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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.
Almoço livre.
Terminaremos o dia no imponente 
Hotel Ion, que por si só é uma obra de 
arte, membro dos hotéis Design do 
mundo e que já ganhou vários prémios 
internacionais pelo seu design numa 
localização tão privilegiada. Continuação 
para o Hotel South Coast 4* em Selfoss. 
Check in e distribuição dos quartos.
Jantar e alojamento no hotel.

3º Dia - SELFOSS (COSTA SUL) / VIK   
Pequeno-almoço. O dia começa com um 
mergulho nas águas quentes e saudáveis   
da lagoa secreta. Após tempo livre para 
almoço, passeio pela costa sul da ilha. 
Visita  da bela cachoeira Seljalandsfoss, 
bem como o incrível Skogafoss. 
Continuação para a cidade de Vik. Almoço 
Livre.
Em Vik, não podemos deixar de visitar a 
famosa praia de areia negra, que serviu de 
pano de fundo a tantas séries de televisão 
como Game of Thrones – La Reynisfjara.
Jantar e alojamento no Hotel Kria 3* ou 
similar em Vik.

4ºDia - VIK / SKAFTAFELL / JÖKULSÁ-
RLÓN / HÖFN 
Pequeno-almoço. Hoje cruzaremos a 
região lávica mais extensa do mundo 
Eldraun, bem como passaremos pelo 
Canyon Fjaðrárgljúfur, um canyon de 
mais de 2km que impressiona por sua 
vegetação fértil que cria uma paisagem 
de cartão postal. Almoço livre.
Continuamos pela região arenosa do 
deserto de Skeiðarársandur. Visita ao 
Parque Nacional Skaftafell, uma das 
regiões mais bonitas do país localizada 
“aos pés” 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 em 
Jökulsárlón, lagoa glaciar.
Continuação para a região de Höfn.
Jantar e alojamento no Hotel Fosshotel 
Vatnojokull 3* ou similar em Höfn.

5ºDia - HÖFN / EASTFJORDS / EGILSS-
TAÐIR 
Pequeno-almoço Saída em direção 
aos fiordes orientais até ao fiorde 
Breiðafjörður. Cruzaremos a trilha da 
montanha Öxi, assim como passaremos 
pelos fiordes orientais.
Após chegada à cidade de Egilsstaðir, 
visitaremos a cascata Fardagafoss.
Caminhada de orientação com nosso guia 
acompanhante.
Chegada ao Hotel Lake Egilsstadir 3* em 
Egilsstadir ou similar.
Check in e distribuição dos quartos.
Jantar e alojamento no hotel.

6ºDia - EASTFJORDS / DETTIFOSS / 
MÝVATN 
Pequeno almoço no hotel.
Saída para um tour pela área desértica de 
Jökulsalsheiði e continuação para o norte. 
Visita da cascata Dettifoss, conhecida 
por ser a mais poderosa da Europa, bem 
como Ásbyrgi – um desfiladeiro glaciar na 
estrada Diamond Circle. Exploraremos a 
região do Lago Mývatn onde 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.

1º Dia - LISBOA 
/ HELSINQUIA / 

REYKJAVIK
Comparência no 

aeroporto de Lisboa 
120 minutos antes da 

partida. Assistência nas 
formalidades de embar-

que.
06h50 – Partida em voo 

da Finnair com destino a 
Helsinquia.

13h30 – Chegada a Helsin-
quia e mudança de avião.

16h10 – Continuação da via-
gem em voo Finnair com desti-

no a Reyjkavik.
17h00 – Chegada a Reykjavik. 

Assistência e transporte para o 
Reykjavik Hotel CenterPlaza 3* ou 

similar.
Check in e distribuição de quartos.

Saída a pé para jantar em restaurante 
cerca do hotel (este hotel não tem res-

taurante que sirva refeições).

2º Dia - REYKJAVIK / GOLDEN CIRCLE 
/ SELFOSS 
Pequeno-almoço. Saída para visitar a 
famosa “Cascata de Ouro”, Gullfoss e a 
área geotérmica onde está localizado 
o grande Geyser. Continuação para o 
Parque Nacional Thingvellir, um dos 
locais mais importantes da história do 
país e com uma geologia impressionante 
e que consta na lista da UNESCO desde 
2004 e 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, (entrada 
opcional), 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 

Nesta viagem faremos a Golden 
Circle, o mais famoso e comple-
to circuito pela ilha. Os maiores 
fenómenos da natureza estão 
concentrados na Islândia.

