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PORQUÊ A ISLÂNDIA?
A Islândia Não é para todos.
Não é para aqueles que vão onde todos os outros vão.
Não é para o viajante conservador e acomodado.
É para aqueles que viajam pelo mundo para experimentar algo diferente, para voltar
com histórias para contar e segredos para partilhar.
As histórias da Islândia não param com a chegada do Inverno.
Em todas as alturas do ano e em cada região, a Islândia oferece segredos ao viajante
aventureiro, curioso e esclarecido.
Por isso, bem-vindo! A todos aqueles que viajam com o espírito da aventura, da exploração e da criatividade.
Mesmo que não seja o primeiro lugar em que pensa viajar na próxima estação, será
o primeiro lugar de que falará aos seus amigos.
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INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A ISLÂNDIA
A Islândia é um país de contrastes geológicos e extremos. Conhecida como "a terra do gelo
e do fogo", a Islândia alberga alguns dos maiores glaciares da Europa e alguns dos vulcões
mais activos do mundo. A Islândia é também a terra da luz e da escuridão. Os longos dias
de Verão com quase 24 horas de sol são compensados pelos curtos dias de Inverno, com
apenas algumas horas de luz. A população da Islândia é de 360.000 habitantes. A capital é
Reykjavik. Os maiores municípios são Reykjavík* (130.000 habitantes), Kópavogur* (36.000
habitantes), Hafnarfjörður* (30.000 habitantes), Akureyri (19.000 habitantes) e
Reykjanesbær (18.000 habitantes).
A bandeira é azul com uma cruz vermelha e uma borda branca. As cores têm um
simbolismo: o vermelho representa o fogo dos vulcões, o branco é uma analogia ao gelo e à
neve dos glaciares e o azul representa o céu, o mar e o tom das montanhas do inóspito
interior islandês.
O tamanho é de 103.000 km² e o ponto mais alto é o pico de Hvannadalshnjúkur a 2.110 m
(8.000 pés) acima do nível do mar. A moeda é a coroa islandesa - ISK e o regime político
adoptado é o de uma república constitucional semi-presidencial. Os principais recursos
naturais são o peixe e a energia hidroeléctrica e geotérmica.
*cidades localizadas na área metropolitana da capital

VIAGENS SEGURAS E RESPONSÁVEIS NA ISLÂNDIA
A natureza islandesa é a principal atracção para os turistas que chegam à Islândia.
Queremos ter a certeza de que os nossos visitantes sabem como nos ajudar a preservá-la e
desfrutar da natureza em segurança. Em https://safetravel.is pode encontrar informação
sobre segurança em viagem. É a fonte oficial para aconselhamento sobre uma aventura
segura na Islândia.

REGRAS PARA PASSAPORTES E VISTOS
A Islândia é um Estado associado que faz parte do Acordo de Schengen. Portanto, os
viajantes estão isentos de controlos pessoais nas fronteiras entre 26 países da União
Europeia. Para os residentes fora do Espaço Schengen, é necessário um passaporte válido
durante pelo menos três meses após a data de entrada. Para informações sobre os
requisitos de passaporte e visto, bem como sobre os regulamentos do Espaço Schengen,
visite o website da Direcção da Imigração Islandesa.

LÍNGUA
O islandês é a língua nacional. O inglês é muito falado e o dinamarquês é a terceira língua
ensinada nas escolas.

CUIDADO MÉDICO
As farmácias são chamadas "Apótek" e estão abertas durante o horário normal de
expediente. Apenas algumas estão abertos durante a noite. Os cuidados médicos podem
ser obtidos nos Centros de Saúde, chamados "Heilsugæslustöð", durante o seu horário de
funcionamento.
Para informações, ligue para + 354 5851300 ou visite o website de cuidados de saúde
https://www.island.is/en/health/health_service/healthcare/.
Ajuda médica: Existe um centro médico ou hospital em todas as principais cidades e vilas
da Islândia. O número de telefone de emergência (24 horas) na Islândia é o 112.
Seguro de saúde: Os cidadãos dos países do EEE (Espaço Económico Europeu) devem trazer
o seu cartão CESD (Cartão Europeu de Seguro de Saúde), caso contrário, serão cobrados na
totalidade. Os cidadãos de países não pertencentes ao EEE não são abrangidos pelos
regulamentos do EEE e serão cobrados na totalidade.
Para mais informações, contactar o Seguro de Saúde Islandês. https://www.sjukra.is/
english.
Tel: + 354 5150100. Horário de funcionamento: 10:00-15:00. Não são necessárias vacinas
específicas para entrar na Islândia.

SITES ÚTEIS
SAFETRAVEL https://safetravel.is/
INSTITUTO DE METEREOLOGIA DA ISLÂNDIA https://en.vedur.is/
INSTITUTO DAS ESTRADAS DA ISLÂNDIA: http://www.road.is/
POSTO DOS CORREIOS: https://www.postur.is/en

NÚMEROS DE TELEFONE DE EMERGÊNCIA
Número de emergência: 112
Polícia: 444 1000
Assistência médica: 1770
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A ICE TOURISM
A Ice Tourism é uma agência de turismo receptivo – Incoming para a Islândia. Teve a sua incubação no grupo Trans-Atlantic ehf,
agência de viagens/operador turístico islandês, fundado no ano de 2004.
A Ice Tourism, tornou-se na primeira agência de viagens e operador turístico islandês especializado no turismo de Portugal,
Brasil e PALOPs para a Islândia, estando a expandir-se para os mercados de língua oficial espanhola e americano. Possuindo um
experiente staff que inclui guias e profissionais com vários anos de experiência no terreno, organizamos viagens para
individuais, grupos, empresas, agências de viagens e operadores turísticos. A experiência da Ice Tourism e o conhecimento do
terreno tem resultado no grande sucesso e satisfação dos clientes.
https://www.icetourism.com/index.php/pt/about/history

Calendário 2021

Feriados e festividades de Portugal e do Brasil - cor azul; completado por feriados e festividades apenas do Brasil - vermelho texturado
1 JAN Ano Novo | 6 JAN Reis | 16 FEV Carnaval | 17 FEV Cinzas | 20 MAR Semana Santa | 2 ABR Paixão de Cristo | 4 ABR Páscoa | 21 ABR Tiradentes
25 ABR Dia da Liberdade | 1 MAI Dia do Trabalhador | 3 JUN Corpo de Deus | 10 JUN Dia de Portugal | 13 JUN Sto. António | 24 JUN S. João | 29 JUN S. Pedro
15 AGO Assunção de Nª Senhora | 7 SET Independência do Brasil | 5 OUT Implantação da Republica PT | 12 OUT Nª Sª Aparecida 1 NOV Todos os Santos
2 NOV Finados | 15 NOV Proclamação da Republica BR | 1 DEZ Restauração da Indepêndência PT | 8 DEZ Imaculada Conceição | 25 DEZ Natal

Ice Tourism ehf
Kennitala (NIPC/CNPJ): 650820-0960 Islândia
Sede/Matriz na Islândia: Síðumúli 29 - 108 Reykjavík │ Tlf: 00 354 5888900 | Telem/Celular: 00 354 6973085 | icetourism@icetourism.com
Delegação Ibérica em Portugal: Av. Comend. Ferreira de Matos 403 Sala-113, 4450-024 Matosinhos| Tlf: 00 351 914714834 | ivo@icetourism.com
Delegação de Representação na Bélgica: Boezingestraat 80-8920 Langemark, Poelkapelle| Telem/Celular: 00 32 456236980 | frank@icetourism.com

Contactos Gerais:
Email: icetourism@icetourism.com | Telefone: +354 5888900 | Telem/Celular: +354 6973085
Instagram: www.instagram.com/icetourism | Facebook: www.facebook.com/icetourism.islandia | Website: www.icetourism.com
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Preços de Pacotes Comissionáveis | Actividades Opcionais e Extras são Valor NET
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Preços de pacotes comissionáveis | Opcionais e Extras são Valor NET
Todos os nossos pacotes/serviços tem um serviço personalizado, diferenciado e em língua portuguesa
É possível retirar ou acrescentar dias extra aos nossos pacotes /programas. Para o efeito, solicitar cotação
Organizamos viagens à medida - Taylor made para grupos e individuais. Para o efeito solicitar cotação

ATENÇÃO: Os pacotes/programas para o verão, entre os dias 15 de Junho e 15 de Agosto, devem ser marcados com a máxima antecedência possível (até 6 semanas
antes dos clientes chegarem á Islândia). No caso da marcação para o período compreendido entre 15 de Junho e 15 de Agosto ser inferior a 4 semanas da data da
chegada do cliente à Islândia, os preços apresentados podem sofrer uma alteração, obviamente devidamente comunicada.

Day Tours para Navio de Cruzeiro

Half Day Tours para Grupos | Full Day Tours para Individuais e grupos
* Os Day Tours apresentados podem ser utilizados para outras situações pontuais - além dos navios de cruzeiro
Partida desde Akureyri

Half Day Tour 1 | Akureyri: Godafoss

REF: IT-01

Akureyri – Godafoss – City Tour – Akureyri
O carro/BUS apanha-o no navio de cruzeiro. A viagem inicia-se pelo fiorde de encontro a Godafoss (cascata dos
Deuses), símbolo da implementação do cristianismo na Islândia. Reza a lenda que o Goðar Thorgeir jogou na
cascata todas as estatuetas dos Deuses pagãos. Regresso a Akureyri e pequeno city tour com destaque para a igreja
Akureyrarkirkja, Jardim Botânico – Lystigardur e as casas em madeira coloridas onde a cidade nasceu e onde fica o
museu – Minjasafnid e a Nonnahús Regresso ao navio, podendo os clientes ficar na downtown.

Full Day Tour 1 | Akureyri: Jóias do Norte

REF: IT -02

Akureyri – Lago Mývatn – Krafla – Hlidarfjall – Akureyri
O carro/BUS apanha-o no navio de cruzeiro. A viagem inicia-se pelo fiorde de encontro a Godafoss (cascata dos
Deuses), símbolo da implementação do cristianismo na Islândia. Reza a lenda que o Goðar Thorgeir jogou na
cascata todas as estatuetas dos Deuses pagãos. Segue-se o lago Mývatn que desde 1974 é área de conservação
natural e local privilegiado para os observadores de aves, fotógrafos e amantes da natureza. Paragens nas pseudocrateras de Skutusstadir e nas construções de basalto e magma petrificados de Dimmuborgir/Hofdi, onde se
acredita habitarem elfos. A viagem segue pela cratera vulcânica Hverfell até às fumarolas e bocas sulfatadas de
lama e lava de Namaskard, local de solo alaranjado a fazer lembrar Marte. Aqui, o ar tem um intenso cheiro a
enxofre. Regresso a Akureyri e pequeno city tour. Vai ver as casas coloridas e subir até à estância de esqui de
Hlidarfjall para uma vista panorâmica. Regresso ao navio de cruzeiro.

Full Day Tour 2 | Akureyri: Anel do Arenque

REF: IT -03

Akureyri - Siglufjördur - Akureyri
O carro/BUS apanha-o no navio de cruzeiro. A viagem inicia-se rumo a Siglufjordur, atravessando os novos túneis
da região. Na antiga capital da captura do arenque pode visitar o museu marítimo, enquanto visita a pitoresca vila
piscatória. Com o oceano glacial ártico a acompanhar pequena paragem no Miklavatn para uma bonita vista
panorâmica. Depois, percorre-se a Trollaskagi, um maciço montanhoso infestado de lendas com ogres petrificados Trolls. Já no Eyjafjördur vai passar por Dalvík e ver a ilha de Hrísey. Regresso a Akureyri para um pequeno city tour.
Regresso ao navio de cruzeiro.

Incluído
Boas vindas junto ao navio de cruzeiro/hotel pelo representante Ice Tourism
Pasta c/ informação e mapas
Guia motorista em língua portuguesa
Seguros
carro/BUS
Combustível e portagens/pedágios
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior

Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia!
Ice Tourism sede/matriz Islândia Síðumúli 29 - 108 Reykjavík|Email: icetourism@icetourism.com|Tlf: +354 5888900|Whatsapp: +354 6973085
Representação na BE: Mobile: +32 456236980 |frank@icetourism.com |Delegação Ibérica em PT: Tlf: +351 914714834 |ivo@icetourism.com
NIPC/CNPJ: 6508200960|Instagram: www.instagram.com/icetourism|Facebook: www.facebook.com/icetourism islandia|Website: www.icetourism.com
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Partida desde Isafjordur

Half Day Tour 1 | Isafjördur: Os Fiordes e a Natureza. A vida e a cultura.

REF: IT -04

Isafjördur – Tröd – Bolungarvík – Isafjördur
O carro/BUS apanha-o no navio de cruzeiro. Isafjordur é o maior vilarejo dos fiordes do oeste e importante centro
de comércio e cultura. A parte antiga da cidade, Nedstikaupstadur, tem casas do século XVIII, reflexo da
importância como um dos principais entrepostos comerciais da Islândia no passado. Vamos a Sudavík - miradouro
Tröd para uma panorâmica do Isarfjardardjup. Segue-se por uma estrada costeira rumo a Bolungarvik. Visita à
igreja e a Osvor, antigo site de pescadores, restaurado em 1988. Bolungarvik fica numa baía cercada por montanhas
íngremes. Museu Marítimo. Prova do alimento dos antigos pescadores: Brenivin e peixe seco. Regresso ao cruzeiro.

