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

Islândia em super jeep 2019 (desde Akureyri no Verão)
As Terras Altas Interiores do Lunar Vulcão Askja
Disponível de 20 Junho a 30 Setembro
Duração: 13 a 14 horas (partida às 07:00 h)
2 PAX (mínimo) = 400 €/PAX │ maior caminhada: 2 x 2,4 Km
Inclui: transporte Super Jeep e guia motorista.
Tour particular possível, entre em contato connosco para preço.
Desconto de 50% para crianças de 0 a 12 anos, quando o mínimo for atingido.
Vamos levá-lo ao interior desértico e selvagem das terras altas e planálticas
islandesas, onde a NASA treinou seus astronautas para o programa Apollo. Após a
antiga Cratera Hrossaborgir, saíremos da estrada principal para um off road,
cruzanos rios sem ponte, enquadrados por ásperos campos de lava, alternando com
dunas de areia macia. Oásis floridos, grandes desfiladeiros, montanhas majestosas,
crateras vulcânicas e lagos quentes e frios, completam o cenário deste dia de
viagem. Vamos parar para no oásis Herðubreiðalindir, na cachoeira Gljúfrasmiður,
no desfiladeiro Drekagil e na caldeira Víti do vulcão Askja. Um tour sobrenatural
com cenários espetaculares.

Os 4 Magníficos - 1 day tour
Disponível de 1 Maio a 30 Setembro
Duração: 7 a 9 horas
2 PAX (mínimo) = 290 €/PAX
Inclui: transporte Super Jeep e guia motorista.
Tour particular possível, entre em contato connosco para preço.
Desconto de 50% para crianças de 0 a 12 anos, quando o mínimo for atingido.
Viagem até ao lago Mývatn, com paragem na cascata de Goðafoss, e na área
vulcânica do Krafla. Destaque para as paragens nas pseudo crateras de
Skútustaðagígar, castelos de lava de Dimmuborgir, a linha de crateras vulcânicas de
Lúdentsborgir, a cave de e hot spring de Grjótagjá e as sulfataras e fumarolas em
Hverir. Segue-se para a mais caudalosa cachoeira da europa - Dettifoss, com 100 m
de largura por 44 m de altura. Vamos ver o desfiladeiro de Jökulsárgljúfur antes de
voltar a Akureyri.

Mývatn Mágico - 1 day tour
Disponível de 1 Maio a 30 Setembro
Duração: 6 a 8 horas
2 PAX (mínimo) = 250 €/PAX
Inclui: transporte Super Jeep e guia motorista.
Tour particular possível, entre em contato connosco para preço.
Desconto de 50% para crianças de 0 a 12 anos, quando o mínimo for atingido.
Maravilhosa viagem até ao lago Mývatn, com paragem na cascata de Goðafoss, e na
área vulcânica do Krafla. Destaque para as paragens nas pseudo crateras de
Skútustaðagígar, castelos de lava de Dimmuborgir, a linha de crateras vulcânicas de
Lúdentsborgir, a cave de e hot spring de Grjótagjá e as sulfataras e fumarolas em
Hverir. Vai ter ainda o opcional de tomar um banho relaxante na piscina geotermal
de Mývatn que possui minerais únicos e organismos ancestrais, benéficos para a
pele. Após um dia único, regresso a Akureyri.

Recomendações Gerais
Levar capa de chuva, casaco corta vento, calçado apropriado (botas de Inverno), gorro e luvas, vestuário de
Inverno, vestuário para banhos (calção/biquíni e toalha), câmara fotográfica, garrafa de água e um almoço
empacotado, óculos escuros e claro, bom humor!
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