ISLÂNDIA



PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por um representante Try-

vel durante toda a viagem;
• 8 noites de alojamento com pequeno almoço 

nos hoteis mencionados ou similares;
• 8 jantares de 3 pratos (entrada + prato prin-

cipal + sobremesa (ou eventualmente buffet),  
em hoteis / restaurantes locais, com café/ chá 
e água em jarros;

• Guia acompanhante na Islândia a falar ou lin-
gua Portuguesa ou castelhana do dia 1 ao dia 9;

• Transfer em privado para o grupo no dia de 
chegada desde ao aeroporto de Keflavilk a 
Reykjavik, com assistencia do tour leader des-
de o aeroporto (dia 1);

• Transfer em privado para o grupo no dia de 
partida do hotel para ao aeroporto de Keflavik 
com assistencia do tour leader (dia 9);

• Autocarro de longa distância do dia 2 ao dia 7  
(considerando um autocarro até 29 lugares);

• Excursões / visitas:
• Dia 3: entrada e mergulho nas águas quentes 

da secret lagoon & uso de toalha;
• Dia 4: passeio de barco anfíbio no Jokursalon,
• Dia 6: Entrada aos banhos naturais de Myvatn 

com uso de toalha inlcuida,
• Dia 8: Visita ao Museu Etnográfico Glaumbaer
• Numero de emergência em portugues/ espa-

nhol & inglês durante todo o tempo da viagem;
• Seguro de assistência em viagem e proteção 

Covid-19;
• Kit de viagem Covid-19 (máscaras descartáveis 

e um frasco de gel alcoólico de 100ml);
• Mochila e bolsa de documentação Tryvel.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Atividades extra;
• Almoços;
• Bebidas às refeições (somente água em jarros, 

café americano ou chá);
• Serviço de bagageiros;
• Gratificações a guia e motorista;
• Despesas pessoais;
• Tudo o que não esteja mencionado como “in-

cluído”.

 PREÇO P/PESSOA | QUARTO DUPLO
(MÍNIMO DE 20 PARTICIPANTES) 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL

3.560 €

940 €

Continuação para as pseudo-crateras 
(Skutusstadir), as construções de basalto 
e lava petrificada (Dimmuborgir), as 
crateras vulcânicas (Hverfell) e as 
sulfatadas e lava (Namaskard). Almoço 
livre.
Chegada ao Hotel Fosshotel Myvatn 3* em 
Myvatns ou similar. Check in e distribuição 
de quartos.
Jantar e alojamento no Hotel.

7ºDia - MYVATN / GODAFOSS / AKU-
REYRI 
Pequeno-almoço. Saída em direção à re-
gião de Husavik, uma cidade na costa nor-
te da Islândia com pouco mais de 2.000 
habitantes e conhecida pela sua locali-
zação privilegiada para a observação de 
baleias. Visita da cidade com nosso guia 
acompanhante. Visita a Goðafoss “Casca-
ta dos Deuses”.  Almoço livre.

Chegada a Akureyri, declarada capital do 
norte e uma das mais belas cidades da 
ilha.
Jantar e alojamento no Hotel Icelandair 
Akureyri 3* em Akureyri ou similar.

8ºDia - AKUREYRI / BORGARFJÖRÐUR 
/ REYKJAVÍK
Pequeno-almoço. Visita do atraente e in-
teressante Museu Etnográfico Glaumbær, 
uma antiga quinta tradicional (Laufás) de 
telhados em colmo, hoje um dos mais fa-
mosos museus etnográficos da Islândia. 
Continuação pelo distrito de Skagafjörður 
e o planalto Holtavörðurheiði até a pito-
resca região de Borgarfjörður. Visita da 
bela cascata Hraunfossar e a fonte termal 
mais poderosa da Europa: Deildartunguh-
ver.
Almoço livre.
Continuação para Reykjavik. Após chega-

da, visita panorâmica da cidade capital da 
Islândia.
Jantar incluído em restaurante. Alojamen-
to em Reykjavík no Hotel CenterPlaza ou 
similar.

9ºDia - REYKJAVÍK / HELSINQUIA / 
LISBOA
Pequeno almoço no hotel e check-out-
Assistência e transfer para o aeroporto. 
Formalidades de embarque.
09h25 – Partida em voo da Finnair com 
destino a Helsinquia.
15h50 – Chegada a Helsinquia e mudança 
de avião.
18h20 – Continuação da viagem em voo 
Finnair com destino a Lisboa.
21h10 – Chegada a Lisboa, ao aeroporto 
Humberto Delgado.

Fim de Viagem!
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