Full Day Tour 1 | Isafjordur: Os Fiordes e a Natureza

REF: IT -05

Isafjördur - Dynjandi - Isafjördur
O carro/BUS apanha-o no navio de cruzeiro para a viagem até às mais famosas cascatas desta região. A viagem
inicia-se pelos fiordes do oeste de encontro as cascatas de Dynjandi, as mais conhecidas da região. Viagem pelos
recortados, inóspitos e cénicos fiordes do oeste, passando pelas pequenas povoações de Flateyri e Thingeyri. Vai
parar em miradouros naturais que alternam com pequenos santuários de aves. Regresso a Isafjordur. Se as
condições atmosféricas estiveram favoráveis, subida à montanha e miradouro de Bolafjall. O guia motorista vai
deixá-lo no navio de cruzeiro. Regresso ao navio de cruzeiro.

Incluído
Boas vindas junto ao navio de cruzeiro/hotel pelo representante Ice Tourism
Pasta c/ informação e mapas
Guia motorista em língua portuguesa
Seguros
carro/BUS
Combustível e portagens/pedágios
Prova Típica

Partida desde Seydisfjordur

Day Tour 1 | Seydisfjordur: Cascatas e Geologia

REF: IT -11

Seydisfjordur – Hallormstadur – Hengifoss - Seydisfjordur
O carro/BUS apanha-o no navio de cruzeiro. Vai explorar a área em redor do lago Lagarfljot, onde fica a maior zona
arborizada de toda a Islândia. Vai ver a floresta de Hallormstadur e depois a cascata de Hengifoss e de litlanesfoss.
Estas cascatas são preciosidades da geologia, tanto pelos estratos de diferentes eras geológicas, como pelas
colunas e formações basálticas únicas. Pequena caminhada para fotografar as cascatas. Regresso a Seydisfjordur
passando no Skaftfell - Center for Visual Art. Regresso ao navio.

Incluído
Boas vindas junto ao navio de cruzeiro/hotel pelo representante Ice Tourism
Pasta c/ informação e mapas
Guia motorista em língua portuguesa
Seguros
carro/BUS
Combustível e portagens/pedágios
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior

Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia!
Ice Tourism sede/matriz Islândia Síðumúli 29 - 108 Reykjavík|Email: icetourism@icetourism.com|Tlf: +354 5888900|Whatsapp: +354 6973085
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Partida desde Reykjavík

Half Day Tour 1 | Reykjavík: Reykjanes Península

REF: IT -06

Reykjavík – Reykjanes península – Leif Erikson bridge – Seltún – Reykjavík
O carro/BUS apanha-o no navio de cruzeiro para uma viagem através de Reykjanes, atravessando os campos de lava que
formam a magnética paisagem lunar da península. Pssamos por locais como Hafnir e Sandvíkur. Visita á ponte Leif Erikson
para poder atravessar a pé da placa tectónica americana para a placa tectónica euroasiática. Segue-se para as fumarolas e
bocas sulfatadas de lama e lava em Krýsuvik/Seltún. Regresso ao navio de cruzeiro ou pode ficar no centro da cidade,
devidamente orientado pelo nosso guia em língua portuguesa.

Half Day Tour 2 | Reykjavík: the Complete city tour

REF: IT -07

Reykjavík – City Tour – Perlan – Reykjavík
O carro/BUS apanha-o no navio de cruzeiro. Vai fazer um city tour para conhecer a capital islandesa. Destaques: a Höfdi
house, onde em 1986 foi assinado o tratado de não proliferação de armas nucleares entre M. Gorbachov e Ronald Reagan;
a escultura em forma de barco viking – Sólfarid; após Cruzar a downtown, paragem na Hallgrímskirkja; o antigo porto;
o lago Tjörnin; a Câmara municipal; a casa nórdica e o Perlan, onde vai poder ver as exposições multimédia com as
Maravilhas da Islândia e as forças da natureza – vulcões e geotermia. Vai poder imaginar-se no gelo ou penhascos cobertos
de aves marinhas de Latrabjarg. Subida à plataforma de 360º - vista panorâmica da cidade. Regresso ao navio de cruzeiro.

Half Day Tour 3 | Reykjavík: Blue Lagoon e city tour

REF: IT -08

Reykjavík – Blue Lagoon – Reykjavík
O carro/BUS apanha-o no navio de cruzeiro para uma viagem através de Reykjanes, atravessando os campos de lava que
formam a magnética paisagem lunar da península, até à Blue Lagoon. Vai vere poder tomar banho num dos SPAs mais
famosos do mundo. Uma piscina geotérmica ao ar livre, entre os 38º e os 40 º C que é uma das singulares e famosas
atracções da Islândia e que permite a harmonia entre o corpo, a mente e o espírito. Regresso a Reykjavík para um
pequeno city tour. Destaques para a Hofdi house, a Hallgrimskirkja, o Solfarid, o lago Tjornin, a câmara municipal e o
antigo porto. Regresso ao navio de cruzeiro.

Full Day Tour 1 | Reikjavík: Círculo Dourado

REF: IT -09

Reykjavík – Parque Natural de Thingvellir – Géiser – Gulfoss– Reykjavík

O carro/BUS apanha-o no navio de cruzeiro para fazer o Círculo Dourado - Golden Circle, o mais antigo Day tour da
ilha. A viagem começa no parque nacional de Thingvellir, Património Mundial pela UNESCO. Aqui vai ver um dos
mais antigos parlamentos do mundo, datado de 930 DC. Neste local vai poder admirar a beleza natural e ver a
separação das duas placas tectónicas. O rift que aparta a placa americana da eurosiática atravessa o vale. Vai
assim, poder colocar um pé em cada continente. A viagem segue para o parque de Geysir. As nascentes eruptivas
de Haukadalur baptizaram este fenómeno ao mundo. O géiser Strokkur expele água quente a 35 m de altura.
Almoço. Segue-se a cascata de Gullfoss, cartão postal do país. Regresso ao navio de cruzeiro.

OPCIONAIS
Fly Over Drive + 30 €/PAX
Blue Lagoon + 85 €/PAX
Necessita compra antecipada

Incluído
Boas vindas junto ao navio de cruzeiro/hotel pelo representante Ice Tourism
Pasta c/ informação e mapas
Guia motorista em língua portuguesa
Seguros
carro/BUS
Combustível e portagens/pedágios
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
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Sul: Além da Muralha (Game of Thrones)

Programas de Grupo | Saídas com Data Fixa 2021
7 a 11 Abril │ 12 a 16 Maio │ 9 a 13 Junho │ 7 a 11 Julho | 4 a 8 Agosto | 25 a 29 Agosto │ 8 a 12 Setembro | 6 a 10 Outubro

Dia 1|Chegada ao aeroporto de Keflavík – Reykjavík
Boas vindas pelo guia e Transfere para o hotel. Alojamento em Reykjavík.

Dia 2 | Reykjavík – Vík (região)
Reykjavík – Golden Circle – Lava Center – Seljalandfoss – Skógafoss – Vík
Café da manhã/Pequeno-almoço no hotel e viagem pelo sudoeste da Islândia. Inicio do Golden Circle, o mais antigo
day tour da ilha. A viagem começa com o parque natural de Thingvellir, local onde foi filmado a 1ª e 4ª temporada
do “Game of Thrones” e onde é possível ver o mais antigo parlamento do mundo, admirar a beleza natural e
colocar um pé na Europa e outro na América na separação das duas placas tectónicas. Segue-se o 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. Depois a cascata/cachoeira de Gullfoss, símbolo da Islândia. Em Hvolsvollur vai ver o Lava Center e a sua
exposição interactiva sobre os vulcões na Islândia. Seguem-se as duas cascatas - Seljalandfoss e Skogafoss, ao largo
do glaciar e vulcão Eyjafjallajokull que parou o tráfego aéreo na Europa em 2010. Alojamento em Vík.

Dia 3 | Vík – Kirkjubaerklaustur (região)
Vík – Eldhraun – Jokulsarlón – Fjallsárlon – Skaftafell – Kirkjubaerklaustur
Café da manhã/Pequeno almoço no hotel e início da viagem passando os campos de lava do Eldhraun até ao grande glaciar de Vatnajokull, o maior glaciar da Europa. No Vatnajokull foram gravadas cenas do “Game of Thrones”.
Paragem na Diamond beach e na lagoa glaciar Jökulsárlón. Este é um local irreal e único no mundo onde é possível
avistar algumas focas entre os icebergues coloridos. A lagoa foi palco de cenas de 2 filmes de James Bond e opcionalmente é possível fazer um passeio de barco entre os icebergues coloridos. Segue-se Fjallsárlón, onde sentados
num anfiteatro natural, é possível apreciar um terminal do grande glaciar. Passagem ao largo do parque nacional
de Skaftafell e pela planície aluvial de Skeidararsandur. Alojamento na região de Kirkjubaerklaustur.

Dia 4 | Kirkjubaerklaustur – Reykjavík
Reykjavík – Reynisfjara – Dyrhólaey – Blue Lagoon – Reykjavík
Café da manhã/Pequeno almoço no hotel e início da viagem passando pelas praias de areia negras em Vík
Reynisfajara, onde foram gravadas cenas da 7ª temporada do “Game of Thrones”e pelo santuário de aves de
Dyrhólaey, para fotografar o papagaio-do-mar, ave símbolo da Islândia. Segue-se para a Blue Lagoon, atravessando
os campos de lava que formam a magnética paisagem lunar da península de Reykjanes. 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. É uma das atracções da Islândia. Um Spa geotermal a céu aberto, que permite a harmonia entre o
corpo e o espírito. Alojamento em Reykjavík.

Dia 5 | Reykjavík – Partida do aeroporto de Keflavík
Café da manhã/Pequeno almoço no hotel e pequeno city tour com paragem no fantástico Fly Over Iceland que
utiliza a mais moderna tecnologia para dar-lhe a sensação de voar. Efeitos especiais, incluindo vento, nevoeiro e
aromas, combinam-se com o movimento do passeio para criar uma experiência inesquecível. Transfere para o
aeroporto.

* Em vermelho o que está incluído no preço final

Incluído
Boas vindas no aeroporto
Transfers privados do aeroporto para o hotel nos dias de chegada e partida da Islândia
Hotel em regime B&B (APA) - tipologia a selecionar
Guia em língua Portuguesa (desde a chegada até ao check in da partida)
BUS / viatura para todas as viagens e transfers (inclui combustível e as despesas de motorista)
Seguros
Entrada na Blue Lagoon (Lagoa Azul)
Lava Center
Flying Over Iceland
Dossier/pasta com brochuras e informações da Islândia
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia!
Ice Tourism sede/matriz Islândia Síðumúli 29 - 108 Reykjavík|Email: icetourism@icetourism.com|Tlf: +354 5888900|Whatsapp: +354 6973085
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NIPC/CNPJ: 6508200960|Instagram: www.instagram.com/icetourism|Facebook: www.facebook.com/icetourism.islandia|Website: www.icetourism.com
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À Descoberta da Islândia

Programas de grupo | Saídas com data fixa 2021
22 a 29 Maio │ 19 a 26 Junho │ 17 a 24 Julho | 14 a 21 Agosto │ 18 a 25 Setembro

Dia 1|Chegada ao aeroporto de Keflavík – Reykjavík
Aeroporto de Keflavík – Reykjavík
Boas vindas pelo guia e Transfere para o hotel. Alojamento em Reykjavík.

Dia 2 |Reykjavík – Akureyri (região)
Reykjavík – Glaumbaer Museum – Akureyri
Café da manhã/Pequeno-almoço no hotel. Viagem para Akureyri, considerada a mais bonita cidade do país.
Cruza-se o Borgafjördur, região povoada de lendas e onde existem muitos relatos das sagas islandesas. Visita às
cascatas de Hraunfossar e Barnafossar, bem como ao hot spring de Deildartunga. A viagem prossegue ao longo da
costa atravessando diversas povoações, numa sequência de diferentes paisagens. Visita ao Glaumbaer, uma antiga
fazenda/quinta tradicional (Laufás) com telhados em grama/relva, hoje um dos mais famosos museus etnográficos
da Islândia. City tour e alojamento na região de Akureyri.

Dia 3 |Akureyri – Egilsstadir (região)
Akureyri – Godafoss – Mývatn – Detifoss – Egilsstadir
Café da manhã/Pequeno almoço no hotel. Viagem no fiorde de encontro a Godafoss (cascata dos Deuses), símbolo
da implementação do cristianismo na Islândia. Segue-se o lago Mývatn que desde 1974 é área de conservação
natural e local privilegiado para os observadores de aves, fotógrafos e amantes da natureza. Paragens nas pseudocrateras de Skutusstadir e nas construções de basalto e magma petrificados de Dimmuborgir, onde se acredita
habitarem elfos. A viagem segue pela cratera vulcânica Hverfell, até às fumarolas e bocas sulfatadas de lama e lava
de Namaskard, local de solo alaranjado a fazer lembrar Marte, com um intenso cheiro a enxofre. Estamos já na
área do Krafla, onde se situa uma das principais centrais de produção de energia geotérmica. A viagem segue na
direção do leste. No parque nacional de Jökulsárgljúfur, visita à maior cascata/cachoeira da Europa. Detifoss tem
44 metros de altura por 100 de largura e durante o verão, deixa cair mais de 200, 000 litros de água por segundo.
Alojamento na região de Egilsstadir.

