Com Guia Motorista Privativo 2021
Do Gelo ao Fogo | Reykjavík, Sul e Sudoeste
Desde Keflavík/Reykjavík | 6 dias 5 noites
Dia 1| Chegada ao aeroporto de Keflavík – Reykjavík
Boas Vindas no aeroporto. Entrega do carro, capa, brochuras, mapa com circuito sublinhado.

Dia 2 | Reykjavík – Vík
Viagem pela costa sul, passando pelas cascatas de Seljalandsfoss e skogafoss, pelos glaciares/geleiras
Eyjafjallajokull e Myrdalsjökull e reserva natural de Dyrhólaey. Em Vík veja as 3 rochas de Reynisdrangur.

Dia 3 | Vík – Jokulsárlón – Skaftafell/Kirkjubaerklaustrur
Viagem até ao Vatnajokull, o maior glaciar da europa e lagoa dos icebergues de Jokulsárlón. Visita ao parque
natural de Skaftafell, Skeidararsandur e campos de lava com a "moss" islandesa.

Dia 4 | Skaftafell/Kirkjubaerklaustrur – Reykjavík
Visite o parque dos geiseres e a cascata de Gulfoss, símbolo da Islândia. Parque Nacional de Thingvellir, antigo
parlamento islandês e local atravessado pela dorsal meso-atlântica que separa a placa tectónica americana de euro
-asiática.

Dia 5 | Reykjavík – Blue lagoon – Reykjavík
Visite a capital e a Blue lagoon, uma piscina geotérmica ao ar livre que brota do interior da terra entre os 38º e os
40 º C.

Dia 6 | Partida do aeroporto de Keflavík

Incluído
Boas vindas no aeroporto pelo guia motorista
Acompanhamento de guia motorista privado em Português (desde a chegada até ao check in da partida)
Automóvel para toda a viagem (a selecionar)
Seguro de viatura básico – responsabilidade civil (CDW)
Seguro de viatura Super CDW and Gravel Protection
Combustível para toda a viagem
Alojamentos APA (alojamento com pequeno almoço/café da manhã) - tipologia a selecionar
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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