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

Islândia c/ guia motorista privativo Verão 2019
Costa e fiordes do oeste • Circuito Mágico do Oeste • 8 dias / 7 Noites
Dia 1 Chegada ao aeroporto de Keflavík – Reykjavík
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

Anel em redor da Islândia • Circuito Islândia de Prata • 8 dias / 7 Noites
Dia 1 Chegada ao aeroporto de Keflavík – Reykjavík
Boas Vindas no aeroporto pelo representante Ice Tourism. Entrega da capa com brochuras,
mapa sublinhado e telemóvel c/ 500 ISK para contatar o representante local em caso de
necessidade.
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 do interior.
Pernoite 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 nacional de
Thingvellir e Blue Lagoon.
Dia 8 Partida do aeroporto de Keflavík
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Ice Tourism │ Trans-Atlantic
Inspire-se na magia da Islândia!
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
Alojamentos APA (alojamento com pequeno almoço/café da manhã) - tipologia a selecionar
Capa com brochuras programas e mapas

Preçário
Verão 2019│Preço por pessoa
Junho│Julho│Agosto│15 Set.

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 →

4405 €
4465 €

3315 €
3375 €

2765 €
2825 €

Jeep Land Cruiser/ Pajero →

5155 €
5215 €

3815 €
3875 €

3145 €
3205 €

2765 €
2825 €

2615 €
2675 €

2490 €
2550 €

2365 €
2425 €

Toyota Hiace (similar) →

*Suplemento quarto individual (a vermelho) + 690 €; (a azul) + 780 €
* A vermelho todas as noites em hotéis 3*** / turística com banho privativo e pequeno almoço/café da manhã
* A azul 2 noites em Reykjavík em hotel 4**** com banho privativo e pequeno almoço/café da manhã
Utilização de hotel na Downtown RKJ implica extra por pessoa/dia: 15 € em hotel***; 20 € em hotel****
Os suplementos individuais na downtown RKJ tem extra por pessoa/dia: 15 €/noite em hotel ***; 25 €/noite em hotel ****
Opcionais: - Pacote Museus e Piscinas (Blue Lagoon, National Museum, museu Glaumbaer, museu dos minerais leste) + 90 €/PAX
- Pacote de 7 jantares +420 € por pessoa
Sinalização 30 % │ Maio e a partir do dia 15 de Setembro redução de 15 %

│ Abril e Outubro redução de 20 %

Guia em língua portuguesa

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

Excluído
o que está assinalado como opcional │ gasolina/combustível nos Self & Drives │ portagens │ voos internacionais
o que não está descrito como Incluído em cima

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