Dia 4 |Egilsstadir – Höfn (região)
Egilsstadir – Eskifjördur – Stodvarfjördur – Petra collection – Djúpivogur – Sudeste
Café da manhã/Pequeno almoço no hotel. Passagem pelas cidades de Egilsstadir, Reydarfjördur e Eskifjördur onde
se situa a maior fábrica de transformação de alumínio do país. Durante o dia percorrem-se os magníficos fiordes do
leste, por entre vilas piscatórias onde é possível observar os pequenos portos com os coloridos barcos de pesca. Em
Stöðvarfjörður visita à coleção dos minerais, a maior da Islândia. É visitada anualmente por mais de 20.000
pessoas, e é o resultado da pesquisa e recolha de pedras e minerais à mais de 60 anos. A viagem continua passando
por Djúpivogur, entre santuários de gansos e cisnes. Referência para o grande glaciar/geleira de Vatnojökull. Alojamento na região de Höfn.

Dia 5 | Höfn – Hella (região)
Sudeste – Fjallsárlon – Dyrhólaey – Skógafoss – Seljalandfoss – Hella/Hvolsvollur
Café da manhã/Pequeno almoço no hotel e início da viagem ao longo do Vatnajökull, a maior geleira/glaciar da
Europa. A primeira paragem vai ser na lagoa glaciar Jökulsárlón. Este é um local irreal e único no mundo onde é
possível avistar algumas focas entre os icebergues coloridos. A lagoa foi palco de cenas de 2 filmes de James Bond e
opcionalmente é possível fazer um passeio de barco entre os icebergues coloridos da lagoa. Segue-se Fjallsárlón,
onde sentados num anfiteatro natural, é possível apreciar um terminal do grande glaciar. Passagem pelo parque
nacional de Skaftafell, pelas praias de areia negra em Vík e pelo santuário de aves de Dyrholaey, para fotografar o
papagaio-do-mar, a ave símbolo nacional da Islândia. Destaque no final do dia para duas bonitas cascatas
Skógafoss e Seljalandsfoss. Alojamento na região de Hella/Hvolsvollur.

Dia 6 | Hella – Reykjavík

Hella – Faxi – Gullfoss – Geysir – Thingvellir national park – Reykjavík

Café da manhã/Pequeno-almoço no hotel e viagem pelo sudoeste da Islândia. Inicio do 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 a cascata de Faxi e cascata/cachoeira de Gullfoss,
o símbolo da Islândia. A viagem acaba no parque natural de Thingvellir, onde é possível ver o mais antigo
parlamento do mundo, admirar a beleza natural e colocar um pé na Europa e outro na América na separação das
duas placas tectónicas. Alojamento em Reykjavík.
Ice Tourism sede/matriz Islândia Síðumúli 29 - 108 Reykjavík|Email: icetourism@icetourism.com|Tlf: +354 5888900|Whatsapp: +354 6973085
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Dia 7 | Reykjavík – Reykjavik
Reykjavík – National Museum – Blue Lagoon – Reykjavík
Café da manhã/Pequeno almoço no hotell e city tour em Reykjavík, com destaque para as paragens na Hofdi
House, no Sólfarid, na catedral luterana - Hallgrimskirkja, no lago Tjörn e no National Museum, onde poderá ficar a
conhecer um pouco mais da cultura dos vikings e da história da Islândia. Viagem até à Blue Lagoon atravessando os
campos de lava que formam a magnética paisagem lunar da península de Reykjanes. A Blue lagoon é uma Spa
geotermal ao ar livre com água salgada e mineralizada que brota do interior da terra entre os 38º e os 40 º C. Final
de tarde livre na capital. Alojamento em Reykjavík.

Dia 8 | Reykjavík – Partida do aeroporto de Keflavík
* Em vermelho o que está incluído no preço final

Incluído
Boas vindas no aeroporto pelo representante Ice Tourism
Transfers privados do aeroporto para o hotel no dia de chegada à Islândia
Transfers privados do hotel para o aeroporto no dia da partida da Islândia
Hotel em regime B&B (APA) - tipologia a selecionar
Guia em língua Portuguesa (desde a chegada até ao check in da partida – inclui visitas guiadas nos museus)
BUS / viatura para todas as viagens e transfers (inclui combustível e todas as despesas de motorista)
Seguro de responsabilidade civil (CDW) │ Seguro Super CDW and gravel protec on
Glaumbaer Museum | Petra Mineral Museum | National Museum
Entrada na Blue Lagoon (Lagoa Azul)
Dossier/pasta com brochuras e informações da Islândia

Opcionais
NOVO: Fantástico em Reykjavík! Fly Over Iceland - utiliza a mais moderna tecnologia para ter a sensação de voar
Caminhada no Glaciar (Glacier Walk – 3 a 3,5 h duração) c/ Grampons
Motas da neve
SuperJeep no glaciar
Descida ao interior do vulcão (Inside the Volcano)
Into the Glacier
Voo Panorâmico: Gelo e Fogo - Glaciares e vulcões
Passeio de barco p/ observação baleias (Whale Watching – 3 h duração)
Passeios no cavalo islandês

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
Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia!
Ice Tourism sede/matriz Islândia Síðumúli 29 - 108 Reykjavík|Email: icetourism@icetourism.com|Tlf: +354 5888900|Whatsapp: +354 6973085
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Self & Drive 2021

Rota das Sagas Vikings | Reykjavík e Sudoeste
Desde Keflavík/Reykjavík | 5 dias 4 noites
Dia 1 Chegada ao aeroporto de Keflavík – Reykjavík
Boas Vindas no aeroporto. Entrega do carro, capa, brochuras, mapa com circuito sublinhado.

Dia 2 Reykjavík - City Tour (4 h aprox.) – Blue Lagoon – Reykjavík *
City-tour na capital. Destaques para a Höfdi house, Sólfarid, Hallgrímskirkja - a catedral luterana de Reykjavík, lago
Tjörn,, museu Nacional e Pearl. Durante a tarde viagem para a Blue Lagoon, atravessando os campos de lava
lunares de Reykjanes A Blue lagoon é uma piscina geotérmica ao ar livre que brota do interior da terra entre os 38º
e os 40 º C.

Dia 3 Reykjavík – Golden Circle (8 h aprox.) – Reykjavík
Viagem pelo Golden Circle, o mais antigo Day tour da ilha. Visita ao parque natural de Thingvellir, onde se encontra
a falha que separa a placa tectónica americana da euro-asiática. Visita ao parque dos Géisers, onde o géiser
Strokkur expele água quente a 25 m de altura. Visita a Gulfoss, a cachoeira símbolo da Islândia.

Dia 4 Reykjavík – Costa Sul (9 h aprox.) – Reykjavík
Paragem nas cascatas de Skógafoss e de Seljalandsfoss e glaciar/geleira de Eyjafjallajökull, que deu o nome ao
vulcão que parou o tráfego aéreo europeu em 2010. Passagem pelo Myrdalsjokull e visita à reserva natural de
Dyrhólaey, Em Vík caminhae nas famosas praias de areia preta e ver as 3 rochas de Reynisdrangur (reza a lenda que
são trolls petrificados).

Dia 5 Reykjavík – Aeroporto internacional de Keflavík

Incluído
Pickup do carro no aeroporto
Alojamentos APA (alojamento com pequeno almoço/café da manhã) - tipologia a selecionar
Automóvel - a selecionar (levantamento no aeroporto à chegada e entrega em Reykjavík no dia 4)
Seguro viatura básico – responsabilidade civil (CDW)
Transfer da rental car até ao alojamento no dia 4
Transfer BUS do hotel para o aeroporto no dia 5
Capa com brochuras e mapa de grande escala sublinhado c/ circuito, local de pernoita e sugestões de paragem
Acompanhamento por Telemóvel com o agente local na Islândia em caso de necessidade (via aplicativo - Whatsapp)
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia!
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Self & Drive 2021

Do Gelo ao Fogo | Reykjavík, Sul e Sudeste
Desde Keflavík/Reykjavík | 6 dias 5 noites
Dia 1| Chegada ao aeroporto de Keflavík – Reykjavík
Boas Vindas no aeroporto. Entrega do carro, capa, brochuras, mapa com circuito sublinhado.

Dia 2 | Reykjavík – Vík
Viagem pela costa sul, passando pelas cascatas de Seljalandsfoss e skogafoss, pelos glaciares/geleiras
Eyjafjallajokull e Myrdalsjökull e reserva natural de Dyrhólaey. Em Vík veja as 3 rochas de Reynisdrangur.

Dia 3 | Vík – Jokulsárlón – Skaftafell/Kirkjubaerklaustrur
Viagem até ao Vatnajokull, o maior glaciar da europa e lagoa dos icebergues de Jokulsárlón. Visita ao parque
natural de Skaftafell, Skeidararsandur e campos de lava com a "moss" islandesa.

Dia 4 | Skaftafell/Kirkjubaerklaustrur – Reykjavík
Visite o parque dos geiseres e a cascata de Gulfoss, símbolo da Islândia. Parque Nacional de Thingvellir, antigo
parlamento islandês e local atravessado pela dorsal meso-atlântica que separa a placa tectónica americana de euro
-asiática.

Dia 5 | Reykjavík – Blue lagoon – Reykjavík
Visite a capital e a Blue lagoon, uma piscina geotérmica ao ar livre que brota do interior da terra entre os 38º e os
40 º C.

Dia 6 | Partida do aeroporto de Keflavík

Incluído
Pickup do carro no aeroporto
Alojamentos APA (alojamento com pequeno almoço/café da manhã) - tipologia a selecionar
Automóvel - a selecionar (levantamento no aeroporto à chegada e entrega em Reykjavík no dia 4)
Seguro viatura básico – responsabilidade civil (CDW)
Transfer da rental car até ao alojamento no dia 5
Transfer BUS do hotel para o aeroporto no dia 6
Capa com brochuras e mapa de grande escala sublinhado c/ circuito, local de pernoita e sugestões de paragem
Acompanhamento por Telemóvel com o agente local na Islândia em caso de necessidade (via aplicativo - Whatsapp)
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia!
Ice Tourism sede/matriz Islândia Síðumúli 29 - 108 Reykjavík|Email: icetourism@icetourism.com|Tlf: +354 5888900|Whatsapp: +354 6973085
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Self & Drive 2021

Islândia de Prata | Anel em redor da Islândia (N1)
Desde Keflavík/Reykjavík | 8 dias 7 noites
Dia 1 | Chegada ao aeroporto de Keflavík – Reykjavík
Boas Vindas no aeroporto. Entrega do carro, capa, brochuras, mapa com circuito sublinhado.
Dia 2 | Reykjavík – Akureyri
Comece com um pequeno city tour na capital. Depois faça a viagem até Akureyri percorrendo a N1 e passando por
diversas povoações, fiordes e degrades de paisagens. Pernoite em Akureyri.
Dia 3 | Akureyri – região de Mývatn/Húsavík
Comece com um pequeno city-tour. Depois faça a viagem até ao lago Mývatn para explorar as suas maravilhas e
zona circundante, não esquecendo as pseudo crateras e a paisagem marciana com fumarolas e bocas sulfatadas de
lama e lava. Pelo caminho pare em na cachoeira de Godafoss. Pernoita na região de Mývatn/Húsavík.
Dia 4 | região de Mývatn/Húsavík – Egilsstadir
Depois de Myvatn, conduza para o leste, conhecendo um pouco a paisagem interior. Noite na região de Egilsstadir.

Dia 5 | Egillstadir – Höfn
Viagem pelos fiordes do Este, com as montanhas a pique para o oceano. Passagem por várias vilas piscatórias e
santuários de aves, como gansos e cisnes. Pernoite na região de Höfn.
Dia 6 | Höfn / região de Hvolsvöllur
Viagem até à lagoa glaciar/ de geleira Jökulsárlón que com os icebergues coloridos torna este local irreal. Percorra
a parte sul do maior glaciar/geleira da Europa Vatnajökull e passe as praias e desertos de areia preta, bem como os
campos de lava. Veja o santuário de papagaios-do-mar depois de Vík e as cascatas de Skógafoss e Seljalandsfoss.
Pernoita na região de Hvolsvöllur.
Dia 7 | região de Hvolsvöllur – Reykjavík
Condução pelo Golden Circle – parque dos Géisers, cachoeira de Gulfoss, parque de Thingvellir e Blue Lagoon.
Dia 8 | Partida do aeroporto de Keflavík

Incluído
Pickup do carro no aeroporto
Seguro viatura básico – responsabilidade civil (CDW)
Alojamentos APA (alojamento com pequeno almoço/café da manhã) - tipologia a selecionar
Automóvel - a selecionar (levantamento no aeroporto à chegada e entrega em Reykjavík no dia 7)
Transfer da rental car até ao alojamento no dia 7
Transfer BUS do hotel para o aeroporto no dia 8
Capa com brochuras e mapa de grande escala sublinhado c/ circuito, local de pernoita e sugestões de paragem
Acompanhamento por Telemóvel com o agente local na Islândia em caso de necessidade (via aplicativo - Whatsapp)
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia!
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Self & Drive 2021

Magia do Oeste | Costa Oeste e Fiordes do Oeste
Desde Keflavík/Reykjavík | 8 dias 7 noites
Dia 1 | Chegada ao aeroporto de Keflavík – Reykjavík
Boas Vindas no aeroporto. Entrega do carro, capa, brochuras, mapa com circuito sublinhado.

