Atrás dos Elfos e da Aurora Boreal

Grupo de Dezembro | Inverno 2021
GRUPO DE DEZEMBRO | 6 días 5 noites | De 2 a 7 de Dezembro
O inverno na Islândia é muito singular e sedutor. É nesta altura do ano que se pode ir ao encontro dos seres mágicos - elfos e duendes, lendas e
outros seres míticos que preenchem o imaginário da cultura islandesa e que a literatura, música e artes em geral, tão bem reproduzem. A noite
interminável, as montanhas cobertas de branco, o serpentear da neve pelas estradas e a aurora boreal, são o convite para entrar num mundo
para além do nosso tempo, a lembrar a magia dos contos de fadas.

Dia 1 │ 2. 12 (quinta-feira) Chegada ao aeroporto de Keflavík – Blue Lagoon – Reykjavík
Chegada ao aeroporto de Keflavík. Recepção e visita à famosa a Blue Lagoon, atravessando os campos de lava que formam
a magnética paisagem lunar da península de Reykjanes. A Blue lagoon é uma piscina geotérmica (SPA geotermal) ao ar
livre. Trata-se de uma fonte de água salgada e mineralizada que brota do interior da terra entre os 38º e os 40 º C, num
misto de poder, relaxamento e beleza, sendo uma das singulares e famosas atrações da Islândia. Vai aliviar o stress e
poder experimentar a sílica para mascaras faciais. Transfer para o hotel em Reykjavík.

Dia 2 │ 3. 12 (sexta-feira) Reykjavík – city tour + Fly Over Iceland – voo Akureyri – Akureyri
City-tour em Reykjavík pela manhã. Destaques para a Höfdi house, Sólfarid, Hallgrímskirkja e o Fly Over Iceland. Voo
doméstico para Akureyri, próxima do paralelo 66 (circulo polar ártico) e considerada a mais bonita cidade islandesa. citytour em Akureyri. Alojamento em Akureyri.

Dia 3 | 4. 12 (sábado) Akureyri – Godafoss – Mývatn (Banho e Jantar Tradicional com os Duendes de Natal)
Viagem contornando o fiorde de encontro a Godafoss (cascata dos Deuses). Segue o lago Mývatn, que é área de
conservação natural e onde fica Hverir, um local de paisagem marciana de solo alaranjado, onde fumarolas e sulfataras
(mud pots) de lama e lava borbulhante infestam o ar com intenso cheiro de enxofre. Pode ver as pseudo-crateras em
Skutusstadir, o vulcão Hverfell e as construções de basalto e magma petrificados de Dimmuborgir, onde habitam elfos
debaixo da lava. Altura do banho na Piscina Geotermal de Mývatn com os Duendes de Natal, tendo a água minerais
provenientes do interior da terra. É possível ver a aurora boreal. Jantar Tradicional de Natal. Alojamento em Mývatn.

Dia 4 | 5. 12 (Domingo) Mývatn – Casa de Recordações de Natal - voo para Reykjavík – Reykjavík
Viagem até ao Eyjafjördur para ver a casa de recordações de natal na extremidade do fiorde e onde uma vez mais, vai ter
contacto com o mundo mágico das fábulas e lendas islandesas. Em Akureyri subida à estância de esqui de Hlidarfjall, onde
vai usufruir de uma vista panorâmica sobre o fiorde. Voo doméstico de regresso a Reykjavík. Alojamento em Reykjavík.

Dia 5 | 6. 12 (segunda-feira) Reykjavík – Golden Circle – Reykjavík
Viagem para fazer o Golden Circle, o mais antigo day tour da ilha. Visita ao parque dos Géisers e Gulfoss, a cascata símbolo
da Islândia. Segue-se o parque natural de Thingvellir, onde se reunia o mais antigo parlamento do mundo e onde se
encontra a falha que separa a placa tectónica americana da euro-asiática, sendo possível colocar um pé na América e
outro na Europa. final de tarde livre na capital. Alojamento em Reykjavík.

Dia 6 │7. 12 (terça-feira) Reykjavík – Saída pelo aeroporto de Keflavík
Transfer para o aeroporto.
Jantar de Natal: O tradicional jantar de Natal incluído neste programa consiste nos produtos que fazem parte desta quadra
há séculos na Islândia. O menu inclui sopa do mar, salmão fumado, truta tradicional, borrego estilo Mývatn, diferentes
pratos, laufabrauð - pão de folha, Skyr e bolos tradicionais.

Incluído: Hotel B&B 4**** em Reykjavík em 3 noites | Hotel B&B 3*** en Akureyri y en Mývatn | Guia em português
BUS c/ transfers (inclui os transfers na chegada e na partida, assim como transfers para voos internos)
Voo Reykjavík - Akureyri | Voo Akureyri - Reykjavík | Jantar Tradicional de Natal | Blue Lagoon | Fly Over Iceland | Mývatn Baths
Opcional: 3 jantares
* Salvaguarda-se quaisquer eventuais alterações aos programas devido às condições atmosféricas ou outro motivo de força maior
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