Ice Tourism │ Trans-Atlantic
Inspire-se na magia da Islândia!

Islândia
Total
circuito completo incluindo costa oeste, fiordes do oeste interior (Highlands) │ Verão 2018
Dia 1 | Chegada ao aeroporto de Keflavík – Reykjavík
Boas Vindas no aeroporto. Entrega da capa, brochuras, mapa sublinhado e
telemóvel/celular com 1000 ISK para contatar representante local em caso de necessidade.

Dia 2 | Reykjavík – Costa Oeste (península de Snaefellsnes)
Viagem para a costa oeste islandesa (península de Snaefellsnes). Visita à povoação de
Hellnar e formações rochosas basálticas de Lóndrangar. Vista para o vulcão Snaefelljökull,
famoso pelo livro Viagem ao centro da terra, escrito por Júlio Verne.

Dia 3 | Costa Oeste (Snaefellsnes) – ferry boat – Patreksfjördur (fiordes do oeste)
Em Stykkishólmur segue-se para os fiordes do oeste embarcando no ferry boat que
atravessa o Breidafjordur. Chega-se à mais inóspita e remota região da Islândia, com uma
energia própria e os fiordes mais recortados.

Dia 4 | Patreksfjördur – Isafjördur (fiordes do oeste)
Partida para conhecer os fiordes do oeste. Segue-se para os penhascos de Latrabjarg, o
maior santuário de aves de toda a Islândia e onde vai ser possível ver o papagaio do mar.
Paragem na cascata (ou sequencia de cascatas) de Dynjandi.

Dia 5 | Isafjördur – hot spring de Reykjanes – Húnáflói
Viagem pelos recortados fiordes do oeste. Vai parar em miradouros naturais que alternam
com pequenos santuários de aves e locais privilegiados para observar focas. Na primeira
parte da viagem vai ter a companhia da ilhota de Vigur e do glaciar de Drangajökull. Vai ter
a poder parar em hot springs - nascentes de agua quente geotermal, nomeadamente na
piscina geotermal de Reykjanes,. Em Drangsnes segue-se rumo ao Hrutafjordur.

Dia 6 | Húnáflói – Glaumbaer Museum – Akureyri – região Húsavík/Mývatn
Visita ao Glaumbaer, uma antiga quinta tradicional (Laufás), o mais famosos museu
etnográfico da Islândia. Passagem pelos picos de Oxnadalur e paragem em Akureyri. Seguese Godafoss (cascata dos Deuses), símbolo da implementação do cristianismo na Islândia. A
viagem segue para Húsavík, capital da observação de baleias (whale watching).

Dia 7 | região Húsavík/Mývatn – Víti (Askja) – região Húsavík/Mývatn
Incursão no interior da Islândia (highlands). Segue-se em estrada de terra batida e com
cruzamentos de rios sem ponte, até à montanha de Herðubreið. Todo este interior é
desabitado e a sua paisagem desértica, lunar e povoada de rochas e lava. Chega-se até à
cratera de Vití no complexo vulcânico do Askja, local onde a NASA realizou os testes antes da
viagem à lua. Caminhade até à caldeira de Viti que mantem a sua agua a 25 º C, sendo
possível tomar banho neste lugar único. (https://www.youtube.com/watch?v=F9hh-z0TU9I)

Dia 8 │ região de Húsavík/Mývatn – Detifoss – Egilsstadir – Eskifjördur
Visita ao lago Mývatn, que desde 1974 é área de conservação natural e local privilegiado
para os observadores de aves, fotógrafos e amantes da natureza. Vai ver as pseudo-crateras
(Skutusstadir), construções de basalto e magma petrificados (Dimmuborgir), cratera
vulcânica (Hverfell), as fumarolas e bocas sulfatadas de lama e lava (Namaskard). Depois
siga para a maior cascata da europa - Detifoss. Chegada aos fiordes do leste, por Egilsstadir.

Dia 9 │ Eskifjördur – Petra Collection – barco em Jökulsárlon – Skaftafell
Percorra os magníficos fiordes do leste. Em Stöðvarfjörður visite a coleção privada dos
minerais. A viagem continua passando por Djúpivogur, entre santuários de cisnes. Vai
chegar ao Vatnajökull, o maior glaciar da Europa. Paragem na lagoa glaciar Jökulsárlón. Os
seus icebergues coloridos tornam este local irreal. Passeio de barco.