Dia 2 | Reykjavík – Reykjavík
Condução pelo Golden Circle – parque dos Géisers, cachoeira de Gulfoss e parque nacional de Thingvellir.

Dia 3 | Reykjavík – Stykkishólmur
Viagem via Hvalfjordur até à região agrícola de Borgafjordur. Passagem pela cratera de Eldborg em direção à
península de Snaefellsnes, com o misterioso glaciar/geleira de Snaefelljökull. Foi descendo a sua cratera que Júlio
Verne idealizou a viagem ao centro da terra.

Dia 4 | Stykkishólmur – Isafjordur
Atravesse de Ferry o Breydarfjordur e passando em Raudisandur recomenda-se as escarpas de Látrabjarg, o maior
santuário de aves. Condução nos fiordes do Oeste passando cachoeiras de Dynjandi até Isafjordur.

Dia 5 | Dia em Isafjördur
Explore a região de Isafjördur.

Dia 6 | Isafjordur – Reykjavík
Viagem pelos fiordes inabitados e recortados do Oeste, de beleza natural única e ricos em fauna, como focas e
aves. Travessia até à vila de Hólmavík. Continuação ao longo da baía de Húnaflói antes de regressar a Reykjavík.

Dia 7 | Reykjavík – Reykjavík
Sugere-se a manhã na Blue lagoon e a tarde para um city tour na capital.

Dia 8 | Partida do aeroporto de Keflavík

Incluído
Pickup do carro no aeroporto
Seguro viatura básico – responsabilidade civil (CDW)
Alojamentos APA (alojamento com pequeno almoço/café da manhã) - tipologia a selecionar
Automóvel - a selecionar (levantamento no aeroporto à chegada e entrega em Reykjavík no dia 7)
Transfer da rental car até ao alojamento no dia 7
Transfer BUS do hotel para o aeroporto no dia 8
Capa com brochuras e mapa de grande escala sublinhado c/ circuito, local de pernoita e sugestões de paragem
Acompanhamento por Telemóvel com o agente local na Islândia em caso de necessidade (via aplicativo - Whatsapp)
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia!
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Self & Drive 2021

Islândia de Diamante | Anel Completo
Desde Keflavík/Reykjavík | 13 dias 12 noites
Dia 1 │ Chegada ao aeroporto de Keﬂavík – Reykjavík
Boas Vindas no aeroporto. Entrega do carro, capa, brochuras, mapa com circuito sublinhado.
Dia 2 │ Reykjavík – Reykjavík
Condução pelo Golden Circle – parque dos Géisers, cachoeira de Gulfoss e parque nacional de Thingvellir.
Dia 3 │ Reykjavík – Stykkishólmur
Viagem via Hvalfjordur até à região agrícola de Borgafjordur. Passagem pela cratera de Eldborg em direção à península de
Snaefellsnes, com o misterioso glaciar/geleira de Snaefelljökull.
Dia 4 │ Stykkishólmur – Isafjordur
Atravesse de Ferry o Breydarfjordur. Passando em Raudisandur recomenda-se as escarpas de Látrabjarg, o maior santuário
de aves. Condução nos fiordes do Oeste passando pelas quedas de Dynjandi até Isafjordur.
Dia 5 │ Isa ordur – Blonduós
Viagem pelos fiordes inabitados e recortados do Oeste até à Hunaflói.
Dia 6 │ Blonduós – Akureyri
Descubra o Skagafjordur e Siglufjordur. Depois siga até chegar à mais bonita cidade islandesa - Akureyri.
Dia 7 │ Akureyri – área de Mývatn
Comece com um pequeno city-tour na capital. Depois faça a viagem até ao lago Mývatn para explorar as suas maravilhas e
a área circundante, não esquecendo as pseudo crateras e a paisagem marciana com fumarolas e bocas sulfatadas de lama
e lava. Pelo caminho pare na cascata de Godafoss. Pernoita na região de Mývatn.
Dia 8 │ Área de Mývatn – Egilsstadir
Conduza para a norte até Husavík, capital da observação das baleias. Depois siga pela península de Tjörnes até o Asbyrgi
Canyon. Percorrendo o parque nacional de Jökulsárgljúfur veja a maior cacscata da Europa – Detifoss. Noite em Egilsstadir.
Dia 9 │ Egillstadir – Höfn
Viagem pelos fiordes do Este, com as montanhas a pique para o oceano. Passagem por várias vilas piscatórias e santuários
de aves, como gansos e cisnes. Pernoita na região de Höfn.
Dia 10 │ Höfn – Vík
Condução até à lagoa glaciar Jökulsárlón. Os icebergues coloridos tornam este local irreal. Percorra a parte sul do maior
glaciar da Europa - Vatnajökull. Visite o parque nacional de Skaftafell. Termine o dia passando os campos de lava Eldhraun.
Dia 11 │ Vík – Reykjavík

Explore as praias de areia preta, a reserva natural de Dyrhólaey e as cascatas de Skogafoss e Seljalandsfoss. Depois
atravessando os campos de lava tome um banho na Blue Lagoon.
Dia 12 │ dia em Reykjavík
Dia para explorar a capital.
Dia 13 │ Par da do aeroporto de Keﬂavík

Incluído
Pickup do carro no aeroporto
Seguro viatura básico – responsabilidade civil (CDW)
Alojamentos APA (com p. almoço/café da manhã) - tipologia a selecionar
Automóvel - a selecionar (recebe no aeroporto|entrega em Reykjavík dia 7)
Transfer da rental car até ao alojamento no dia 11
Transfer BUS do hotel para o aeroporto no dia 13
Ferry Boat travessia do Breidafjordur dia 4
Capa com brochuras e mapa sublinhado c/ circuito, pernoites e paragens
Acompanhamento por Telemóvel (via aplicativo - Whatsapp)
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia!
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Com Guia Motorista Privativo 2021
Rota das Sagas Vikings | Reykjavík e Sudoeste
Desde Keflavík/Reykjavík | 5 dias 4 noites
Dia 1 Chegada ao aeroporto de Keflavík – Reykjavík
Boas Vindas no aeroporto. Entrega do carro, capa, brochuras, mapa com circuito sublinhado.

Dia 2 Reykjavík - City Tour (4 h aprox.) – Blue Lagoon – Reykjavík *
City-tour na capital. Destaques para a Höfdi house, Sólfarid, Hallgrímskirkja - a catedral luterana de Reykjavík, lago
Tjörn,, museu Nacional e Pearl. Durante a tarde viagem para a Blue Lagoon, atravessando os campos de lava
lunares de Reykjanes A Blue lagoon é uma piscina geotérmica ao ar livre que brota do interior da terra entre os 38º
e os 40 º C.

Dia 3 Reykjavík – Golden Circle (8 h aprox.) – Reykjavík
Viagem pelo Golden Circle, o mais antigo Day tour da ilha. Visita ao parque natural de Thingvellir, onde se encontra
a falha que separa a placa tectónica americana da euro-asiática. Visita ao parque dos Géisers, onde o géiser
Strokkur expele água quente a 25 m de altura. Visita a Gulfoss, a cachoeira símbolo da Islândia.

Dia 4 Reykjavík – Costa Sul (9 h aprox.) – Reykjavík
Paragem nas cascatas de Skógafoss e de Seljalandsfoss e glaciar/geleira de Eyjafjallajökull, que deu o nome ao
vulcão que parou o tráfego aéreo europeu em 2010. Passagem pelo Myrdalsjokull e visita à reserva natural de
Dyrhólaey, Em Vík caminhae nas famosas praias de areia preta e ver as 3 rochas de Reynisdrangur (reza a lenda que
são trolls petrificados).

Dia 5 Reykjavík – Aeroporto internacional de Keflavík

Incluído
Boas vindas no aeroporto pelo guia motorista
Acompanhamento de guia motorista privado em Português (desde a chegada até ao check in da partida)
Automóvel para toda a viagem (a selecionar)
Seguro de viatura básico – responsabilidade civil (CDW)
Seguro de viatura Super CDW and Gravel Protection
Combustível para toda a viagem
Alojamentos APA (alojamento com pequeno almoço/café da manhã) - tipologia a selecionar
Capa com brochuras programas e mapas
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia!
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Com

Guia Motorista Privativo 2021

Do Gelo ao Fogo | Reykjavík, Sul e Sudoeste
Desde Keflavík/Reykjavík | 6 dias 5 noites
Dia 1| Chegada ao aeroporto de Keflavík – Reykjavík
Boas Vindas no aeroporto. Entrega do carro, capa, brochuras, mapa com circuito sublinhado.

Dia 2 | Reykjavík – Vík
Viagem pela costa sul, passando pelas cascatas de Seljalandsfoss e skogafoss, pelos glaciares/geleiras Eyjafjallajokull e Myrdalsjökull e reserva natural de Dyrhólaey. Em Vík veja as 3 rochas de Reynisdrangur.

Dia 3 | Vík – Jokulsárlón – Skaftafell/Kirkjubaerklaustrur
Viagem até ao Vatnajokull, o maior glaciar da europa e lagoa dos icebergues de Jokulsárlón. Visita ao parque
natural de Skaftafell, Skeidararsandur e campos de lava com a "moss" islandesa.

Dia 4 | Skaftafell/Kirkjubaerklaustrur – Reykjavík
Visite o parque dos geiseres e a cascata de Gulfoss, símbolo da Islândia. Parque Nacional de Thingvellir, antigo
parlamento islandês e local atravessado pela dorsal meso-atlântica que separa a placa tectónica americana de euro
-asiática.

Dia 5 | Reykjavík – Blue lagoon – Reykjavík
Visite a capital e a Blue lagoon, uma piscina geotérmica ao ar livre que brota do interior da terra entre os 38º e os
40 º C.

Dia 6 | Partida do aeroporto de Keflavík

Incluído
Boas vindas no aeroporto pelo guia motorista
Acompanhamento de guia motorista privado em Português (desde a chegada até ao check in da partida)
Automóvel para toda a viagem (a selecionar)
Seguro de viatura básico – responsabilidade civil (CDW)
Seguro de viatura Super CDW and Gravel Protection
Combustível para toda a viagem
Alojamentos APA (alojamento com pequeno almoço/café da manhã) - tipologia a selecionar
Capa com brochuras programas e mapas
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia!
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Com Guia Motorista Privativo 2021
Islândia de Prata | Anel em redor da Islândia (N1)
Desde Keflavík/Reykjavík | 8 dias 7 noites
Dia 1 | Chegada ao aeroporto de Keflavík – Reykjavík
Boas Vindas no aeroporto. Entrega do carro, capa, brochuras, mapa com circuito sublinhado.
Dia 2 | Reykjavík – Akureyri
Comece com um pequeno city tour na capital. Depois faça a viagem até Akureyri percorrendo a N1 e passando por
diversas povoações, fiordes e degrades de paisagens. Pernoite em Akureyri.
Dia 3 | Akureyri – região de Mývatn/Húsavík
Comece com um pequeno city-tour. Depois faça a viagem até ao lago Mývatn para explorar as suas maravilhas e
zona circundante, não esquecendo as pseudo crateras e a paisagem marciana com fumarolas e bocas sulfatadas de
lama e lava. Pelo caminho pare em na cachoeira de Godafoss. Pernoita na região de Mývatn/Húsavík.
Dia 4 | região de Mývatn/Húsavík – Egilsstadir
Depois de Myvatn, conduza para o leste, conhecendo um pouco a paisagem interior. Noite na região de Egilsstadir.

Dia 5 | Egillstadir – Höfn
Viagem pelos fiordes do Este, com as montanhas a pique para o oceano. Passagem por várias vilas piscatórias e
santuários de aves, como gansos e cisnes. Pernoite na região de Höfn.
Dia 6 | Höfn / região de Hvolsvöllur
Viagem até à lagoa glaciar/ de geleira Jökulsárlón que com os icebergues coloridos torna este local irreal. Percorra
a parte sul do maior glaciar/geleira da Europa Vatnajökull e passe as praias e desertos de areia preta, bem como os
campos de lava. Veja o santuário de papagaios-do-mar depois de Vík e as cascatas de Skógafoss e Seljalandsfoss.
Pernoita na região de Hvolsvöllur.
Dia 7 | região de Hvolsvöllur – Reykjavík
Condução pelo Golden Circle – parque dos Géisers, cachoeira de Gulfoss, parque de Thingvellir e Blue Lagoon.
Dia 8 | Partida do aeroporto de Keflavík

Incluído
Boas vindas no aeroporto pelo guia motorista
Acompanhamento de guia motorista privado em Português (desde a chegada até ao check in da partida)
Automóvel para toda a viagem (a selecionar)
Seguro de viatura básico – responsabilidade civil (CDW)
Seguro de viatura Super CDW and Gravel Protection
Combustível para toda a viagem
Alojamentos APA (alojamento com pequeno almoço/café da manhã) - tipologia a selecionar
Capa com brochuras programas e mapas
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia!
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Com Guia Motorista Privativo 2021
Magia do Oeste | Costa Oeste e Fiordes do Oeste
Desde Keflavík/Reykjavík | 8 dias 7 noites
Dia 1 | Chegada ao aeroporto de Keflavík – Reykjavík
Boas Vindas no aeroporto. Entrega do carro, capa, brochuras, mapa com circuito sublinhado.

