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maior quantidade de rochas e minerais da Islândia. É o 
resultado da pesquisa e recolha de pedras e minerais 
há mais de 60 anos. A viagem continua passando por 
Djúpivogur, entre santuários de gansos e cisnes, não 
esquecendo ainda o grande glaciar de Vatnojökull. 
Jantar e alojamento na região de Höfn, em Hotel 3*. 

5º DIA – HÖFN (REGIÃO) /FJALLSÁRLON /  DYRHÓLAEY 
/ SKÓGAFOSS / SELJALANDFOSS / HELLA 
Viagem ao longo do Vatnajökull, o maior glaciar da 
Europa. A primeira paragem será na lagoa glaciar 
Jökulsárlón, um local irreal e único no mundo, 
onde é possível avistar algumas focas entre os 
icebergues coloridos, e palco de cenas de vários 
filmes (possibilidade de passeio na lagoa). Segue-
se Fjallsárlón, onde sentados num anfiteatro natural, 
é possível apreciar um terminal do grande glaciar. 
Passagem pelo Parque Nacional de Skaftafell, pelas 
praias de areia preta em Vík e pelo santuário de aves 
de Dyrholaey. O dia termina com as incríveis cascatas 
de Skógafoss, com os seus 60 metros de altura, e de 
Seljalandsfoss, talvez, por conseguirmos passar por 
trás dela, umas das mais impressionantes do país. 
Jantar e alojamento na região de Hella, em Hotel 3*. 

6º DIA – HELLA / GULLFOSS / GEYSIR / THINGVELLIR 
/ NATIONAL MUSEUM / REYKJAVÍK 
Viagem pelo sudoeste da Islândia, através do Golden 
Circle. 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 cascatas de Faxi e Gullfoss, o símbolo da Islândia. 
No Parque Natural de Thingvellir, é possível admirar 
a beleza natural, e colocar um pé na Europa e outro 
na América, na separação das duas placas tectónicas. 
Continuamos para Reykjavik, e terminamos o dia com 
visita ao Museu Nacional. Jantar e alojamento em 
Reykjavík, em Hotel 3*.

7º DIA - REYKJAVIK
Dedicamos toda a manhã a passear e conhecer o 
centro de Reykjavik, com destaque para a Hofdi 
House; Sólfarid; a catedral luterana – Hallgrimskirkja; 
o lago Tjörn; o Harpa Conference & Concert Centre 
e o Perlan. A tarde é livre para explorarmos a cidade 
por nossa conta. Saída, a pé, para jantar num dos mais 
típicos restaurantes da cidade. 
Hoje o nosso jantar será de degustação de comida 
típica islandesa - Iceland Tapas Menu, com baleia, 
papagaio do mar fumado, ling azul, truta do ártico, 
lagosta e cordeiro. Regresso ao hotel. Alojamento.

8º DIA – REYKJAVIK / PORTO OU LISBOA
Aproveitamos ainda parte da manhã, para gozar 
as últimas horas na cidade. Sugerimos um passeio 
pelo parque Laugardalur, uma subida ao The Pearl, 
conhecer o Harpa Concert Hall ou fazer as últimas 
compras no Mercado de Pulgas de Kolaportid. Transfer 
ao aeroporto, e pelas 13h55 embarque com destino a 
Lisboa, via Frankfurt. Chegada a Lisboa pelas 23h40.

FIM DA VIAGEM

 

1º DIA – LISBOA OU PORTO* 
/ KEFLAVIK / BLUE LAGOON  

/  REYKJAVIK  
Comparência no aeroporto. 

Pelas 05h05, partida em 
voo Lufthansa com destino a 

Reykjavik, via Frankfurt. Chegada 
ao aeroporto de Keflavik pelas 

13h00, e, atravessando a magnética 
paisagem lunar da península de 

Reykjanes, chegaremos à Blue 
lagoon – um Spa geotermal ao ar livre, 

com água salgada e mineralizada que 
brota do interior da terra entre os 38º 

e os 40 º C. Haverá melhor maneira da 
Islândia nos receber?! Continuamos para 

o centro de Reykjavík. Jantar e alojamento 
em Hotel 3*. 

2º DIA – REYKJAVÍK / BORGAFJÖRDUR /
GLAUMBAER MUSEUM / AKUREYRI

Saímos para norte, com destino a Akureyri, por 
muitos considerada a mais bonita e pitoresca 

cidade da Islândia. Cruzaremos o Borgafjördur, 
região povoada de lendas e onde aconteceram 

muitos dos relatos das sagas islandesas e seguimos 
ao longo da costa atravessando diversas povoações, 

numa sequência de diferentes paisagens. Visita 
ao Glaumbaer, uma antiga quinta tradicional com 
telhados em turfa, hoje um dos melhores museus 
etnográficos da Islândia. Jantar e alojamento em 
Akureyri, em Hotel 3*.

3º DIA – AKUREYRI / GODAFOSS / MÝVATN / EGILSSTADIR
Iniciamos o dia pelo fiorde, de encontro a Godafoss, 
a Cascata dos Deuses, símbolo da implementação 
do cristianismo na Islândia. Continuamos para o 
lago Mývatn, 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, 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 e em que o ar tem 
um intenso cheiro a enxofre. Estamos já na área do 
Krafla, com uma das principais centrais de produção 
de energia geotermal. Seguimos para leste e para o 
Parque Nacional de Jökulsárgljúfur. Passamos por esta 
região desértica e inabitada que durante o Inverno fica 
coberta pela neve, onde sentiremos o que é viver no 
isolamento islandês. Jantar e alojamento na região de 
Egilsstadir, em Hotel 3*.

4º DIA – EGILSSTADIR / ESKIFJÖRDUR / STODVARFJÖRDUR 
/ PETRA MUSEUM / DJÚPIVOGUR  /  HÖFN (REGIÃO)
De manhã passamos pelas pequenas povoações de 
Egilsstadir, Reydarfjördur e Eskifjördur. Durante o dia 
percorreremos os magníficos fiordes do leste, por 
entre vilas piscatórias, com os seus pequenos portos e 
com os coloridos barcos de pesca. Em Stöðvarfjörður 
visitamos a coleção privada dos minerais, que reúne a 

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por parte de um representante 
Tryvel durante toda a viagem;
• Passagem aérea, em classe económica, em voos 
regulares Lufthansa, Lisboa / Reykjavik / Lisboa, via 
Frankfurt, com direito a uma peça de bagagem de 
porão até 23kgs, e respectivas taxas de aeroporto, 
segurança e combustível, no valor de 253,00€, a 
24.08.2021 – sempre sujeitos a confirmação, aquando 
da emissão dos bilhetes);
• Alojamento e pequeno-almoço, em hotéis de 3 
estrelas;
• Meia Pensão – 6 jantares (3 pratos com café / chá e 
jarros de água), incluindo jantar especial de degustação;
• Acompanhamento por guia local, em língua 
portuguesa durante toda a viagem;
• Circuito em autocarro de turismo;
• Entradas e visitas conforme programa: Glaumbaer 
Museum; Petra Museum; National Museum e Blue 
Lagoon;
• Taxas hoteleiras, serviço e IVA;
• Seguro Multiviagens GOLD com proteção Covid-19.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Almoços, alguma outra refeição expressa como não 
incluída e bebidas;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro com cancelamento antecipado, assistência e 
interrupção;
• Eventuais testagens Covid-19;
• Tudo o que não estiver mencionado como incluído.

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..

LISBOA OU PORTO*  
PARTIDAS DO PORTO – CONSULTE-NOS

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

2.995€

595€

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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