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

Na rota das nascentes e piscinas geotermais │ 2019

Circuito com 4X4 com idas às terras altas e ao interior de Islândia c/ travessia de rios
15 Dias 14 Noites │ Circuito de Aventura com Acompanhamento de Guia motorista privativo em português │ espanhol
Este circuito/pacote vai dar a conhecer a verdadeira diversidade da ilha. Uma viagem com 4WD, com destaque para algum do 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 no Askja – Laugarvalladalur /Laugarvellir picina geotermal
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

* este programa pode estar sujeito a ajustes e/ou personalização (taylor made) tendo em conta um melhor desenrolar da viagem.
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Ice Tourism │ Trans-Atlantic
Inspire-se na magia da Islândia!

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

Preçário │
Pagamento 30% para confirmação da reserva

Mitsubishi Pajero ou Toyota Land Cruiser (4WD)

Toyota Hiace (4WD)

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

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

Peça-nos orçamento!

Peça-nos orçamento!

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

Incluído
Recebimento no aeroporto com 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 ou em espanhol (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
Capa com brochuras e material de suporte necessário

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

Excluído
o que está assinalado como opcional │ voos internacionais │ o que não está descrito como Incluído em cima

* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior.
* Os valores podem ser reavaliados em caso de oscilação significativa na cotação da coroa islandesa.
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