BUS Day Tours (Combo)
Desde Keflavík/Reykjavík | 8 dias 7 noites | Guia em Inglês |
Dia 1 │ Chegada ao aeroporto de Keﬂavík – Reykjavík
Dia 2 │ Reykjavík – Costa Oeste (Snaefellsnes & caves) – Reykjavík (DURAÇÃO: 11 h)
Day Tour para a costa oeste - península de Sanaefellsnes, passando por Borgarnes, onde vai ter uma pequena paragem para café. Visita a Arnarstapi e Hellnar, sendo feita uma pequena paragem para comer algo. Após o almoço, o
passeio continua, rumo à cave/gruta de lava - Vatnshellir que fica no Parque Nacional. Vai estar próximo do local
onde as personagens de Jules Verne desceram ao Centro da Terra. Explorando Vatnshellir, mergulha-se num mundo
subterrâneo de estalactites, estalagmites e estranhas formações de lava que com a luz, formam sombras curiosas,
cintilando nas paredes da caverna. Vai seguir para a praia de Djúpalónssandur e depois para o Grundarfjordur, onde
vai poder ver a icónica montanha Kirkjufell.

Dia 3 │Reykjavík – Golden Circle express – Reykjavík (DURAÇÃO: 6 h)
Visita ao Þingvellir National Park, onde o parlamento islandês - "Alþingi" foi estabelecido no ano 930 DC. Este local
que desde 20014 é Património Mundial pela UNESCO, situa-se 45 km a leste da capital, sendo uma das mais antigas
instituições parlamentares do mundo. É um local histórico, cultural e geológico (por aqui passa o rift que aparta a
placa tectónica americana da euroasiática). A viagem continua até à cascata de Gullfoss, onde a água de origem glaciar cai num estreito canyon. Voltando de Gullfoss, paragem nas águas termais de Geysir onde você vai caminhar por
entre os sulfurosos geysers e presenciar as erupções do geiser Strokkur.

Dia 4 │ Reykjavík – Costa Sul e Lagoa Glaciar – Jokulsárlón (Dia 1)
DIA UM: Viagem através do Hellisheiði, depois do Monte. onde uma enorme bolsa/Câmara de magma subterrânea
alimenta a estação geotermal local. Descendo o Hellisheiði, segue-se pelas terras planas da costa sul, passando Hveragerði, Selfoss, o maior rio da Islândia - Þjórsá e Hvolsvöllur, onde vai ter uma pequena paragem para café. A viagem
segue ao longo do vulcão e glaciar de Eyjafjallajokull, famoso pela erupção de 2010 que parou o tráfego aéreo na
europa. Visita à famosa cascata de Skógafoss que por muitos é considerada uma das mais bonitas da Islândia. A viagem segue ao largo do glaciar Mýrdalsjökull e pelo campo de lava do Eldhraun. O campo de lava abrange uma área de
cerca de 700 km2. A nossa rota atravessa a planície aluvial Skeiðararsandur. Por fim, vamos chegar a Jökulsárlón, a
lagoa glcar, localizada no final do Breiðamerkurjökull, no grande glaciar de Vatnajökull. Os icebergues coloridos flutuando na lagoa forma um cenário único. Em seguida, segue-se para o hotel, onde vai poder jantar (jantar incluído no
preço do passeio) e relaxar. Durante o horário de inverno, se o tempo estiver bom, pode ver a aurora boreal.

Dia 5 │ Jokulsárlón – Costa Sul e Lagoa Glaciar – Reykjavík (Dia 2)
DIA DOIS: Após o pequeno almoço, volta-se para a lagoa de Jökulsárlón. De Jökulsárlón segue-se para o monumento
da Ponte de Skeiðará, onde pode ver as informações sobre a fragilidade das estruturas criadas pelo homem em face
da natureza. Em novembro de 1996, uma erupção vulcânica destruiu a Ponte Skeiðará. A viagem segue até Vík, restando uma ultima paragem na cascata de Seljalandsfoss.

Dia 6 │ Reykjavík – Blue Lagoon + Aurora Boreal Tour – Reykjavík
Transfer de ida e volta para a Lagoa Azul, onde vai poder relaxar e mergulhar nas águas azuis e relaxantes, desfrutando da paisagem envolvente. Este SPA a céu aberto é alimentado pela mistura da água do mar com a agua geotérmica
dos lençóis freáticos em contacto com a lava. Entrada na Blue Lagoon não está incluída.
Às 20 h, tour para a aurora boreal, num local escuro e afastado das luzes da cidade. (DURAÇÃO: 3 a 5 h).

Dia 7 │ Reykjavík – City sightseeing – Reykjavík (DURAÇÃO: 3 h)
Passeio para ver as principais atrações da capital. Nomeadamente a casa de Höfði, onde foi assinado o tratado de não
proliferação de armas nucleares entre Ronald Reagan e Mikhail Gorbatsjov, em 1986. O passeio prossegue para a sala
de concertos Harpa e centro de conferências, vencedor 2013 do Prêmio da União Europeia para Arquitetura Contemporânea - Prêmio Mies van der Rohe. Segue-se o centro da cidade e a Hallgrímskirkja, catedral luterana de Reykjavík.
Por fim, o Perlan, que oferece uma visão de 360 ° sobre Reykjavík e Bessastaðir (residência oficial do Presidente).
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Dia 8 │ Reykjavík (día libre hasta la partida)

Incluido nas Excursões BUS
Hotel em regime B&B (APA) (6 noites em Reykjavík 4**** e 1 noite no country hotel Gerdi ***)
Keflavík airport - Reykjavik - Keflavik airport | dia 2: Snaefellsnes Península + Cave Vatnshellir (aprox. 11 h)
dia 3: Golden Circle Express Tour (aprox. 6 h) | dias 4 e 5: South Coast, Glacier Lagoon & Ice Cave (2 dias 1 noite)
dia 6: Blue Lagoon sem bilhete de entrada (opcional) | dia 6: Northern Lights Mystery Tour (entre 3 a 5 h)
dia 7: Reykjavik City Sightseeing Tour - em minibus (aprox. 3 h)
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
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