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

Islândia Mágica
Esqui e a aurora boreal

8 dias 7 noites │ Inverno 2018/19
O inverno na Islândia é muito singular e sedutor. É nesta altura do ano que se pode ir ao encontro dos seres mágicos - elfos e
duendes, lendas e outros seres míticos que preenchem o imaginário da cultura islandesa e que a literatura, música e artes em
geral, tão bem reproduzem. A noite interminável, as montanhas cobertas de branco, o serpentear da neve pelas estradas e a
aurora boreal, são o convite para entrar num mundo para além do nosso tempo, a lembrar a magia dos contos de fadas.

Dia 1 │ Chegada aeroporto Keflavík – Blue Lagoon – Reykjavík
Chegada ao aeroporto de Keflavík. Recepção e transfer para o hotel.

Dia 2 │ Reykjavík – city tour

c/ Blue Lagoon – voo p/ Akureyri – Akureyri

City-tour em Reykjavík pela manhã. Destaques para a Höfdi house, Sólfarid, Hallgrímskirkja
e segue-se a visita à famosa a Blue Lagoon, atravessando os campos de lava que formam a
magnética paisagem lunar da península de Reykjanes. A Blue lagoon é uma piscina
geotérmica (SPA geotermal) ao ar livre. Trata-se de uma fonte de água salgada e
mineralizada que brota do interior da terra entre os 38º e os 40 º C, num misto de poder,
relaxamento e beleza, sendo uma das singulares e famosas atrações da Islândia. Vai aliviar
o stress e poder experimentar a sílica para mascaras faciais Voo doméstico para Akureyri,
próxima do paralelo 66 (circulo polar ártico) e considerada a mais bonita cidade islandesa.
Possibilidade de ver a auror boreal.

Dia 3 │ Akureyri – estância de esqui de Hlidarfjall – Akureyri
City tour e transfer para a estância de esqui de Hlidarfjall, onde pode usufruir de uma vista
panorâmica sobre o fiorde. Possibilidade de ver a aurora boreal.

Dia 4 | Akureyri – Godafoss – piscina geotermal de Mývatn – Akureyri
Viagem contornando o fiorde de encontro a Godafoss (cascata dos Deuses). Segue o lago
Mývatn, que é área de conservação natural e onde fica Hverir, um local de paisagem
marciana de solo alaranjado, onde fumarolas e sulfataras (mud pots) de lama e lava
borbulhante infestam o ar com intenso cheiro de enxofre. Pode ver as pseudo-crateras em
Skutusstadir, o vulcão Hverfell e as construções de basalto e magma petrificados de
Dimmuborgir, onde habitam elfos debaixo da lava. Altura de um banho de natal na Piscina
Geotermal de Mývatn, tendo a água microrganismos ancestrais e minerais únicos
provenientes do interior da terra. Possibilidade de ver a aurora boreal.

Dia 5 │ Akureyri – estância de esqui de Hlidarfjall – voo para Reykjavík – Reykjavík
Transfer para a estância de esqui de Hlidarfjall, onde pode usufruir de uma vista
panorâmica sobre o fiorde. Ao final do dia, voo doméstico de regresso a Reykjavík.

Dia 6 | Reykjavík – Golden Circle – Selfoss
Inicio do Golden Circle - mais antigo day tour da ilha. Visita ao parque natural de Thingvellir,
onde se reunia o mais antigo parlamento do mundo e onde se encontra a falha que separa
a placa tectónica americana da euro-asiática, sendo possível colocar um pé na América e
outro na Europa. Segue-se o parque dos Géisers e Gulfoss, a cascata símbolo da Islândia.
Possibilidade de ver a aurora boreal.

Dia 7 | Selfoss – Costa Sul – Reykjavík
Viagem pela costa sul da Islândia. Paragem nas cascatas de Seljalandfoss e de Skogafoss
que ficam ao largo do glaciar de Eyjafjallajokull, que parou o Trafego aéreo na europa em
2010. Passagem ao largo do glaciar de Myrdalsjokull. Segue-se o promontório de Dyrholaey
e as praias de areia negra de Reynisfjara, próximo das rochas de Reynisdrangur e da
povoação de Vík.

