ISLÂNDIA
Partidas
14 Novembro
a 21 Março 2020
PREÇO POR PESSOA
6 DIAS / 5 NOITES
HOTEIS

ENERGIAS SECRETAS E
AURORAS BOREAIS
DESDE

PARTIDAS

2.043€

DUPLO

SINGLE

MM

M

Hoteis Quality

14 Nov e 05 Dez

€ 2.151,00

€ 2.525,00

Standard / Pequeno Almoço

16 Jan e 12 Mar

€ 2.043,00

€ 2.391,00

30 Jan e 13 Fev

€ 2.151,00

€ 2.525,00

Nota: As auroras boreais são um fenómeno natural, pelo que as observações não podem ser garantidas.

Suplemento Tarifa Aérea:
Porto ou Lisboa
Classe “W” - € 67,00
Classe “V” - € 133,00
Suplemento bagagem de porão : € 40,00

Inclui
— Passagem aérea Porto ou Lisboa /Frankfurt/ Reykjavik / Frankfurt/ Lisboa ou Porto com a Lufthansa em classe S
sem bagagem de porão. Seguro viagem. Transporte aeroporto hotel aeroporto. 2 Noites de alojamento em Reykjavík, pequeno
almoço incluído***. 3 Noites de alojamento em zona rural, pequeno almoço incluído. Guia a falar espanhol desde o 2º e o 5º
dia.

3 Jantares de 2 pratos incluindo café/chá (2º, 3º e 4º dias). Entrada no Centro de auroras boreais em Reykjavik. Visita a

granja Friðheimar. Degustação. Entrada no centro de informação de vulcões “ Lava Center”. Northen lights, caça a pé 3º ou 4ºdia se
as condições climatéricas o permitirem (incluído: lanterna, manta e bebida quente). Banho na lagoa azul, inclui: toalha, mascara de
silicone e uma bebida. Taxas de aeroporto no valor € 158.
Não Inclui
— Quaisquer serviços não mencionados. Bebidas às refeições. Gratificações
RNAVT N. 2859 / NIPC: 509384315

ISLÂNDIA
ITINERÁRIO

ENERGIAS SECRETAS E
AURORAS BOREAIS

1º Dia – PORTO ou LISBOA / FRANKFURT / REYKJAVIK

4º Dia –KIRKJUBAEJARKLAUSTUR / PARQUE NACIONAL SKAFTAFELL

Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora prevista para a

/ JOKULSARLON GLACIAR LAGOON ( jantar)

partida. Formalidades de embarque e partida com destino a Reykjavik via

pequeno almoço no hotel e saida para o Parque Nacional Skaftafell,

Frankfurt. Chegada, receção e transporte para o hotel. Alojamento.

o maior parque nacional da Europa - Icebergs glacier lagoon - o maior
glaciar da Europa.

2º Dia – REYKJAVIK / THINGVELLIR / GEYSIR / GULLFOSS / SELFOSS

Chegada à região do Parque Nacional Vatnajökull, em homenagem

( jantar)

ao maior glaciar da Europa. Este parque nacional é também o maior

Pequeno almoço no hotel. O dia começa com a visita ao fascinante centro

da Europa. O Parque Nacional Skaftafell é um local de grande beleza

deluzes do Norte de Reykjavik com uma interessante informação sobre as

natural, dominado pelo glaciar Vatnajökull. Continuação até a lagoa

luzes do Norte. Após visita, continuação para o Parque Nacional Thingvellir

glaciar de Jokulsarlon, onde poderá desfrutar de uma impressionante

(Património da Humanidade), onde o parlamento mais antigo do mundo se

vista dos icebergs que flutuam nas fantásticas águas desta lagoa, cuja

reuniu por séculos nas margens de Thingvallavatan, o maior lago da Islândia

profundidade é de 180 metros. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

e onde fica o Spa Fontana Laugarvatn, localizado na área geotérmica onde
se degustará o pão de centeio quente servido com uma deliciosa manteiga

5º Dia – KIRKJUBAEJARKLAUSTUR / AREAS VULCÁNICAS /

islandesa. Este pão é cozido no subsolo graças a energia geotérmica

HVERAGEROI/ LAGOA AZUL / REYKJAVIK

existente nesta região. Continuação através das áreas de cultivo e chegada

(Estufas - Lagoa Geotérmica)

á área geotérmica de Geysir, onde se encontra o famoso geiser Strokkur, de

Apos o pequeno almoço visita ao interessante centro de informações

onde emerge água a ferver a cada 10 minutos. Por último visita á cachoeira

do Centro de Lava, na cidade de Hvolsvollur. No Lava Center, vamos

de Gullfoss, uma visita espetacular no inverno uma vez que a cascata

aprender dados importantes sobre a atividade vulcânica na Islândia.

congela durante esta época do ano. Jantar e alojamento na região de

Após a visita, continuação em direção à cidade de Hveragerdi, um dos

Selfoss.

poucos locais do mundo localizados diretamente no topo de uma área
geotérmica. Hveragerdi é muitas vezes chamado de “a cidade das flores”,

3º Dia – SELFOSS / COSTA SUL / KIRKJUBAEJARKLAUSTUR ( jantar)

devido às suas muitas estufas aquecidas, graças à energia geotérmica

Pequeno almoço no hotel. Continuação ao longo da Costa Sul, uma das mais

nesta área. Continuação para a península de Reykjanes, onde pode

belas regiões da Islândia para visitar durante o Inverno. Esta é também uma

desfrutar de um banho relaxante na famosa Lagoa Azul, uma maravilha

das principais regiões agricolas do país. Durante o percurso poderá observar

única da natureza com águas quentes, rica em minerais e localizada no

algumas quintas tipicas da islândia, algumas delas com cavalos islandeses.

meio de um imenso campo de lava. Regresso a Reykjavik. Noite livre.

Visita ás espetaculares cascatas de Seljalandsfoss e Skogarfoss. Continuação
pela região de Myrdalsjokull onde se situa o maior glaciar da Islândia até

6º Dia REYKJAVIK / FRANKFURT/ LISBOA OU PORTO

chegare á praia de Reynisfjara, onde poderá dar um passeio ao longo da

Pequeno almoço no hotel. Em hora determinada, transporte para o

praia de areia negra e admirar as extraordinárias formações rochosas

aeroporto. Formalidades de embarque e saida com destino ao Porto ou

basâlticas e sentir o barulho das ondas estrondosas do Oceano Atlântico.

Lisboa.

Pernoita na região de Kirkjubaejarklaustur.
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