Dia 2 | Reykjavík – Reykjavík
Condução pelo Golden Circle – parque dos Géisers, cachoeira de Gulfoss e parque nacional de Thingvellir.

Dia 3 | Reykjavík – Stykkishólmur
Viagem via Hvalfjordur até à região agrícola de Borgafjordur. Passagem pela cratera de Eldborg em direção à
península de Snaefellsnes, com o misterioso glaciar/geleira de Snaefelljökull. Foi descendo a sua cratera que Júlio
Verne idealizou a viagem ao centro da terra.

Dia 4 | Stykkishólmur – Isafjordur
Atravesse de Ferry o Breydarfjordur e passando em Raudisandur recomenda-se as escarpas de Látrabjarg, o maior
santuário de aves. Condução nos fiordes do Oeste passando cachoeiras de Dynjandi até Isafjordur.

Dia 5 | Dia em Isafjördur
Explore a região de Isafjördur.

Dia 6 | Isafjordur – Reykjavík
Viagem pelos fiordes inabitados e recortados do Oeste, de beleza natural única e ricos em fauna, como focas e
aves. Travessia até à vila de Hólmavík. Continuação ao longo da baía de Húnaflói antes de regressar a Reykjavík.

Dia 7 | Reykjavík – Reykjavík
Sugere-se a manhã na Blue lagoon e a tarde para um city tour na capital.

Dia 8 | Partida do aeroporto de Keflavík

Incluído
Boas vindas no aeroporto pelo guia motorista
Ferry Boat no Breidafjordur dia 4

Acompanhamento de guia motorista privado em Português (desde a chegada até ao check in da partida)
Automóvel para toda a viagem (a selecionar)
Seguro de viatura básico – responsabilidade civil (CDW)
Seguro de viatura Super CDW and Gravel Protection
Combustível para toda a viagem
Alojamentos APA (alojamento com pequeno almoço/café da manhã) - tipologia a selecionar
Capa com brochuras programas e mapas
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia!
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Com

Guia Motorista Privativo 2021
Islândia de Diamante | Anel Completo
Desde Keflavík/Reykjavík | 13 dias 12 noites

Dia 1 │ Chegada ao aeroporto de Keﬂavík – Reykjavík
Boas Vindas no aeroporto. Entrega do carro, capa, brochuras, mapa com circuito sublinhado.
Dia 2 │ Reykjavík – Reykjavík
Condução pelo Golden Circle – parque dos Géisers, cachoeira de Gulfoss e parque nacional de Thingvellir.
Dia 3 │ Reykjavík – Stykkishólmur
Viagem via Hvalfjordur até à região agrícola de Borgafjordur. Passagem pela cratera de Eldborg em direção à península de
Snaefellsnes, com o misterioso glaciar/geleira de Snaefelljökull.
Dia 4 │ Stykkishólmur – Isafjordur
Atravesse de Ferry o Breydarfjordur. Passando em Raudisandur recomenda-se as escarpas de Látrabjarg, o maior santuário
de aves. Condução nos fiordes do Oeste passando pelas quedas de Dynjandi até Isafjordur.
Dia 5 │ Isa ordur – Blonduós
Viagem pelos fiordes inabitados e recortados do Oeste até à Hunaflói.
Dia 6 │ Blonduós – Akureyri
Descubra o Skagafjordur e Siglufjordur. Depois siga até chegar à mais bonita cidade islandesa - Akureyri.
Dia 7 │ Akureyri – área de Mývatn
Comece com um pequeno city-tour na capital. Depois faça a viagem até ao lago Mývatn para explorar as suas maravilhas e
a área circundante, não esquecendo as pseudo crateras e a paisagem marciana com fumarolas e bocas sulfatadas de lama
e lava. Pelo caminho pare na cascata de Godafoss. Pernoita na região de Mývatn.
Dia 8 │ Área de Mývatn – Egilsstadir
Conduza para a norte até Husavík, capital da observação das baleias. Depois siga pela península de Tjörnes até o Asbyrgi
Canyon. Percorrendo o parque nacional de Jökulsárgljúfur veja a maior cacscata da Europa – Detifoss. Noite em Egilsstadir.
Dia 9 │ Egillstadir – Höfn
Viagem pelos fiordes do Este, com as montanhas a pique para o oceano. Passagem por várias vilas piscatórias e santuários
de aves, como gansos e cisnes. Pernoita na região de Höfn.
Dia 10 │ Höfn – Vík
Condução até à lagoa glaciar Jökulsárlón. Os icebergues coloridos tornam este local irreal. Percorra a parte sul do maior
glaciar da Europa - Vatnajökull. Visite o parque nacional de Skaftafell. Termine o dia passando os campos de lava Eldhraun.
Dia 11 │ Vík – Reykjavík

Explore as praias de areia preta, a reserva natural de Dyrhólaey e as cascatas de Skogafoss e Seljalandsfoss. Depois
atravessando os campos de lava tome um banho na Blue Lagoon.
Dia 12 │ dia em Reykjavík
Dia para explorar a capital.
Dia 13 │ Par da do aeroporto de Keﬂavík

Incluído

Boas vindas no aeroporto pelo guia motorista
Ferry Boat no Breidafjordur dia 4

Acompanhamento de guia motorista privado em Português (desde a chegada até ao check in da partida)
Automóvel para toda a viagem (a selecionar)
Combustível para toda a viagem
Passeio de Barco na Lagoa Glaciar Jokulsárlón
Seguro de viatura básico – responsabilidade civil (CDW)
Seguro de viatura Super CDW and Gravel Protection
Alojamentos APA (pequeno almoço/café da manhã) - tipologia a selecionar
Capa com brochuras programas e mapas
Capa com brochuras e mapa de grande escala sublinhado c/ circuito, local de pernoita e sugestões de paragem

* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia!
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Self & Drive ou Com Guia Motorista Privativo 2021
Islândia TOTAL | Anel Completo e Interior (Highlands)
Desde Keflavík/Reykjavík | 14 dias 13 noites
Dia 1 | Chegada ao aeroporto de Keflavík – Reykjavík
Boas Vindas no aeroporto.
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, de 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. Na primeira parte da viagem vai ter a companhia da ilha de Vigur e glaciar de Drangajökull. Siga para o Hrutafjordur.
Dia 6 | Húnáflói – Glaumbaer Museum – Akureyri – região Húsavík/Mývatn
Visita ao Glaumbaer, o mais famosos museu etnográfico da Islândia. Paragem em Akureyri. Segue-se Godafoss (cascata
dos Deuses), símbolo do cristianismo na Islândia. Segue-se para Húsavík, capital da observação de baleias.
Dia 7 | região Húsavík/Mývatn – Víti (Askja) – região Húsavík/Mývatn
Incursão no interior da Islândia (highlands). Segue-se em estrada de terra batida e cruzando rios sem ponte, até à montanha de Herðubreið. O interior é desabitado e a paisagem desértica, lunar e com rochas e lava. Chega-se até à cratera de
Vití do vulcão Askja, local onde a NASA realizou os testes antes da viagem à lua. Caminhada até à caldeira de Viti que mantem a agua a 25 ºC, 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. Desde 1974 área de conservação natural e local privilegiado para os observadores de aves e
fotógrafos. Vai ver as pseudo-crateras (Skutusstadir), basalto e magma petrificados (Dimmuborgir), cratera vulcânica
(Hverfell), as fumarolas e bocas sulfatadas de lama e lava (Namaskard). Siga para a maior cascata da europa - Detifoss.
Dia 9 │ Eskifjördur – Petra Collection – barco em Jökulsárlon – Skaftafell
Percorra os magníficos fiordes do leste. Em Stöðvarfjörður visite a coleção dos minerais. Passando por Djúpivogur, entre
santuários de cisnes vai chegar ao Vatnajökull, maior glaciar da Europa. Passeio de barco na lagoa glaciar Jökulsárlón.
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.
Dia 11 │ Hvolsvollur – Landmannalaugar – Hvolsvollur
Viagem a Landmannalaugar, no interior (highlands) para uma experiência única. Aprecie as montanhas de tonalidades
avermelhadas - região de zeólitos. Travessia de rios sem ponte. Visita à cratera (caldeira) explosiva de Ljótipollur e
paragem na cascata de Hjálparfoss. Dia geologicamente memorável. Leve toalha e roupa para banhos.
Dia 12 │ Hvolsvollur – Gullfoss – Géiser – Thingvellir – Reykjavík
Inicio do Golden Circle, o mais antigo Day tour da ilha. Viagem ao géiser Strokkur expelindo água quente a mais de 35 m de
altura. Seguem-se as cascatas de Faxi e Gullfoss, símbolo da Islândia. Paragem no parque natural de Thingvellir, onde vai
ver o mais antigo parlamento do mundo, admirar a beleza natural e colocar um pé na europa e outro na américa.
Dia 13 │ Reykjavík – Blue Lagoon – Reykjavík
Siga para a Blue Lagoon, uma piscina geotérmica ao ar livre, fonte de água salgada e mineralizada entre os 38º e os 40 ºC.
Dia 14 │ Reykjavík – Partida do aeroporto de Keflavík

Incluído
Recebemo-lo no aeroporto | entrega dos mapas e para esclarecimento do roteiro | Alojamento 13 noites B&B (APA) (selecionar preferência)
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 | Glaumbaer Museum | Petra Collection | Passeio de barco em Jokulsarlon
Capa com brochuras e mapa de grande escala sublinhado c/ circuito, locais de pernoita e sugestões de paragem
Acompanhamento por telemóvel/celular (por aplicativo – Whatsapp) | Blue Lagoon | ferry boat no Breydafjordur para viatura e ocupantes
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
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Com Guia Motorista Privativo 2021
Na Rota das Nascentes e das Piscinas Geotermais | Pacote Aventura ( com Highlands)
Desde Keflavík/Reykjavík | 15 dias 14 noites | Circuito com 4X4 com idas às terras altas e ao interior de Islândia c/ travessia de rios
Este circuito/pacote vai dar a conhecer a verdadeira diversidade da ilha. Uma viagem em 4WD, com destaque para o interior inabitado, de
forma a viver a Islândia profunda. O trajeto foi desenhado para se poder fazer algumas caminhadas e tomar banho em algumas das mais
interessantes nascentes (hot springs), crateras de vulcões, piscinas e SPAs geotermais. Afinal, estes são fenómenos naturais únicos que
caracterizam a Islândia, constituídos por água quente, sílica e minerais que brotam do interior da terra, de forma a rejuvenescer o corpo, a
mente e o espírito.
Dia 1 Chegada ao aeroporto de Keflavík - Reykjavík
Chegada a Reykjavík e boas vindas

Dia 2 Reykjavík - Costa Oeste
Vulcão de Snæfellsnes

Dia 3 Costa Oeste - Patreksfjordur
Latrabjarg - Raudisandur -

Dia 4 Patreksfjordur - Bolungarvík
varias nascentes geotermais para banhos no meio da natureza

Dia 5 Bolungarvík - Nordurfjordur
subida à montanha de Bolafjall - possibilidade de caminhada na reserva natural de Hornstrandir (acesso por barco)

Dia 6 Norddurfjordur – Akureyri
piscinas geotermais após caminhadas - varias alternativas

Dia 7 Akureyri – Mývatn
Akureyri – piscina geotermal de Laugafell e depois entrar pelas traseiras de Godafoss / Fosshóll – noite em Myvatn

Dia 8 dia em Mývatn
Myvatn – cave de Grjótgjá (Stóragjá) – piscina geotermal de Myvatn

Dia 9 Mývatn – Eskifjördur
Mývatn - banho na cratera Víti/Askja - Laugarvalladalur /Laugarvellir nascente Laugavallalaug – Eskifjördur

Dia 10 Eskifjördur – Höfn
Eskifjördur – Lagarfljot – Hengifoss – Höfn

Dia 11 Höfn – Hvolsvöllur
Höfn – Hvolsvöllur

Dia 12 Hvölsvöllur – Fludir (Hvolsvollur)
Hvolsvöllur – Thorsárdalur (piscina Thjórsárdalslaug) - Thósmork – caminhada até ao hot spring em
Landmannalaugar – Fludir

Dia 13 Fludir (Hvolsvollur) – Reykjavík
Fludir/Hvolsvöllur – Faxi – Geysir – Gulfoss – Reykjavík

Dia 14 Reykjavík – Reykjavík
Reykjavík – SPA Blue Lagoon – Reykjavík

Dia 15 Partida do aeroporto de Keflavík

Incluído
Recebemo-lo no aeroporto | entrega dos mapas e esclarecimento do roteiro | Transfere IN/OUT privativo aeroporto - hotel - aeroporto
Viagem realizada em Jipe 4WD Toyota Land Cruiser/ Mitsubishi Pajero ou similar excetuando transferes e dia 14 da viagem
Guia motorista privativo em língua portuguesa (inclui despesas, nomeadamente alimentação e alojamento) | Combustível para toda a viagem
Seguro de viatura básico – responsabilidade civil (CDW) | Seguro Super CDW and Gravel Protection | Alojamentos com banho privativo e em regime APA
ferry boat para atravessar o Breidafjordur | Blue Lagoon
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
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Landmannalaugar super jeep day tour 2021
Desde Keflavík/Reykjavík | 1 day tour | 10 a 12 horas de duração | de Junho a Outubro
O Landmannalaugar super jeep day tour permite uma experiência única. Visita ao interior da Islândia, de forma a
apreciar as montanhas coloridas, numa região de zeólitos, geologicamente fascinante. A viagem vai levá-lo aos
campos de lava de um dos mais famosos vulcões da Islândia - o Hekla. Segue-se para Landmannalaugar
atravessando, de super jeep, vários rios e nascentes geotermais que brotam do interior da terra. Paragem para
uma caminhada para ver a magnifica paisagem e banhar-se nas nascentes geotermais de agua quente. Depois,
nova paragem na cascata de Hjálparfoss.

