Self & Drive 2021

Rota das Sagas Vikings | Reykjavík y Sudoeste
Desde Keflavík/Reykjavík | 5 dias 4 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 - City Tour (4 h aprox.) – Blue Lagoon – Reykjavík *
City-tour na capital. Destaques para a Höfdi house, Sólfarid, Hallgrímskirkja - a catedral luterana de Reykjavík, lago
Tjörn,, museu Nacional e Pearl. Durante a tarde viagem para a Blue Lagoon, atravessando os campos de lava
lunares de Reykjanes A Blue lagoon é uma piscina geotérmica ao ar livre que brota do interior da terra entre os 38º
e os 40 º C.

Dia 3 Reykjavík – Golden Circle (8 h aprox.) – Reykjavík
Viagem pelo Golden Circle, o mais antigo Day tour da ilha. Visita ao parque natural de Thingvellir, onde se encontra
a falha que separa a placa tectónica americana da euro-asiática. Visita ao parque dos Géisers, onde o géiser
Strokkur expele água quente a 25 m de altura. Visita a Gulfoss, a cachoeira símbolo da Islândia.

Dia 4 Reykjavík – Costa Sul (9 h aprox.) – Reykjavík
Paragem nas cascatas de Skógafoss e de Seljalandsfoss e glaciar/geleira de Eyjafjallajökull, que deu o nome ao
vulcão que parou o tráfego aéreo europeu em 2010. Passagem pelo Myrdalsjokull e visita à reserva natural de
Dyrhólaey, Em Vík caminhae nas famosas praias de areia preta e ver as 3 rochas de Reynisdrangur (reza a lenda que
são trolls petrificados).

Dia 5 Reykjavík – Aeroporto internacional de Keflavík

Incluído
Pickup do carro no aeroporto
Alojamentos APA (alojamento com pequeno almoço/café da manhã) - tipologia a selecionar
Automóvel - a selecionar (levantamento no aeroporto à chegada e entrega em Reykjavík no dia 4)
Seguro viatura básico – responsabilidade civil (CDW)
Transfer da rental car até ao alojamento no dia 4
Transfer BUS do hotel para o aeroporto no dia 5
Capa com brochuras e mapa de grande escala sublinhado c/ circuito, local de pernoita e sugestões de paragem
Acompanhamento por Telemóvel com o agente local na Islândia em caso de necessidade (via aplicativo - Whatsapp)
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
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