À Descoberta da Islândia e da aurora boreal - 2021/22
Desde Keflavík/Reykjavík | Versão 7 dias 6 noites e Versão Opcional 8 dias 7 noites | (com guia motorista privativo)

Dia 1| Chegada ao aeroporto de Keflavík – Reykjavík
Boas vindas e transfere para o hotel.

Dia 2| Reykjavík – Costa Oeste (península de Snaefellsness) – Reykjavík
Pequeno Almoço no hotel. Segue-se para a costa oeste islandesa - Península de Snaefellsness. Passagem pela
cidade de Borgarnes, anunciada pela cratera de Eldborg. Visita à povoação de Hellnar e formações rochosas
basálticas de Lóndrangar. Vista para o vulcão coberto pelo glaciar de Snaefellsnes (Snaefelljökull), famoso pelo livro
Viagem ao centro da terra, escrito por Júlio Verne, onde as personagens encontram a passagem que os levará ao
centro da terra e paragem em Kirkujufell. Alojamento em Reykjavík.

Dia 3 | Reykjavík – Jokulsarlón
Pequeno-almoço no hotel. Dia para partir à descoberta da costa sul e sudeste da Islândia. Vai apreciar as propriedades rurais e as montanhas. Num dia claro o lendário vulcão Hekla pode ser avistado. Paragem nas cascatas de
Seljalandsfoss e de Skógafoss e no promontório de Dyrhólaey. Segue-se até à famosa praia de areia negra Reynisfjara, considerada uma das mais belas do mundo. Neste dia, vamos passar pelos glaciares de Eyjafjallajökull
(onde se encontra o vulcão com o mesmo nome e que parou o tráfego aereo na europa em 2010) e de
Myrdalsjokull (onde se encontra o vulcão Katla, um dos maiores da Islândia). Passagem pelos campos de lava do
Eldhraun e parque natural de Skaftafell, continuando até à lagoa glaciar Jokulsárlón. Alojamento na região em
hotel propicio para ver a aurora boreal.

Dia 4 | Jokulsarlón – Selfoss/Hvolsvollur
Pequeno-almoço no hotel. O inicio do dia vai ser passado na lagoa glaciar Jokulsárlón, a fantástica lagoa de icebergues coloridos, palco de vários filmes da indústria audiovisual e cinematográfica. Está localizada no grande glaciar
de Vatnajokull. Possibilidade de avistar focas neste lugar de sonhos. Segue-se para a lagoa glaciar de Fjallsárlón.
Viagem de regresso para Reykjavík passando pela planície de Skeidararsandur e Vík, com paragem na praia de
areia negra. Alojamento na região de Selfoss, em hotel propicio para ver a aurora boreal.

Dia 5 | Selfoss/Hvolsvollur – Círculo Dourado – Reykjavík
Pequeno-almoço no hotel. Visita à Cascata de Gullfoss, símbolo da Islândia. A água gelada cai num profundo
canyon, num espetáculo deslumbrante. Segue-se a zona geotermal de Geysir, que batizou este fenómeno a todo o
mundo. O geiser Strokkur expele jatos que atingem os 30 metros de altura. Segue-se para o parque natural de
Thingvellir, onde é possível ver o antigo parlamento, admirar a beleza natural e colocar um pé na Europa e outro na
América na separação das duas placas tectónicas. Alojamento em Reykjavík.

Dia 6| Reykjavík – City tour – Blue Lagoon – Reykjavík
Pequeno-almoço no hotel. Depois de um city tour, segue-se para a Blue Lagoon, através da magnética paisagem
lunar da península de Reykjanes, para a Blue lagoon. A Lagoa Azul 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. Alojamento em Reykjavík. (ver valor
da entrada na Blue Lagoon).

Dia 7 | Reykjavík – Saída do aeroporto de Keflavik
Pequeno almoço no hotel e transfer para o aeroporto.

DIA OPCIONAL: Dia 8 | Reykjavík – Into the Glacier – Reykjavík
Pequeno-almoço no hotel. Viagem até Borgarfjordur com paragens na queda de água Hraunfossar e nas fontes
térmicas de Deildartunguhver. Tempo para explorar o glaciar e a gruta de gelo. O glaciar de Longjokull tem 953
Km2 de área. É neste glaciar que vai entrar no meio do gelo por esta cave/caverna - Into the Glacier. Uma viagem
emocionante e mágica, furando o glaciar para descobrir um mundo magnifico, rodeado pelo deslumbrante gelo
azulado. Vai ser utilizado para transporte, um antigo lança misseis do exército americano, subindo ao topo do
glaciar até ao túnel de gelo. Alojamento em Reykjavík.
Incluído
Boas vindas no aeroporto | Guia motorista privado em língua portuguesa (desde a chegada até ao check in da partida) alojamento B&B - a escolher
Carro para toda a viagem (a escolher) | Combustível para toda a viagem | Seguro básico da viatura – responsabilidade civil (CDW)
Seguro de viatura Super CDW and Gravel Protection | Capa com brochuras, programas e mapas
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
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