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

Snæfellsnes super jeep day tour 2021
Desde Keflavík/Reykjavík | 1 day tour | 10 horas de duração | todo o ano
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.

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

Thósmörk super jeep day tour 2021
Desde Keflavík/Reykjavík | 1 day tour | 10 horas de duração | todo o ano
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.

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)
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
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Terras Altas Interiores - Vulcão Askja super jeep day tour 2021
Desde Akureyri | 1 day tour | 10 a 12 horas de duração | de 20 Junho a 30 Setembro
Venha connosco em uma aventura "única na vida" no incrível terreno árido das highlands da Islândia. Vamos ao
Askja e sua paisagem lunar, onde a NASA treinou seus astronautas para o programa Apollo e também onde os
bandidos islandeses se esconderiam durante a Idade Média, incluindo o mais famoso, Fjalla-Eyvindur. O maior
campo de lava da Islândia - o Ódáðahraun. Passamos por Mývatn (depois tomaremos as estradas possíveis) até
chegarmos à antiga cratera Hrossaborgir, aqui iremos para as terras altas e continuaremos por um caminho que
nos levará a uma série de cenários diferentes que incluem os campos de lava ásperos, as dunas de areia macia, os
rios selvagens, os oásis de planaltos floridos, os grandes desfiladeiros, as montanhas majestosas, as crateras
vulcânicas e os lagos quentes e frios. Paramos no oásis de Herðubreiðalindir e na caldeira Víti.
mínimo 2 PAX | Peça-nos orçamento para grupos!

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

Banhos e Natureza em Laugarfell Super jeep day tour 2021
Desde Akureyri| 1 day tour | 8 horas de duração | todo o ano
Vamos levá-lo a uma emocionante viagem, com a cascata de Goðafoss, o vale Bardardard e a cascata de
Aldeyarfoss, cercada por majestosas colunas de basalto. Depois continuamos em direção ao planalto, seguindo a
antiga rota Sprengisandur até chegamos a Laugarfell, onde vai poder tomar um banho geotermal. Fica localizado a
pouco mais de 15 quilômetros da segundo maior glaciar da Islândia, Hofsjökull. Vai poder tomar um banho no meio
da natureza, fluindo a agua quente do interior da terra. Certamente uma experiência única na sua vida. Vai
atravessar alguns rios e córregos sem ponte para alcançar o objetivo. Uma excelente e gratificante experiência.
mínimo 2 PAX | Peça-nos orçamento para grupos!

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

As Cascatas Fantásticas super jeep day tour 2021
Desde Akureyri| 1 day tour | 8 horas de duração | todo o ano
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!

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, vestuário para banhos (calção/biquíni e toalha)
garrafa de água ou outra bebida, lanche ou almoço, óculos de sol, câmara e… bom humor!
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
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Actividades Opcionais 2021
Terá de acrescentar o custo de transporte das actividades se não estiver incluído no preço | Contacte-nos!
Fly Over Iceland
NOVO: Fantástico Opcional em Reykjavík! Fly Over Iceland - utiliza a mais moderna tecnologia para dar-lhe a
sensação de voar. Vai ficar suspenso em cadeiras a 20 m do solo, diante de uma tela esférica de 20 metros,
enquanto o nosso filme o leva a uma viagem emocionante pela Islândia. Efeitos especiais, incluindo vento,
nevoeiro e aromas, combinam-se com o movimento do passeio para criar uma experiência inesquecível.
Aprox. 40 m. duração

Passeio no cavalo islandês
O cavalo islandês é famoso internacionalmente devido aos 5 pasos diferentes. Cavalos robustos e de baixa
estatura, são procurado por inúmeros criadores mundiais. Este pequeno tour é de baixa dificuldade e vai fazê-lo
admirar esta raça e a sua forma dócil e agradável de montar e lidar.
Aprox. 1,5 a 2 h duração
Observações: Materiais de equitação de segurança fornecidos | Fácil dificuldade

Passeio de barco para Observação das baleias (Whale Watching)
O passeio de barco para observação das baleias realiza-se em Reykjavík, ou se for um itinerário em redor da
Islândia, na povoação de Husavík. As baleias mais avistadas são as baleias jubarte (ou corcunda), baleia comum,
baleia anã e por vezes, é possível avistar a baleia azul ou a orca.
Aprox. 3 h duração
Observações: Fácil dificuldade

Into the Glacier
O Into the Glacier é uma atividade fantástica! A viagem inicia-se com enormes camiões (caminhões) de eixos
alterados e adaptados para se moverem por cima do glaciar. Vai acessar o maior túnel de gelo do mundo feito pelo
o homem. O túnel de gelo e as cavernas estão localizadas no segundo maior glaciar da Islândia - o Langjökull. Vai
ter a incrível oportunidade de explorar o glaciar e ver por dentro - o magnífico "gelo azul". A jornada dentro de do
gigante de gelo é realmente uma experiência única! O Langjökull é o segundo maior glaciar da Islândia. Tem
aproximadamente 950 km² e uma grande parte do glaciar vai acima dos 1200/1300 m acima do nível do mar, que
repousa repousa sobre um maciço de montanhas hialoclastitas.
desde a base camp e desde Reykjavík

Aprox. 3 a 4 h duração

Observações: Fácil dificuldade

Lagoa Glaciar Jokulsárlón | Barco anfíbio ou barco rápido zodíaco
Barcos Anfíbio: excitante passeio entre os enormes icebergs no pitoresco cenário da lagoa glaciar Jökulsárlón. No
barco vai poder provar o gelo com 1000 anos e, se tiver sorte, vai poder ver algumas focas. A excursão demora 3040 minutos e cada barco leva um máximo de 25 pessoas. Inclui um guia que para explicar a geologia e algumas
curiosidades da lagoa. Vai levar um colete de segurança.
Barco Zodíaco: Cobre uma maior área da lagoa e aproxima-se mais dos icebergues do que o anfíbio. Quando
possível, o Zodíaco vai quase até ao glaciar (o mais próximo possível). O passeio do Zodíaco tem cerca de 1 hora de
duração. Aos passageiros é fornecido fatos de flutuação e um colete salva-vidas. Os passageiros devem ter 10 anos
de idade ou mais, ou pelo menos 130 cm de altura, para poderem fazer a excursão.

Anfíbio
Zodíaco

Aprox. 40 m duração
Aprox. 1 h duração

Observações: Coletes protectores oferecidos no Anfíbio e fatos de flutuação e coletes protectores oferecidos no Zodíaco

Lava Center
O Lava Center é uma exposição educacional interactiva e de alta tecnologia que retrata a actividade vulcânica, os
terramotos e a criação da Islândia ao longo de milhões de anos.
Duração indeterminada
Observações: Contacte-nos para grupos
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
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Snowmobile
Um passeio de snowmobile é perfeito para quem pretende explorar uma vista deslumbrante sobre o sul da
Islândia. A duração do passeio é adequada para ‘motociclistas’ iniciantes. O passeio começa com um breve briefing
na base principal. Em seguida, segue-se num enorme camião (caminhão) de eixos alterados e adaptados. Subimos a
montanha em direção do glaciar, onde estão localizadas as snowmobiles. O passeio leva-o ao topo do
Mýrdalsjökull. Esta aventura permite-lhe fotografar e filmar a paisagem e a natureza da Islândia selvagem
(dependendo do clima). Tudo o que precisa para uma viagem segura e confortável é fornecido. Os guias seguem os
procedimentos de segurança e vão distribuir roupas e capacetes especiais. É fácil dirigir uma snowmobile. Atenção:
Todos os motoristas devem ter mais de 17 anos e possuir carteira de motorista válida.
2 pessoas por snowmobile
1 pessoa por snowmobile

Aprox. 2 h duração
Aprox. 2 h duração

Observações: Calçado, fatos e capacetes fornecidos para a atividade | Fácil dificuldade

Glacier Walk (Caminhada no Glaciar) c/ Crampons
Experimente a incrível sensação de caminhar no gelo. A caminhada ocorre no Sólheimajökull, uma língua terminal
do glaciar Mýrdalsjökull, na costa sul. A caminhada de base até ao glaciar é de cerca de 15 a 20 minutos e leva-o a
uma paisagem variada, formada pelo gelo e pelo glaciar ao longo de milhares de anos. No caminho, é possível ver a
rapidez com que o gelo derreteu e retrocedeu nos últimos 15 anos. Após um briefing de segurança e uma
explicação de como caminhar no gelo, vai andar por terrenos incríveis, sobre fendas, fossas e sulcos de gelo,
experimentando o ambiente único do glaciar. A espessura do Sólheimajökull é de aproximadamente 200 metros. O
tamanho total do glaciar Mýrdalsjökull fica perto de 600 km2. O vulcão Katla, um dos maiores vulcões da Islândia, é
parcialmente coberto por este glaciar.
Aprox. 3 h a 3,5 h duração
Observações: Crampons, capacete e machadinha fornecidos | Oferta de chã, agua ou café no glaciar
Fácil/Moderada dificuldade

Banhos Naturais de Mývatn
Os banhos de Mývatn contêm cerca de 3,5 milhões de litros de água com temperatura entre 36 - 40°C e o seu fundo
é coberto por areia e cascalho. A água é alcalina e contém uma grande quantidade de minerais. Devido à sua
composição química, as bactérias e a vegetação indesejáveis não prosperam, não sendo necessário utilizar o
cloreto ou qualquer outro desinfectante. A água geotérmica na Islândia contém enxofre e por isso, deve evitar
levar jóias (prata) para a água, de formas a não danificar. O enxofre, contudo, tem um efeito positivo na pele, na
asma e em outras doenças respiratórias.
duração indeterminada
Observações: Aluguer de toalha incluído | Existem inúmeras outras possibilidades para banhos na Islândia como a Blue Lagoon. Contacte-nos!

Inside the Volcano
Quando chegar ao ponto de encontro vai conhecer o guia da atividade. Para poder descer o vulcão adormecido
Þríhnúkagígur, precisa de fazer uma caminhada moderada de 45 a 50 minutos (para chegar à cratera) e a coragem
de descer 120 metros até o fundo da cratera numa plataforma suspensa por cabos. A caminhada até o vulcão é
parte integrante do passeio, não apenas por causa do cenário de tirar o fôlego, mas também porque é uma das
duas únicas maneiras de chegar à base do vulcão. A outra opção é usar um helicóptero. Vai passar cerca de 45 m no
chão do vulcão, durante o qual vai poder tirar quantas fotos quiser. No entanto, não tem permissão para tirar
rochas e minerais da cratera. Guias especializados vão acompanha-lo, nomeadamente no elevador de cabos e no
solo da câmara de magma. Quando regressar à superfície, vai ter a oportunidade de desfrutar de uma sopa
islandesa tradicional e café/chá/chocolate quente.
Aprox. 5 a 6 h duração
Observações: Cerca de 45 m dentro do vulcão c/ caminhada de 3,5 Km em cada sentido parque - entrada do vulcão
- parque | Materiais de segurança necessários (capacetes) fornecidos para a atividade | Sopa tradicional oferecida
Moderada dificuldade

Voo panorâmico do gelo ao fogo (Glaciers and Volcanos)
Este é um passeio magnífico sobrevoando o mundialmente famoso glaciar e vulcão de Eyjafjallajökull (parou o
tráfego aéreo na Europa em 2010) e pela espetacular área do sudoeste islandês. Outros locais de interesse visitados
no caminho incluem Hekla, outro famoso vulcão islandês; O Parque Nacional Thingvellir, local do mais antigo
parlamento do mundo; o parque dos géiseres, uma das áreas geotérmicas mais destacadas do mundo; a cachoeira
Gullfoss; A Reserva Natural de Þórsmörk; e as deslumbrantes montanhas coloridas de riolito de Landmannalaugar.
Aprox. 1.45 h duração
Observações: Avião com capacidade máxima de 4 pessoas (mínimo de 2 PAX)
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia!
Ice Tourism sede/matriz Islândia Síðumúli 29 - 108 Reykjavík|Email: icetourism@icetourism.com|Tlf: +354 5888900|Whatsapp: +354 6973085
Representação na BE: Mobile: +32 456236980 |frank@icetourism.com |Delegação Ibérica em PT: Tlf: +351 914714834 |ivo@icetourism.com
NIPC/CNPJ: 6508200960|Instagram: www.instagram.com/icetourism|Facebook: www.facebook.com/icetourism.islandia|Website: www.icetourism.com

Pag 28

Navegação em Iate: Aventura na Islândia e na Gronelândia - Navegação Charter
Venha e navegue nas altas latitudes entre 63ᵒ e 73ᵒ norte, onde os sol não se pôe no Verão e a aurora boreal
ilumina os céus no Inverno. Este é um serviço charter em iate que gere diferentes actividades náuticas e pacotes na
Islândia e na Gronelândia. Ao organizar aventuras nesta parte do mundo, é essencial ter a experiência de operar
nas duras condições do árctico; conhecemos o ambiente e oferecemos conhecimentos locais. O veleiro Ice Tourism
é construído para 12 passageiros + 3 tripulantes. Para viagens nocturnas, oferecemos 11 beliches em cinco cabines
separadas, todas equipadas com chuveiros, para 8 passageiros + 3 tripulantes. O iate é um Oyster 68, desenhado
por Holman e Pye e construído em 1989 pela Oyster Marine em Inglaterra. Um excelente iate de cruzeiro,
reconhecido em todo o mundo da vela pela qualidade, conforto e desempenho. A sua força, navegabilidade e uma
multiplicidade de características práticas adequadas à navegação nestas latitudes, proporciona um ambiente
seguro para cruzeiros aventureiros. A nossa tripulação está ansiosa por recebê-lo a bordo e acreditamos que a
expedição será inesquecível. O nosso capitão, tem uma abordagem dedicada e profissional, privilegiando a sua
segurança, assim como o imediato e o guia, com paixão pela vela e amor à natureza. Finalmente, o cozinheiro, cujo
amor pela cozinha garante tudo o que o ambiente local tem para lhe oferecer.

