Fabulosa Islândia
08 dias / 07 noites
a partir de
R$ 3.427

+9x de R$ 889
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia
Nesta viagem você verá toda a natureza deste país que mistura uma certa magia.
Islândia com seus vulcões, geisers, águas termais e campos de lava, lhe proporcionará emoções inesquecíveis. Você terá a oportunidade de
visitar Reykjavík. A capital mais ao norte do mundo, experimentará excursões de aventura. Visitará a espetacular lagoa do Glacial de Jokularlón
e também viverá um momento de relaxamento em um dos centros de bem-estar mais visitados da Islândia, A lagoa Azul.

Paises: Islândia
Cidades: Akurevri - Breiodalsvik - laugarbakki - Reykjavik. - Vik
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com café da manhã
De 23 de Julho à 3 de Setembro de 2022

Inclui

• 7 noites de acomodação em aptos standard com café da manhã
• 4 jantares
• Ônibus privado de acordo com o programa
• Guia acompanhante em espanhol
• Passeio panorâmico em Reykjavik
• Avistamento de baleias ( 3 horas )
• Circulo dourado
• Excursão de barco anfibio a Lagoa Glacial

Roteiro
DIA 1: REIKIAVIK
Chegada ao Aeroporto Internacional de Reykjavik (Keflavik). Transfer para o hotel por conta dos passageiros ( opcionalmente podemos oferecer
o traslado ). Dia livre para descanso ou atividades independentes.
DIA 2: REYKIAVIK - LAUGARBAKKI
Café da manhã. Encontro com seu guia no hotel e passeio panorâmico pela capital islandesa. Com quase 24 horas de luz do dia durante o
verão, Reykjavik realmente se torna a cidade que nunca dorme! A cidade é cercada por paisagens incríveis onde podem ser apreciadas
maravilhas naturais e históricas. Durante sua visita, você explorará as principais atrações, como a Catedral e o Parlamento. Continue para o
noroeste da Islândia até o distrito ocidental de Borgarfjörður, onde você pode admirar as esplêndidas cachoeiras de Hraunfossar. Continue em
direção a Laugarbakki. Jantar e pernoite no hotel
DIA 3: LAUGARBAKKI - AKUREVRI
Café da manhã. Hoje viajaremos ao longo da costa norte entre os fiordes Eyjafjörður e Skagafjörður até chegarmos a Dalvík, uma típica vila do
norte da Islândia onde a pesca e o processamento de pescado são as principais atividades. Aqui você embarcará em uma fantástica aventura
de observação de baleias! Continuação para Akureyri, a segunda maior cidade da Islândia, que apesar de ter pouco mais de 17.000 habitantes,
ainda consegue fazer as pessoas falarem de si mesmas. Jantar e alojamento em Akureyri.
DIA 4: AKUREVRI - BREIODALSVIK
Café da manhã. Dirija até a área do Lago Myvatn com uma parada no famoso Godafoss, a "Cachoeira dos Deuses". Hoje você terá a

oportunidade de admirar as impressionantes crateras de Skutustadagigar, as curiosas formações de lava de Dimmuborgir e a área de
Hverarönd com suas fontes de ebulição e argila. Continue até a cachoeira Dettifoss, a cachoeira mais impressionante da Europa, com 45m de
altura e 100m de largura. Continue até os fiordes orientais através de paisagens inesquecíveis. Jantar e pernoite no hotel.
DIA 5: BREIODALSVIK - VIK
Café da manhã. Hoje iremos para a lagoa glaciar Jökulsárlón e sua Diamond Beach, uma faixa de areia preta pertencente à grande planície
glacial Breiðamerkursandur. Aqui, os icebergs que enchem a lagoa sobem até a costa, deslumbrantes e indisciplinados em contraste com a
praia de areia preta. Você terá a maravilhosa oportunidade de navegar pelos enormes icebergs na paisagem pitoresca da lagoa e, com um
pouco de sorte, poderá até avistar as belas focas que são encontradas na lagoa. Continuação para Vík e a impressionante praia negra de
Reynisfjara, localizada ao lado da pequena vila de pescadores de Vík í Mýrdal. Com suas enormes pilhas de basalto, ondas do Atlântico rugindo
e vistas de tirar o fôlego, Reynisfjara é considerada a mais bela das praias de areia preta da Islândia. Jantar e pernoite no hotel.
DIA 6: VIK – REYKJAVÍK
Café da manhã. Dirigindo ao longo da costa sul, você pode admirar as cachoeiras Skogafoss e Seljalandfoss e os vulcões Katla e
Eyjafjallajökull. Você caminhará ao longo do famoso "círculo dourado" aproximando-se da rainha das cachoeiras islandesas, Gullfoss. Você
continuará até a famosa área geotérmica de Geysir, lar do gêiser mais ativo da Islândia, Strokkur, que entra em erupção regularmente a cada 510 minutos. Você terminará este dia maravilhoso no Parque Nacional Þingvellir, uma área de grande importância histórica e geológica onde se
reuniu o Anthingi, a forma parlamentar mais antiga do mundo fundada em 930. Retorno a Reykjavík e pernoite
DIA 7: REIKIAVIK
Café da manhã. Dia livre à sua disposição. Para passar horas de puro relaxamento, recomendamos opcionalmente que você visite um dos spas
mais visitados da Islândia, a famosa Lagoa Azul, localizada na península de Reykjanes.
DIA 8: REIKIAVIK
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de Flybussen por conta do passageiro. Fim dos serviços

Saídas e Preços
SAÍDAS GARANTIDAS DO BRASIL EM 2022:

Julho 16, 23
Agosto 13,20
Setembro 03
A partir de USD 2.100 (valor do pacote por pessoa em acomodação dupla)
A partir de USD 2.805 (valor do pacote em acomodação individual)

Observações
1 mala de 20kg por passageiro + 1 bolsa (max 10kg)
A Operadora local reserva-se o direito de negar o acesso a passageiros que ultrapassem o limite permitido. – O guia que acompanhante
pode mudar durante o programa.
Informamos que por motivos logísticos o programa pode sofrer variações na ordem de atividades, o que não altera nenhuma de suas
inclusões.
O texto deste roteiro é oficial, não nos responsabilizamos por alterações no texto, ou acréscimos que sejam feitos no momento da venda.
– Desconto para criança de 7 a 12 anos compartilhando quarto duplo com 2 adultos. A consultar – Não se aceita crianças menores de 06
anos devidoo a natureza dos passeios e das distâncias percorridas;

REGRAS DE CANCELAMENTO
Cancelamentos da efetivação da reserva até 100 dias antes do início do tour 10% de multa
Cancelamentos de 99 a 50 dias antes do início do tour 30% de multa
Cancelamentos de 49 a 38 dias antes do início do tour 65% de multa
Cancelamentos de 37 a 17 dias antes do início do tour 85% de multa
Cancelamentos com menos de 16 dias antes do início do tour 100% de multa
Alteração de nomes com menos de 38 dias terão multas de EUR 150, por pessoa

Fotos

