + € 115,82 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Reykjavik
Círculo de Ouro
Vik
Höfn
Região Este
Mývatn
Akureyri
Blonduos
Holmavik
Patreksfjörður
Snaefellsness

Kettur Reykjavik
Eyjafjallajökull Hotel
Dyrholaey Hotel Vik
FH Vatnajokull Hofn
Snaefell Hotel
Stong GH Mývatn
Kea Nordurland Akureyri
GH Hofsstadir
Malahorn Holmavik
FH Westfjords Patreksfjörður
Langaholt Snaefellsness Hotel
+
VW Polo

Categoria Superior - desde € 3.085,00 + € 115,82 (Supl. e Taxas)
Hotéis Previstos
Reykjavik
Círculo de Ouro
Vik
Höfn
Região Este
Mývatn
Akureyri
Blonduos
Holmavik
Patreksfjörður
Snaefellsness

FH Reykjavik
FH Hekla
Vik Hotel
FH Glacier Lagoon Hofn
FH Eastfjords
FH Mývatn
IH Akureyri
Tindastoll Hotel
Malahorn Holmavik
FH Westfjords Patreksfjörður
FH Hellnar Snaefellsness
+
Suzuki Jimny

Inclui no Preço Base

Não Inclui no Preço Base

• 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
• 12 dias de aluguer de carro com Km ilimitados e seguros base
• Taxas hoteleiras e Iva
• Assistência 24 horas em caso de emergência
• Seguro Multiviagens

•
•
•
•
•

Extras de carácter pessoal
Visitas opcionais
Seguro opcional da viatura
Combustivel
Taxas de Aeroporto, segurança e combustível