Secret Lagoon
A secret Lagoon está localizada no coração de uma área com grande actividade geotérmica, com o vapor característico do calor emanado pelas fontes termais naturais. A piscina geotérmica tem uma temperatura constante entre
38 e 40 °C e é a mais antiga conhecida na Islândia. Tem um pequeno barracão com 2 fontes mesmo por cima da sua
borda norte, dando um toque final a um cenário único. actualmente vai encontrar balneários confortáveis com
chuveiros, um bar e uma área de alimentação. Não se pode dar ao luxo de perder esta jóia escondida!
Nota: Toalha Incluída | Existem numerosas outras possibilidades de tomar banho na Islândia, como a Lagoa Azul. Contacte-nos!

Blue Lagoon (Lagoa Azul)
Fundada em 1992 para promover os benefícios da água do mar em interacção com a geotermia, a Lagoa Azul
evoluiu para uma empresa que abrange experiências balneares transformadoras, investigação, desenvolvimento,
sustentabilidade, prazer culinário, uma linha reconhecida de cuidados com a pele, e a convergência de
hospitalidade e bem-estar. Em 2012, o icónico núcleo da empresa - a Lagoa Azul - foi nomeado uma das 25
maravilhas do mundo pela National Geographic, impulsionando as águas majestosas e curativas para os escalões
superiores de destinos de viagens globais. 2000 m dentro da terra, água do mar e água doce convergem num reino
tectónico de calor abrasador e pressão extrema, criando água do mar geotérmica. Atraída para a superfície através
de poços de extracção, a água emerge enriquecida com sílica, algas e minerais - os elementos bioactivos que dotam
este fluido único com as suas capacidades curativas, rejuvenescedoras e nutritivas. A paisagem circundante da
Lagoa Azul - o campo de lava recoberto de musgo - foi criada em 1226 DC. A fim de proteger a lava e a delicada
vegetação, foram criados caminhos, permitindo aos visitantes vaguear pelo ambiente sem destruir a natureza.

Diferentes preços e produtos
Nota: Toalha Incluída | Massagens por marcação antecipada | recomendada para o tratamento da psoríase. Contacte-nos!

Entre 2 Continentes: Snorkeling na Silfra | Mergulho na Silfra
Silfra Snorkeling: Mergulhe na água mais cristalina do mundo e flutue entre dois continentes na Islândia! Uma
aventura de snorkeling na famosa fissura de Silfra é uma experiência inesquecível, razão pela qual o TripAdvisor
escolheu o nosso Tour de Snorkeling a experiência Nº 4 no mundo!
Mergulho na Silfra: É uma experiência obrigatória para todos os mergulhadores de fato seco. Vai mergulhar na
água e num mundo com uma visibilidade inigualável. A Silfra é uma fenda na Terra que foi rasgada pelo movimento
das placas tectónicas norte-americana e eurasiática. A água glacial cristalina que fornece mais de 100 metros de
visibilidade subaquática foi filtrada durante décadas através de rochas de lava subterrâneas. O cenário subaquático
que experimenta no seu Passeio de Mergulho não se encontra em mais lado nenhum na Terra.

Silfra Snorkeling
Mergulho na Silfra

Aprox. 2,5 h duração
Aprox. 3 h duração

Nota: Para mergulhar na Silfra tem de ter certificação PADI Open Diver Water ou equivalente e certificação Proof
dry suit dive
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia!
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Kulusuk 2021
2 dias 1 noite | de Reykjavík para a costa leste da Gronelândia
A apenas duas horas de Reykjavik por avião, este 2 days tour vai levar-nos até à região dos eskimós - Inuit e até ao pequeno povoado de
Kulusk na singular costa leste da Gronelândia.
Kulusuk é a porta de entrada para leste da Gronelândia e significa algo que se assemelha a "o peito de um
mergulhão negro". Com pouco mais de 250 habitantes é uma excelente introdução ao modo de vida num
assentamento na área de Ammassalik. Situa-se entre montanhas dentadas e extensos fiordes, rodeados por
icebergues e o reluzente oceano glacial ártico.
Em Kulusuk você vai encontrar alguns dos mais hábeis artesãos, exímios na feitura de tupilaks. A caça tradicional e
a pesca são ainda fontes essenciais da renda para muitas famílias do assentamento.
Na pequena vila de Kulusuk você vai ter uma boa visão da vida cotidiana, na costa leste da Gronelândia. Vai
caminhar por esta aldeia colorido, visitar um museu privado que apresenta muitas das tradições árticas, visitar a
bela igreja, o cemitério e se o tempo permitir, ver o tradicional show de tambor e dança Inuit.
No voo de regresso a Reykjavík vai poder desfrutar de uma vista espetacular sobre enormes glaciares e icebergs
flutuantes.

Incluído:
Voo: Reykjavík – Gronelândia (Kulusk) – Reykjavík (taxas incluídas)
1 Noite na Gronelândia (hotel em quarto duplo com banho privativo)
Pensão completa
Transferes de e para os aeroportos (Islândia e Gronelândia)

Kulusuk e Ammassalik 2021
3 dias 2 noites | de Reykjavík para a costa leste da Gronelândia
Ammassalik é denominada de Tasiilaq, podendo traduzir-se como algo que se assemelha a um lago.
Ammassalik é o maior povoado no leste da Gronelândia, com cerca de 1.400 habitantes. A cidade está envolvida
por um cenário pitoresco - um fiorde rodeado por altas montanhas e cortada por um pequeno rio que atravessa a
cidade.
Os primeiros europeus chegaram aqui à pouco mais de 100 anos e por isso a cultura Inuit tradicional desempenha
ainda um papel importante na vida do dia-a-dia.
Fica a apenas 10 m de helicóptero de Kulusuk. Mas este pequeno voo é dos mais belos que possa imaginar, já que a
envolvente, o mar cheio de gelo que separa as duas ilhas rodeadas de montanhas e fiordes, é composta por um
cenário único!
No regresso para Reykjavík vai ser possível desfrutar de uma vista espectacular sobre enormes glaciares e icebergs
flutuantes.

Incluído:
Voo: Reykjavík – Gronelândia (Kulusk) – Reykjavík (taxas incluídas)
Helicóptero: Kulusuk – Ammassalik – Kulusuk
2 Noites na Gronelândia (hotel em quarto duplo com banho privativo)
Pensão completa
Transferes de e para os aeroportos (Islândia e Gronelândia)
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia!
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Nuuk 2021
3 dias 2 noites | de Reykjavík para Nuuk
A capital da Gronelândia, Nuuk, é uma cidade com vitalidade, rodeada por uma imensa natureza, onde os locais vivem entre velhas tradições,
reviravoltas modernas, e influências diversas. Nuuk tem restaurantes gourmet, boutiques e o Centro Cultural Katuaq (inspirado na aurora boreal),
sendo o centro da Gronelândia moderna. No entanto, um passeio pelo velho porto mostra que a história e as tradições permanecem fortes.
Dia 1 │ Bem-vindo à Capital da Gronelândia
Chegada à capital do ártico - Nuuk. Depois do pick up no aeroporto, segue-se um city tour de aprox. 1.30 h, terminando no
seu alojamento. No final da tarde, passeio de barco para Qooqqut, onde vai desfrutar da deliciosa comida no restaurante
Qooqqut NUAN. O passeio de barco Nuuk - Qooqqut tem a duração de uma hora e é realizado no fiorde, em barco
fechado, rodeado por altas e impressivas montanhas, sendo possível ver diversas cascatas e eventualmente, focas e
baleias. Após jantar o barco regressa a Nuuk (aprox. 20:00 h).
Dia 2 │ Safari na Capital da Aventura e da Vida Selvagem
Passeio de barco fechado até a glaciar Narsap Sermia no final do Icefiord. As quantidades de placas de gelo e icebergues na
água do fiorde, vão determinar o quão perto poderemos ir do glaciar. No regresso paragem no colorido aldeamento de
Qoornoq. Partida pelas 08:00 h e regresso a Nuuk pelas 16:00 h.
Dia 3 │ Adeus Gronelândia (Groelândia)
Dependendo do horário do voo de saída, aconselha-se uma visita ao Museu Nacional ou um passeio na parte antiga da
cidade. Nuuk tem várias lojas de souvenirs. Transfer do alojamento para o aeroporto incluído no pacote.

Incluído
Voo: Reykjavík – Gronelândia (Nuuk) – Reykjavík (taxas incluídas)| 2 noites em hotel em regime B&B | Transferes
Passeios de barco dia 1 e dia 2 | Museu Nacional em Nuuk | Taxas incluídas | 24 h telefone de emergência

Nuuk 2021
4 dias 3 noites | de Reykjavík para Nuuk
Dia 1 │ Bem-vindo à Capital da Gronelândia
Chegada à capital do ártico - Nuuk. Depois do pick up no aeroporto, segue-se um city tour de aprox. 1.30 h, terminando no
seu alojamento. No final da tarde, passeio de barco para Qooqqut, onde vai desfrutar da deliciosa comida no restaurante
Qooqqut NUAN. O passeio de barco Nuuk - Qooqqut tem a duração de uma hora e é realizado no fiorde, em barco
fechado, rodeado por altas e impressivas montanhas, sendo possível ver diversas cascatas e eventualmente, focas e
baleias. Após jantar o barco regressa a Nuuk (aprox. 20:00 h).
Dia 2 │ Safari na Capital da Aventura e da Vida Selvagem
Passeio de barco fechado até a glaciar Narsap Sermia no final do Icefiord. As quantidades de placas de gelo e icebergues na
água do fiorde, vão determinar o quão perto poderemos ir do glaciar. No regresso paragem no colorido aldeamento de
Qoornoq. Partida pelas 08:00 h e regresso a Nuuk pelas 16:00 h.
Dia 3 │ Dia livre na Capital da Natureza Selvagem
Passe o dia explorando as vistas panorâmicas das montanhas de Nuuk. Sugere-se uma caminhada de 4 a 5 horas entre as
montanhas de Kangerlussuaq / Lille Malene e Ukkussissaq / Store Malene. Como alternativa pode visitar o Museu
Nacional, o Art Mueum, o centro Cultural Katuaq, o Old Harbour e visitar as diferentes lojas de souvenirs da capital.
Dia 4 │ Adeus Gronelândia (Groelândia)
Dependendo da hora da partida do seu voo, tem algum tempo para visitar lojas, incluindo várias lojas de lembranças.
Transfere do alojamento para o aeroporto incluída neste pacote.