Dia 10 │ Skaftafel – Dyrhólaey – Skógafoss – Seljalandfoss – Hvolsvollur
Visite Skaftafell e siga para Vík onde se encontram as famosas praias de areia preta, as 3
rochas de Reynisdrangur e as características colunas basálticas em Reynisfjara. Pare em
Dyrhólaey e cascatas de Skógafoss e de Seljalandsfoss ao largo do glaciar de Eyjafjallajokull.
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Dia 11 │ Hvolsvollur – Landmannalaugar – Hvolsvollur
Viagem a Landmannalaugar, no interior (highlands) para uma experiência única, de forma a
apreciar as montanhas de tonalidades avermelhadas, numa região de zeólitos,
geologicamente fascinante. Segue-se para Landmannalaugar atravessando-se, vários rios
sem ponte e nascentes geotermais que brotam do interior da terra. visita à cratera (caldeira)
explosiva de Ljótipollur e paragem na cascata de Hjálparfoss. O dia em Landmannalaugar é
geologicamente memorável. Aconselha-se a ir munido de toalha e roupa para banhos..

Dia 12 │ Hvolsvollur – Gullfoss – Géiser – Thingvellir – Reykjavík
Percorra o sudoeste da Islândia, iniciando o Golden Circle, o mais antigo Day tour da ilha.
Viagem ao parque de Geysir, que deu a conhecer ao mundo estes fenómenos e onde o
géiser Strokkur expele água quente a mais de 35 m de altura. Seguem-se as cascatas de Faxi
e Gullfoss, a cascata símbolo da Islândia. Paragem no parque natural de Thingvellir, lugar
símbolo da nação islandesa, onde vai ver o mais antigo parlamento do mundo. Além de se
poder admirar a beleza natural é possível colocar um pé na europa e outro na américa.

Dia 13 │ Reykjavík – Blue Lagoon – Reykjavík
Siga para a a Blue Lagoon, atravessando os campos de lava que formam a magnética
paisagem lunar da península de Reykjanes. A Blue lagoon é uma piscina geotérmica ao ar
livre. Trata-se de uma fonte de água salgada e mineralizada que brota do interior da terra
entre os 38º e os 40 º C, num misto de poder, relaxamento e beleza, sendo uma das
singulares e famosas atrações da Islândia.

Dia 14 │ Reykjavík – Partida do aeroporto de Keflavík
Pequeno-almoço no hotel e visite a capital até às 15 h, altura de partir para o aeroporto.
* este programa pode estar sujeito a ajustes e/ou personalização (taylor made) tendo em conta um melhor desenrolar da viagem.

PACOTE POSSIVEL EM SELF & DRIVE OU COM ACOMPANHAMENTO DE GUIA MOTORISTA
Preço apresentado por pessoa
Preço do package em quarto Duplo / Twin

Preçário │
Pagamento 30% para confirmação da reserva

Mitsubishi Pajero ou Toyota Land Cruiser (4WD)

Toyota Hiace (4WD)

em hotel 3 ***/turística
em hotel 4 **** em Reykjavík

em hotel 3 ***/turística
em hotel 4 **** em Reykjavík

Peça-nos orçamento!

Peça-nos orçamento!

* Possibilidade de tirar ou acrescentar um ou mais dias a este programa. Contacte-nos para orçamento extra

Incluído
Recebimento no aeroporto por um nosso representante para entrega dos mapas e telemóvel e para esclarecimento do roteiro
Alojamento 13 noites B&B (APA) (selecionar preferência no quadro de cima)
Automóvel - a selecionar (levantamento no aeroporto à chegada e entrega na saída)
Seguro de viatura básico – responsabilidade civil (CDW)
Seguro Super CDW and Gravel Protection
Capa com brochuras e mapa de grande escala sublinhado c/ circuito, locais de pernoita e sugestões de paragem
Telemóvel c/ saldo de 1000 ISK p/ nos contatar em caso de necessidade (acompanhamento personalizado via celular)
Blue Lagoon

ferry boat no Breydafjordur para viatura e ocupantes
Glaumbaer Museum
Petra Mineral Museum
passeio de barco na lagoa Jokulsárlón

Opcionais
Passeio de barco p/ observação das baleias (Whale Watching) + 90 €/PAX
Caminhada / hiking na geleira de Myrdalsjokull: 2 h = 70 €/PAX; 3 h = 120 €/PAX
Motas da neve (snowmobile): 1h + 1h transfer de super jeep = 150€/PAX; 2 h + 1h transfer de super jeep = 280 €/PAX
SuperJeep no glaciar: 1 h = 120 €/PAX; 2 h = 160 €/PAX; 5 a 6 h = 280 €/PAX;
Descida ao interior do vulcão (Inside the Volcano) + 330 €/PAX; │ Into the Glacier + 250 €/PAX
Voo Panorâmico: Gelo e Fogo - Glaciares e vulcões (aprox. 1.45 h) + 480 €/PAX
Passeios no cavalo islandês 55 €/PAX │ Piscina Geotermal Mývatn + 38 € PAX

Excluído
o que está assinalado como opcional │ voos internacionais │ o que não está descrito como Incluído em cima
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior.
* Os valores podem ser reavaliados em caso de oscilação significativa na cotação da coroa islandesa.
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