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Ano Novo 2021/22 na Islândia e a Aurora BorealAno Novo 2021/22 na Islândia e a Aurora BorealAno Novo 2021/22 na Islândia e a Aurora Boreal 

5 dias 4 noites | de 29 de Dezembro a 2 de Janeiro5 dias 4 noites | de 29 de Dezembro a 2 de Janeiro 

Nos últimos anos, a Islândia tornou-se internacionalmente famosa pela celebração da passagem do ano intensa e cheia de fogos de artifício. Os islandeses 
tomam as ruas cobertas de neve e disparam fogos de artifício, durante horas a fio, e depois festejam noite dentro com trajes brilhantes e botas de neve. 
Acrescente a isto as maravilhas da natureza, com a Aurora Boreal por cima das nossas cabeças. Tudo isto, só pode tornar esta viagem inesquecível! 

Dia 1 │ 29. 12 (quarta-feira) Chegada do aeroporto de Keflavík – Reykjavík  
 

Chegada ao aeroporto de Keflavík. Recepção e transfer para o hotel em Reykjavík. 
 

Dia 2 │ 30. 12 (quinta-feira) Reykjavík – Costa Sul – Aurora tour – Reykjavík 
 

Pequeno almoço no hotel. Viagem até às cascatas de Skógafoss e de Seljalandsfoss e o glaciar Eyjafjallajökull, que 
deu o seu nome ao vulcão que parou o tráfego aéreo europeu em 2010. Passeio ao largo do glaciar de                 
Myrdalsjokull e visita à reserva natural de Dyrhólaey. Em Vík caminhada nas famosas praias de areia negra e     
veremos as 3 rochas de Reynisdrangur (a lenda diz que são trolls petrificados). Regresso a Reykjavík. 
 

Às 20 h, BUS tour para a aurora boreal, num local escuro e afastado das luzes da cidade. (DURAÇÃO: 3 a 5 h). 
 

Dia 3 | 31. 12 (sexta-feira) Reykjavík – Golden Circle – Jantar Festivo de Ano Novo – Fogueira Tour - RKJ 
 

Pequeno-almoço no hotel e viagem pelo Golden Circle, o mais antigo day tour da ilha. Visita ao parque dos Géisers 
e a Gulfoss, a cascata símbolo da Islândia. Continuação até ao parque natural de Thingvellir, onde o parlamento 
mais antigo do mundo costumava reunir-se e onde se encontra a falha que separa as placas tectónicas americana e 
eurasiática. aqui é possível colocar um pé na América e o outro na Europa. Regresso a Reykjavík. 
 

Jantar Festivo de Ano Novo (5 pratos) + Fogueira Tour:  
Jantar Festivo de Ano Novo no Grand (jantar de 5 pratos) + Fogueira Tour:  
Jantar de Passagem de Ano com vinhos seleccionados, entretenimento e música ao vivo. Excursão Fogueira Tour a 
Kopavogur e regresso ao hotel. Depois desfrute do fogo de artifício no 4º andar num dos mais belos salões de   
festas de Reykjavík. 
 

17:00 Aperitivo, vinho espumante e morangos na sala Háteigur. 
17:45 Jantar é servido | 20:30 Excursão Fogueira Tour a Kópavogur, a uma das maiores fogueiras de Ano Novo. 
21:45 Regresso do Fogueira Tour | 22:00 Charcutaria e sobremesa islandesa 
23:45 Servem-se vinho espumante e canapés. Fogos de artifício E ... Ano Novo! 
 

Dia 4 | 01. 01 (sábado) Reykjavík – Blue lagoon – Reykjavík 
 

Pequeno almoço no hotel e visita à famosa Lagoa Azul, atravessando os campos de lava que formam a paisagem 
magnética e lunar da península de Reykjanes. A Lagoa Azul é um SPA geotérmico ao ar livre e uma fonte de água 
salgada e mineralizada que jorra do interior da terra entre 38°C e 40°C, numa mistura de poder, relaxamento e 
beleza. É uma das atracções únicas e famosas da Islândia. Vai livrar-se do stress e experimentar a sílica para   
máscaras faciais. Regresso a Reykjavík. 
 

Dia 5 │02. 01 (domingo) Reykjavík – Saída do aeroporto de Keflavík 
 

Pequeno-almoço no hotel e transfer para o aeroporto 

Incluído 
Hotel B&B 4**** em Reykjavík 4 noites  

BUS c/ transferes: (inclui transferes desde e até ao aeroporto na chegada e partida, assim como até à Blue Lagoon) 
Guia em língua portuguesa nos seguintes tours: Costa Sul e Golden Circle 

Jantar Festivo de Ano Novo (5 pratos) | Fogueira Tour | Blue Lagoon | Aurora Tour  

Ice Tourism │ Inspire-se com a magia da Islandia! 

* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior 
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