Dia 8 │ Reykjavík – Partida do aeroporto de Keflavík
Transfer para o aeroporto
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Ice Tourism │ Trans-Atlantic
Inspire-se na magia da Islândia!
Estância de Esqui de Hlidarfjall
A estância de esqui de Hlidarfjall localiza-se na encosta da montanha que lhe dá o nome com uma vista privilegiada sobre o
maior fiorde do país (Eyjafjördur) e cidade de Akureyri. O resort de esqui situa-se entre os 506 m e os 1100 m de altitude.
Começou a operar em 1962, tendo atualmente 28 pistas de diferentes níveis de dificuldade, servidas por 8
teleféricos/elevadores. É considerado a melhor estância de esqui islandesa, não só por ser a mais bem equipada, mas também
pela beleza do local, das quantidade e qualidade da neve e da paisagem envolvente. Recorde-se que a cidade de Akureyri,
situada na margem do fiorde é considerada a mais bonita e acolhedora da Islândia e possui todos os equipamentos necessários
para que estas férias sejam inesquecíveis. È um local privilegiado para ser surpreendido pela Aurora Boreal.

Preços
Inverno 2018/19│Preço por pessoa
1 de Novembro a 31 de Março

Se 2 pax

Se 3* pax

Se 4 pax

Se 5* pax

Se 6 pax

Se 7*pax

Se 8 pax

quartoduplo

quartoduplo

quartoduplo

quartoduplo

quartoduplo

quartoduplo

quartoduplo

Nosso carro →

3500 €
3620 €

2950 €
3070 €

2660 €
2780 €

Jeep Land Cruiser/ Pajero →

3910 €
4030 €

3205 €
3325 €

2835 €
2955 €
2625 €
2745 €

2425 €
2545 €

2330 €
2450 €

2245 €
2365 €

Toyota Hiace (similar) →

*Suplemento quarto individual (a vermelho) + 300 €; (a azul) + 345 €
* A vermelho todas as noites em hotéis 3*** / turística com banho privativo e pequeno almoço/café da manhã
* A azul todas as noites em hotéis 4**** com banho privativo e pequeno almoço/café da manhã
Utilização de hotel na Downtown RKJ implica extra por pessoa/dia: 10 € em hotel***; 15 € em hotel****
Os suplementos individuais na downtown RKJ tem extra por pessoa/dia: 10 €/noite em hotel ***; 20 €/noite em hotel ****
- Pacote de 4 jantares +240 € por pessoa
Sinalização 30 % │
Entre 23 de Dezembro e 2 de Janeiro é considerado época alta. Os preços são os de alta temporada

Incluído na versão com guia motorista privado
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
Voo Reykjavík - Akureyri
Voo Akureyri - Reykjavík
Blue Lagoon
Piscina Geotermal de Myvatn
Entrada na Estância de Esqui (incluindo aluguer de botas e esquis)
Alojamentos APA (alojamento com pequeno almoço/café da manhã) - tipologia a selecionar
Capa com brochuras programas e mapas

Opcionais (Net prices)
Caminhada / hiking na geleira de Myrdalsjokull: 2 h = 70 €/PAX; 3 h = 120 €/PAX
Motas da neve (snowmobile): 1h + 1h transfer de super jeep = 150€/PAX; 2 h + 1h transfer de super jeep = 280 €/PAX
SuperJeep no glaciar: 1 h = 120 €/PAX; 2 h = 160 €/PAX; 5 a 6 h = 280 €/PAX
Descida ao interior do vulcão (Inside the Volcano) + 330 €/PAX; │ Into the Glacier + 250 €/PAX
Voo Panorâmico: Gelo e Fogo - Glaciares e vulcões (aprox. 1.45 h) + 480 €/PAX
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
* Os valores podem ser reavaliados em caso de oscilação significativa na cotação da coroa islandesa
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