Incluído
Voo: Reykjavík – Gronelândia (Nuuk) – Reykjavík (taxas incluídas)| 2 noites em hotel em regime B&B | Transferes
Passeios de barco dia 1 e dia 2 | Museu Nacional em Nuuk | Taxas incluídas | 24 h telefone de emergência
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia!
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Nuuk e Ilulissat c/ ferry 2021
8 (ou 9) dias 7 (ou 8) noites | de Reykjavík para Nuuk e Ilulissat
Nuuk é a capital da Gronelândia. Uma cidade com vitalidade, envolta pela natureza inóspita.Em Nuuk existem restaurantes gourmet, boutiques
fashion e o Centro Cultural Katuaq, inspirado na aurora boreal e rosto da Gronelândia moderna. No entanto, em passeio pelo Old Harbour, vai ter
contato com a história e as tradições Inuit que permanecem vivas. A cidade de Ilulissat está situada acima da linha do circulo polar ártico, no incrível Ilulissat Ice Fjord, integrando a lista do Património Mundial e Natural da UNESCO.
Dia 1 │ Nuuk: Bem-vindo à Capital da Gronelândia
Chegada à capital do ártico - Nuuk. Depois do pick up no aeroporto, segue-se um city tour de aprox. 1.30 h, terminando no
seu alojamento.
Dia 2 │ Safari na Capital da Aventura e da Vida Selvagem
O dia começa com uma visita ao National Museum. Depois do almoço, passeio de barco no belissimo fiorde de Nuuk, até à
isolada vila piscatória de Kapisillit. No final da tarde, passeio de barco para o pequeno aldeamento de Qooqqut, onde vai
desfrutar da deliciosa comida Thai misturada com comida da Gronelândia com ingredientes locais, no restaurante
Qooqqut NUAN. Regresso pelas 21:00 h.
Dia 3 │ Dia livre na Capital da Natureza Selvagem
Dia livre em Nuuk. Pode visitar o Centro Cultural Katuaq, o Art Museum, o Old Harbour e ver as diferentes lojas de
souvenirs da capital, antes de viajar para Ilulissat. Pode comprar artesanato feito em osso e pedra sabão, assim como em
pele de rena e foca. Às 21 h partida do ferry boat, tendo Ilulissat como destino.
Dia 4 │ Dia no Ferry em Viagem pela Costa Oeste da Gronelândia
Aproveite a viagem no ferry boat entre Nuuk e Ilulissat, juntamente com os viajantes locais. Durante a viagem vai poder
apreciar a linha costeira da Gronelândia. O ferry boat tem uma salão com janelas panorâmicas. Paragens nas pequenas
povoações de Maniitsoq, Sisimiut e Aasiaat onde vai ser possível fazer um pequeno passeio em alguns dos lugares.
Durante a viagem vai certamente ser presentado com varias baleias, focas e muitas aves marinhas.
Dia 5 │ Chegada a Ilulissat – a Capital do Gelo
Chegada a Ilulissat pelas 13 h e transfer para o hotel. Durante a tarde visita ao museu de Ilulissat. Às 22 h partida para um
passeio de barco de 2½ horas no Icefiord - Património Mundial da Humanidade pela UNESCO. Desta forma, vai poder ver o
sol da meia noite, por entre os gigantescos icebergs, do magnifico fiorde.
Dia 6 │ Day tour ao Eqip Sermia – O Glaciar Patrimóniio Mundial
Passeio de barco ao glaciar EQIP Sermia. Uma fantástica viagem, já que muitas vezes, parece que estamos a navegar por
entre o gelo. Um passeio até ao belíssimo glaciar EQIP Sermia. O Almoço está incluído, sendo servido no moderno barco
que ficará (aprox. 2h) em frente ao glaciar, para que possa ver o gelo desprender-se enquanto almoça calmamente.
Durante a viagem vai passar íngremes montanhas, com cascatas e onde algumas aves nidificam. Pelo caminho, vai ter a
pequena povoação de Oqaatsut e os braços de mar que formam o complexo fiorde denominado de Pakitsoq. Neste local,
podem ser avistadas baleias e focas.
Dia 7 │ Dia livre em Ilulissat
Dia livre em Ilulissat. Pode optar por um pequeno passeio a pé pela povoação, onde vai poder tirar bonitas fotografias.
recomenda-se uma caminhada até ao porto para ver chegar as capturas de peixe e camarão. Visite os centros de
artesanato local ou pode optar por excursões opcionais.
Dia 8 │ Adeus Gronelândia (Groelândia)
Hora de dizer adeus à Gronelândia. Transfer pela manhã do hotel para o aeroporto.

Incluído
Voo: Reykjavík – Gronelândia – Reykjavík (taxas incluídas)| 7 (ou 8) noites em hotel em regime B&B
Passeio de Barco para Kappissillit e Qooqqut em Nuuk | National Museum (Nuuk) | | Ferry de Nuuk para Ilulissat
Passeio de Barco para ver o sol da meia noite no Icefiord e no Eqi Glacier em Ilulissat
Transferes | Taxas Incluídas | 24 h telefone de emergência

Organizamos Viagens à Medida (Tailor Made) na Gronelândia | Contacte-nos!

* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
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Director de Projectos

Ivo Martins
Director de Operações

Frank Coulier
Director Comercial

Email: egill@icetourism.com
Telefone: +354 5888900 (IS)

Email: omar@icetourism.com
Telefone: +354 5888900 (IS)

Email: ivo@icetourism.com
Telem/celular: +354 6973085 (IS)

Email: frank@icetourism.com
Telem/celular: +32 456236980 (BE)

Equipa Técnica | Ice Tourism
Filipe Monteiro
Website

Sicy Melo
Redes Sociais e Comunicação

Miguel Desot
Contabilidade

Anna Silfa Þorsteinsdóttir
Departamento Financeiro

Email: filipe@icetourism.com
Telem/celular: +354 6973085 (IS)

Email: sicy@icetourism.com
Telem/celular: +354 6973085 (IS)

Email: miguel@icetourism.com
Telem/celular: +32 499112983 (BE)

Email: anna@icetourism.com
Telefone: +354 5888900 (IS)

Equipa de Vendas | Ice Tourism
Claudia Burgos
Vendas - México

Frederick Humbert
Vendas - França e Canadá

Natalia Mariñas
Vendas - América Latina

Miguel Escobedo
Vendas - USA (EUA)

Email: claudia@icetourism.com
Telem/celular: +52 19981532742 (ME)

Email: fred@icetourism.com
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MAPA DA ISLÂNDIA E CONDICÕES GERAIS

AGÊNCIA ORGANIZADORA
A organização e comercialização das viagens constantes no presente documento foi/é realizada pela Ice Tourism ehf, sob a marca registada Ice
Tourism com sede em Sidumúli, nº 29, 108 Reykjavík - Islândia, NIPC (Kennitala) nº 650820-0960, matriculada em Reykjavík - Islândia.
INSCRIÇÔES
No acto da inscrição o cliente deverá depositar um sinal de 30%, liquidando a restante verba da seguinte forma:
- No caso de Individuais: A restante verba (remanescente) deverá ser liquidada até 10 dias antes da chegada do(s) cliente(s) à Islândia.
- No caso de Grupo ( ≥ 8 pessoas): A restante verba (remanescente) deverá ser liquidado até 1 mês antes da chegada dos clientes à Islândia.
Se a inscrição tiver lugar a 10 dias ou menos da data da partida, o preço total da viagem deverá ser pago no acto da inscrição, ficando esta
condicionada à obtenção da parte dos fornecedores da confirmação das reservas para todos os serviços. A Ice Tourism ehf reserva-se no direito de
anular qualquer inscrição cujo pagamento não tenha sido efectuado nas condições acima mencionadas.
As reservas encontram-se condicionadas à obtenção da parte dos fornecedores da confirmação de todos os serviços.
DOCUMENTAÇÂO
O cliente deverá possuir em boa ordem toda a sua documentação pessoal ou familiar solicitada pela Ice Tourism ehf (bilhete de identidade,
autorização para menores, passaportes, vistos, certificado de vacinas e outros eventualmente exigidos). A Ice Tourism declina qualquer
responsabilidade pela recusa da concessão de vistos ou a não permissão de entrada ao cliente na Islândia caso este não tenha em ordem a
documentação solicitada. Nestes casos aplicam-se as condições estabelecidas na cláusula Desistências, sendo ainda da conta do cliente todo e
qualquer custo que tal situação acarretar. Para obtenção de assistência médica na Islândia, os cidadãos estrangeiros devem ser portadores do
respectivo Cartão Europeu de Seguro de Doença.
Dados do cliente:
Ao contratar a sua viagem, o cliente dá expresso consentimento à Ice Tourism para requerer e utilizar os seus dados pessoais para efeitos da
preparação e reservas da viagem, ao abrigo do Regulamento Geral da Protecção de Dados.
ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO CLIENTE
Caso seja possível, sempre que um cliente inscrito para uma determinada viagem desejar mudar a sua inscrição para uma viagem a decorrer em
outra data, deverá pagar a taxa como despesas de alteração. Contudo, quando a mudança tiver lugar com 10 dias ou menos de antecedência em
relação à data da partida da viagem para a qual o cliente se encontra inscrito, ou se os fornecedores de serviços não aceitarem a alteração, fica
sujeito às despesas e encargos previstos na rubrica desistências. Após iniciada a viagem, se solicitada a alteração dos serviços contratados por
motivos não imputáveis à Ice Tourism (ex. ampliação das noites de estada, alteração de voo) os preços dos serviços turísticos poderão não
corresponder aos publicados no programa que motivou a contratação.
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CESSÃO DA INSCRIÇÃO
O cliente pode ceder a sua inscrição, fazendo-se substituir por outra pessoa que preencha todas as condições requeridas para a viagem, desde que
informe, por escrito, a Ice Tourism com pelo menos sete dias de antecedência. A cessão da inscrição responsabiliza solidariamente cedente e
cessionária pelo pagamento do preço da viagem e pelos encargos adicionais originados.
BAGAGEM
A Ice Tourism não é responsável pela bagagem e pelo seu eventual extravio ou deterioração durante e entre voos internacionais por os mesmos
não fazerem parte integrante dos nossos programas. No caso de o acidente com a bagagem ocorrer durante o período em que decorrem os nossos
serviços por culpa não passível de ser imputada ao cliente, o mesmo tem a obrigação de reclamar junto das entidades prestadoras de serviços, no
momento da subtracção, deterioração ou extravio. Qualquer seguro sobre a bagagem só poderá ser accionado mediante a apresentação do
comprovativo da reclamação.
ALTERAÇÕES EFECTUADAS PELA AGÊNCIA
Sempre que existam razões alheias que o justifiquem, a Ice Tourism ehf poderá alterar a ordem dos percursos, modificar as horas de partida ou
substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria e localização similar. Se circunstâncias imprevistas obrigarem a suspender
quaisquer viagens, os clientes terão sempre direito ao reembolso das quantias pagas.
ANULAÇÃO DO PROGRAMA PELA AGÊNCIA
A Ice Tourism reserva-se o direito de cancelar a viagem organizada caso o número de participantes seja inferior ao mínimo exigido. Nestes casos, o
cliente será informado por escrito do cancelamento no prazo de 10 dias antes da data de partida.
ALTERAÇÃO DO PREÇO
Os preços constantes no programa estão baseados nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data de impressão deste programa, pelo
que serão sujeitos à alteração que resulte das variações no custo dos transportes ou do combustível, de direitos, impostos, taxas e flutuações
cambiais. Sempre que se verifique uma alteração ao preço da viagem, o cliente será imediatamente informado e convidado a, dentro do prazo que
lhe for fixado, a aceitar o aumento verificado ou anular a sua inscrição nos mesmos termos e condições que os previstos na rubrica
“impossibilidade de cumprimento”.
REEMBOLSOS
Depois de iniciada a viagem não é devido qualquer reembolso por serviços não utilizados pelo cliente. A não prestação de serviços previstos no
programa de viagem por causas não imputáveis à Ice Tourism e caso não seja possível a substituição por outros equivalentes, confere ao cliente o
direito de ser reembolsado pela diferença entre o preço dos serviços previstos e dos efectivamente prestados.
REEMBOLSOS EM CASO DE CANCELAMENTO (POR PARTE DO CLIENTE)
Os reembolsos em caso de cancelamento pelo cliente ou pela agência que contrata os nossos serviços seguem as seguintes orientações:
Individuais:
a) Cancelamento até 1 mês antes da data de chegada:
- Reembolso da totalidade do depósito/sinal (cobrada apenas a taxa de reserva = 10 euros/PAX).
b) Cancelamento entre 15 dias e 1 mês antes da data de chegada
- Reembolso de 50% do pagamento do depósito/sinal.
c) Cancelamento entre 10 dias e 14 dias antes da data de chegada
- Reembolso de 10% do pagamento do depósito/sinal.
d) Cancelamento entre 3 e 9 dias antes da data de chegada:
- Devolução de 50% do valor total do pacote.
e) Cancelamento com menos de 3 dias antes da data de chegada
- Não reembolsável.
Grupos (8 ou mais pessoas):
a)Cancelamento do grupo até 3 meses antes da data de chegada
- Reembolso total do depósito (cobrada apenas a taxa de reserva = 10 euros/PAX).
b) Cancelamento do grupo entre 61 e 90 dias antes da data de chegada:
- Reembolso de 50% do pagamento do depósito/sinal.
c) Cancelamento pelo grupo entre 31 e 60 dias antes da data de chegada
- Depósito/sinal não reembolsável.
d) Cancelamento entre 15 e 30 dias antes da data de chegada:
- Reembolso de 40% do valor total do pacote.
Cancelamento com menos de 15 dias antes da data de chegada
- Não reembolsável.
RECLAMAÇÕES
Solo Somente poderão ser consideradas desde que apresentadas por escrito à Ice Tourism ehf e num prazo não superior a 20 dias após o termo da
prestação dos serviços. As mesmas só poderão ser aceites desde que tenham sido participadas aos fornecedores dos serviços (hotéis, guias, etc.)
durante o decurso da viagem ou estada, exigindo dos mesmos os respectivos documentos comprovativos da ocorrência. O direito a apresentar
reclamações para efeitos de redução de preço ou direito a indemnização por falta de conformidade dos serviços de viagem incluídos na viagem
organizada prescreve no prazo de 2 anos.
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“Quem não vive em poesia

Não pode sobreviver aqui na terra”
Halldor Laxness, 1968 - Under the Glacier
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