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a vegetação única e que integra o Parque Nacional de 
Jökulsárgljúfur. Continuação para a cidade costeira de 
Húsavík, conhecida por ser a capital da observação de 
baleias (whale watching) na Europa. Visita ao Museu da 
Baleia onde vai ficar a conhecer tudo sobre os maiores 
mamíferos do planeta. 
Parte da tarde em Husavík para usufruir de uma vista 
sobre a baía, dos cafés no porto e da igreja da cidade, 
que é uma das mais bonitas do país e construída no inicio 
do século XX. 
Alojamento no Fosshotel Mývatn (3*Sup.) ou Fosshotel 
Husavík (3*Sup.). 
Almoço e Jantar incluído.

Possibilidade de opcionalmente neste dia  fazer um 
passeio no cavalo islandês (Materiais de equitação de 
segurança fornecidos)
O cavalo islandês é famoso internacionalmente devido aos 
5 passos diferentes. Cavalos robustos e de baixa estatura 
são procurados por inúmeros criadores mundiais. Este 
pequeno tour é de baixa dificuldade e vai fazê-lo admirar 
esta raça e a sua forma dócil e agradável de montar e lidar.
Preço por pessoa : € 105,00 (1h30 a 2horas de duração)

Possibilidade de opcionalmente neste dia fazer um 
passeio de barco para observação das baleias
O passeio de barco para observação das baleias realiza-se 
na povoação de Husavík. As baleias mais avistadas são as 
baleias jubarte (ou corcunda), baleia comum, baleia anã e 
por vezes, é possível avistar a baleia azul ou a orca. 
Preço por pessoa : € 100,00 (3 horas de duração)

4º DIA | 14 Maio (Sex.) - HÚSAVÍK/MÝVATN – DETIFOSS 
– FIORDES DO LESTE
Após o pequeno-almoço saída para o Lago Mývatn, 
que desde 1974 é área de conservação natural e local 
privilegiado para os observadores de aves, fotógrafos e 
amantes da natureza. Poderão ver-se as pseudo-crateras 
(Skutusstadir), as construções de basalto e magma 
petrificados (Dimmuborgir), as crateras vulcânicas 
(Hverfell), as fumarolas e bocas sulfatadas de lama e lava 
(Namaskard). 
Em Mývatn iremos tomar um banho relaxante na piscina 
geotermal de Mývatn que retira água 2500 m abaixo 
do subsolo, com minerais únicos e micro-organismos 
ancestrais
Os banhos de Mývatn contêm cerca de 3,5 milhões de 
litros de água com temperatura entre 36 - 40°C e o seu 
fundo é coberto por areia e cascalho. A água é alcalina 
e contém uma grande quantidade de minerais. Devido 
à sua composição química, as bactérias e a vegetação 
indesejáveis não prosperam, não sendo necessário 
utilizar o cloreto ou qualquer outro desinfetante. A água 
geotérmica na Islândia contém enxofre e por isso, deve 
evitar levar jóias (prata) para a água, de forma a não as 
danificar. O enxofre, contudo, tem um efeito positivo na 
pele, na asma noutras doenças respiratórias.
Continuaremos depois de encontro ao rio  Jökulsá á 
Fjöllum, até  às maiores quedas de água da Europa - 
Detifoss com 44 metros de altura por 100 de largura e 
durante o verão, deixa cair mais de 200.000 litros de água 
por segundo. 

1º DIA | 11 Maio (Ter.)  - LISBOA / 
FRANKFURT / REYKJAVIK

Comparência no aeroporto de 
Lisboa 180 minutos antes da partida. 

Assistência por um representante da 
agência que ajudará nas formalidades 

de check-in e o acompanhará durante 
toda a viagem. 

05h05 - Partida em voo regular da 
Lufthansa com destino a Frankfurt. 

09h05 – Chegada a Frankfurt e mudança 
de avião.

11h10 – Partida em voo regular da Lufthansa 
com destino a Reykjavik.

12h50 – Chegada a Reykjavik. Assistência e 
transporte para o restaurante para almoçar.

De tarde, visita da cidade de Reykjavik, capital da 
Islândia. 

