
 

 

Desde Akureyri 

Incluído 
Boas vindas junto ao navio de cruzeiro/hotel pelo representante Ice Tourism  

Pasta c/ informação e mapas 
Guia motorista em língua portuguesa  

Seguros  
carro/BUS  

Combustível e portagens/pedágios 

 Pag 6 

Akureyri: Jóias do Norte 
Akureyri – Mývatn – Krafla – Hlidarfjall – Akureyri 
 

O guia apanha-o no hotel. A viagem inicia-se pelo fiorde de encontro a Godafoss (cascata dos Deuses), símbolo da 
implementação do cristianismo na Islândia. Reza a lenda que o Goðar Thorgeir jogou na cascata todas as estatuetas 
dos Deuses pagãos. Segue-se o lago Mývatn que desde 1974 é área de conservação natural e local privilegiado para 
os observadores de aves, fotógrafos e amantes da natureza. Paragens nas pseudo-crateras de Skutusstadir e nas 
construções de basalto e magma petrificados de Dimmuborgir/Hofdi, onde se acredita habitarem elfos. A viagem 
segue pela cratera vulcânica Hverfell até às fumarolas e bocas sulfatadas de lama e lava de Namaskard, local de 
solo alaranjado a fazer lembrar Marte. Aqui, o ar tem um intenso cheiro a  enxofre. Regresso a Akureyri. 
 
Akureyri: Anel de Arenque  
Akureyri – Siglufjördur – Akureyri 
 

O guia apanha-o no hotel. A viagem inicia-se rumo a Siglufjordur, atravessando os novos túneis da região. Na antiga 
capital da captura do arenque pode visitar o museu marítimo, enquanto visita a pitoresca vila piscatória. Com o 
oceano glacial ártico a acompanhar pequena paragem no Miklavatn para uma bonita vista panorâmica. Depois, 
percorre-se a Trollaskagi, um maciço montanhoso infestado de lendas com ogres petrificados - Trolls. Já no 
Eyjafjördur vai passar por Dalvík e ver a ilha de Hrísey. Regresso a Akureyri para um pequeno city tour. 

Golden Circle (Círculo Dourado)                                             
Reykjavík – Thingvellir National Park – Géiser – Gulfoss – Reykjavík 
 

O guia apanha-o no hotel. Viagem para fazer o Círculo Dourado - Golden Circle, o mais antigo Day tour da ilha. Paragem 
no parque de Geysir, que deu a conhecer ao mundo estes fenómenos e onde o géiser Strokkur expele água quente a mais 
de 35 m de altura. Seguem-se as cascatas de Faxi e Gullfoss. A viagem acaba no parque natural de Thingvellir, no antigo 
parlamento. Admire a beleza natural e veja a separação das duas placas tectónicas. Regresso a Reykjavík. 

Desde Reykjavík 

Costa Sul 
Reykjavík – Seljalandfoss –  Skogafoss – Dyrholaey – Reykjavík 
 

O guia apanha-o no hotel. O tour pela costa sul tem paragem nas cascatas de Skógafoss e de Seljalandsfoss.  Com o gla-
ciar de Eyjafjallajokul (parou o tráfego aéreo da europa em 2010) do nosso lado segue-se em direção a Vík.  Vai ver as 
praias de areia negra e rochas de Reynisdrangur. Regreso a Reykjavík. 

Lagoa Azul e City tour                                                                
Reykjavík – Blue Lagoon (Lagoa Azul) – Reykjavík 
 

O guia apanha-o no hotel. Viagem de carro para a Blue Lagoon, atravessando os campos de lava que formam a magnéti-
ca paisagem lunar da península de Reykjanes. A Blue lagoon é uma piscina geotérmica ao ar livre, entre os 38º e os 40 º C. 
É  uma das singulares e famosas atracções da Islândia. Um Spa geotermal a céu aberto, que permite a harmonia entre o 
corpo, a mente e o espírito. Regresso por Reykjanes até Reykjavík para um pequeno city tour.  

OPCIONAIS 
Fly Over Drive + 25 €/PAX 
Blue Lagoon + 75 €/PAX  

Necessita compra antecipada 

Day ToursDay Tours  
Individuais e Grupos 

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