Após a visita faremos o programa virtual “Fly over 
Iceland” : utilizando a mais moderna tecnologia para 

lhe dar a sensação de voar. Vai ficar suspenso em 
cadeiras a 20 m do solo, diante de uma tela esférica de 

20 metros, enquanto o nosso filme o leva numa viagem 
emocionante pela Islândia. Efeitos especiais, incluindo 

vento, nevoeiro e aromas, combinam-se com o movimento 
do passeio para criar uma experiência inesquecível.

Chegada ao Hotel. Check in e distribuição de quartos. Jantar 
e alojamento.

2º DIA |  12 Maio (Qua.) - COSTA OESTE – MUSEU MUSEU 
GLAUMBAER / AKUREYRI
Após o pequeno-almoço viagem para Akureyri, considerada a mais 
bonita cidade do país. 
Ao longo da costa, cruzam-se diversas povoações, numa sequência 
de diferentes paisagens. 
Visita ao Glaumbaer, uma antiga quinta tradicional (Laufás) 
de telhados em colmo, hoje um dos mais famosos museus 
etnográficos da Islândia. Passagem pelos Picos de Oxnadalur e 
pequeno city-tour em Akureyri. 
Destaque para as antigas casas coloridas em madeira, no local onde 
foi fundada a cidade. 
Neste dia, faremos ainda  o tour “Into the Glacier” : A viagem inicia-
se com enormes camiões de eixos alterados e adaptados para se 
moverem por cima do glaciar. Vai aceder ao maior túnel de gelo 
do mundo feito pelo o homem. O túnel de gelo e as cavernas estão 
localizadas no segundo maior glaciar da Islândia - o Langjökull. Vai 
ter a incrível oportunidade de explorar o glaciar e ver por dentro 
- o magnífico “gelo azul”. A jornada dentro  do gigante de gelo é 
realmente uma experiência única! O Langjökull é o segundo maior 
glaciar da Islândia. Tem aproximadamente 950 km² e uma grande 
parte do glaciar vai acima dos 1200/1300 m acima do nível do 
mar, que repousa sobre um maciço de montanhas hialoclastitas.
Alojamento no Hotel Kea (4*). 
Almoço e Jantar incluído.

3º DIA  | 13 Maio (Qui.) -  AKUREYRI / GODAFOOS / ASBYRGI / 
HÚSAVIK – MUSEU DA BALEIA / HÚSAVIK / MYVATN
Após o pequeno-almoço viagem até Godafoss (cascata 
dos Deuses), símbolo da implementação do cristianismo na 
Islândia. A viagem vai seguir pela península de Tjörnes, sempre 
com o oceano glacial ártico a acompanhar. 
Paragem no Asbyrgi Canyon, para uma caminhada, entre 

Nesta viagem faremos a Golden Circle, o mais famoso e 
completo circuito pela ilha. Uma terra de bravos, construída 
por navegadores-guerreiros. Uma viagem pela ilha dos 
vulcões, campos de lava, cascatas, lagoas glaciares, géiseres, 
icebergues, praias de areia preta… e até elfos!

Uma terra de bravos, construída por navegadores-guerreiros!
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estão localizadas as snowmobiles. O passeio leva-o ao topo do 
Mýrdalsjökull. Esta aventura permite-lhe fotografar e filmar a 
paisagem e a natureza da Islândia selvagem (dependendo do 
clima). Tudo o que precisa para uma viagem segura e confortável 
é fornecido. Os guias seguem os procedimentos de segurança 
e vão distribuir roupas e capacetes especiais. É fácil dirigir um 
snowmobile. Atenção: Todos os motoristas devem ter mais de 17 
anos e possuir carteira de motorista válida. 
Terminamos passando pelo glaciar e vulcão de Eyjafjallajokull 
que parou o tráfego aéreo na europa em 2010. 
Alojamento no ION Adventure resort Hotel (4*). 
Almoço e Jantar incluído.

7º DIA | 17 Maio (Seg.) SELFOSS – GOLDEN CIRCLE – BLUE 
LAGOON
Após o pequeno-almoço inicio do Golden Circle, o mais antigo 
day tour da ilha. Viagem ao 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 quedas de água de Faxi e Gullfoss, a cascata símbolo da 
Islândia. 
Posteriormente, paragem no Parque Natural de Thingvellir, 
lugar símbolo da nação islandesa onde vamos ver o mais 
antigo Parlamento do mundo. Além de se poder admirar a 
beleza natural é possível colocar um pé na Europa e outro na 
América, já que o parque é atravessado pela falha que separa 
as duas placas tectónicas. 
Continuação para a Blue Lagoon, atravessando os campos de 
lava que formam a magnética paisagem lunar da Península 
de Reykjanes. A Blue lagoon é uma fonte de água salgada 
e mineralizada que brota do interior da terra entre os 38º 
e os 40 º C. Um Spa geotermal a céu aberto, que permite 
a harmonia entre o corpo, a mente e o espírito, aliviando o 
stress e o cansaço acumulado na viagem e revigorando para 
os dias vindouros. Nas águas leitosas da Blue lagoon poderá 
experimentar a sílica para fazer máscaras faciais ou revestir o 
corpo, de forma a tonificar a pele. 
Alojamento no Retreat at Blue Lagoon Hotel (5*). 
Almoço e Jantar incluído.

8º DIA | 18 Maio (Ter.) - BLUE LAGOON – PARTIDA DO 
AEROPORTO DE KEFLAVÍK / FRANKFURT / LISBOA
Pequeno-almoço no Hotel.
Transfer para o aeroporto.
Assistência nas formalidades de embarque.
14h15 – Partida em voo da Lufthansa com destino a Frankfurt.
19h50 – Chegada a Frankfurt e mudança de avião.
21h30 – Partida em voo da Lufthansa com destino a Lisboa.
23h40 – Chegada a Lisboa ao Aeroporto Humberto Delgado.

A viagem segue pelos desertos 
interiores da Islândia. Vão ser momentos 

para usufruir de algumas vistas 
panorâmicas com uma textura e palete de 

cores diferentes. 
Chegada aos fiordes do leste. 

Alojamento no hotel Hallormstadur (3*). 
Almoço e Jantar incluído.

5º DIA | 15 Maio (Sáb.) - FIORDES DO LESTE – 
COLEÇÃO DOS MINERAIS – VATNAJOKULl

Após o pequeno-almoço passagem por algumas 
localidades onde vamos percorrer os magníficos 

fiordes do leste e por entre vilas piscatórias e onde 
ainda se podem ver pequenos barcos de pesca. 

Em Stöðvarfjörður visita à coleção privada de minerais 
- Petra, a maior coleção de minerais da Islândia, sendo 

visitado anualmente por mais de 20.000 pessoas. É o 
resultado da pesquisa e recolha de rochas e minerais há 

mais de 60 anos. 
A viagem continua com passagem por Djúpivogur, entre 

santuários de gansos e cisnes. 
Referência ainda para a bonita baía de Höfn escudada pelo 

Glaciar Vatnojökull. 
Viagem ao longo do Vatnajökull, o maior glaciar da Europa. 
Paragem na Lagoa Glaciar Jökulsárlón. Os seus icebergues 
coloridos tornam este local irreal, tendo sido palco de cenas de 
dois filmes de James Bond. Este é um local único no mundo e 
na sua extremidade fica a Diamond Beach.  
Passeio de barco na lagoa glaciar Jokulsárlón com possibilidade 
de avistar algumas focas (fatos de flutuação e coletes 
protetores oferecidos no barco Zodíaco). Este barco cobre 
uma maior área da lagoa e aproxima-se cerca dos icebergues. 
Quando possível, o Zodíaco vai quase até ao glaciar (o mais 
próximo possível). O passeio do Zodíaco tem cerca de 1 hora 
de duração. Os passageiros devem ter 10 anos de idade ou 
mais, ou pelo menos 130 cm de altura, para poderem fazer a 
excursão.
Segue-se Fjallsárlón, onde sentados num anfiteatro natural, é 
possível apreciar uma língua terminal do grande glaciar. 
Alojamento no Fosshotel Jokulsárlon (4*). 
Almoço e Jantar incluído.

6º DIA |  16 Maio (Dom.) - VATNAJOKULL – REYNISFJARA/
DYRHÓLAEY – SKÓGAFOSS – SELFOSS
Após o pequeno-almoço passagem ao longo do mais antigo 
parque nacional do país (Skaftafell National Park). 
Seguem-se os campos de lava do Eldhraun a meio caminho da 
povoação de Vík. Aqui encontram-se as famosas praias de areia 
preta, as 3 rochas de Reynisdrangur e as características colunas 
basálticas em Reynisfjara/Dyrhólaey, para que possa fotografar 
o papagaio-do-mar, autêntico símbolo da Islândia. 
Destaque ainda para as duas famosas cascatas de Skógafoss e de 
Seljalandsfoss que ficam junto ao Glaciar de Myrdalsjokull.
Passeio com as motas da neve (snowmobile) em cima do glaciar 
de Myrdalsjokull  (Calçado, fatos e capacetes fornecidos para a 
atividade)
Um passeio de snowmobile é perfeito para quem pretende 
explorar uma vista deslumbrante sobre o sul da Islândia. A duração 
do passeio é adequada para ‘motociclistas’ iniciantes. O passeio 
começa com um breve briefing na base principal. Em seguida, 
segue-se num enorme camião (caminhão) de eixos alterados e 
adaptados. Subimos a montanha em direção do glaciar, onde 

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento durante toda a viagem por David Coelho;
• Passagem aérea em classe turística em voo regular da Lufthansa para 
percurso Lisboa / Frankfurt / Reykjavik / Frankfurt / Lisboa com direito 
ao transporte de 23 Kgs de bagagem de porão;
• Estadia de 7 noites em hoteis de  4*** e 5***** e 3*** Sup. com 
programa em regime pensão completa (desde o jantar do dia 11 de 
Maio até ao jantar 17 de Maio), num total de 13 refeições;
• Transferes Aeroporto Reykjavik / Hotel / Aeroporto Reykjavik;
• Circuito na Islandia em autocarro de turismo com ar condicionado;
• Guia em português;
• Entradas em todos os monumentos mencionados com visitas (Museu 
Etnográfico Glaumbaer; Museu da Baleia; Coleção privada dos Minerais 
Petra; Blue Lagoon;
• Tour virtual “Fly Over Iceland”;
• Tour “Into the Glacier”;
• Banho relaxante na piscina Geotermal de Mývatn;
• Passeio de barco na Lagoa Glaciar de Jokulsárlón;
• Passeio de “Snowmobile” no Glaciar de Myrdalsjokull;
• Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA (valores • • atuais);
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (valor atual cerca de € 
252,14 à data de 26.06.2020  e a atualizar e reconfirmar na altura da 
emissão da documentação);
• Seguro de assistência em viagem;
• Gratificações a guia e motorista;
• Mochila e livro de viagem contendo material informativo sobre os 
locais a visitar;
• Auriculares durante todo o percurso;
• Kit Higiène e Segurança Covid 19 (4 máscaras + 2 embalagens de gel 
alcoólico + 2 pares de luvas).

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços não mencionados e extras efetuados durante 
a estadia  tais como telefonemas, minibar, lavandaria, excursões 
opcionais, etc.
• Bebidas durante as refeições;
• Bagageiros nos hotéis.

11 A 18 MAIO 2021
GRUPO 20 PARTICIPANTES

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

6.300€

1.740€

PASSAPORTE OBRIGATÓRIO:
Passaporte com validade mínima de 6 meses à data do 
regresso da viagem

NOTA:
• A presente cotação está sujeita a reconfirmação 
mediante as disponibilidades de voos e hotéis à data 
da V/ reserva. Os valores acima apresentados poderão 
sofrer eventuais alterações em caso de significativas 
oscilações cambiais e/ou de custos de combustível 
e/ou eventuais novas taxas, tendo em conta a atual 
conjuntura internacional e o facto da viagem se realizar 
a um ano de distância. 


