
10 dies

Pots imaginar...

Paratges volcànics, glaceres, cascades, fonts termals,
guèisers, fiords...

AIXÓ ÉS ISLÀNDIA: 

Islàndia es presenta com la darrera frontera d’Europa,
on admirar els fenòmens de la immensitat de la seva
naturalesa que es combina amb la calma i la
tranquil·litat de les seves ciutats i pobles. 
Reykjavík, la capital del país, modelada per les
energies de la terra, és una ciutat plena de contrasts.
Ofereix opcions d’entreteniment i aventura fins
atraccions culturals e històriques. 
Gaudirem de la gastronomia islandesa: el bacallà amb
mantega, el xai al forn, la truita fumada, el marisc... I
les sopes de xai, de peix, de bròquil i porro. Sense
oblidar-nos de les cerveses artesanals. 
Com van fer els vikings fa segles, el país ha de ser
explorat per descobrir la seva naturalesa desbordant. 

Ens acompanyes? 

ISLÀNDIA

3.895€ + tax
ISLÀNDIA, 
NATURALESA SALVATGE
Del 28 de juliol al 6 d'agost 2023



28 JULIOL (Divendres)                   
PUNT D’ORIGEN - BARCELONA- REYKJAVIK 
Trasllat a l'aeroport del Prat, sortida amb vol directe a les  22:20h amb
destinació a l’aeroport Internacional de Keflavik. Arribada a les 00:55h
a Reykjavik. Trasllat a l'hotel i allotjament. 

29 JULIOL (Dissabte) 
KEFLAVIK - REYKJAVIK
Esmorzar. Trasllat a la capital del país, en un trajecte de 45 minuts. A
l'arribada realitzaran una breu visita panoràmica seguida d'un
recorregut a peu del centre històric de Reykjavik on coneixerem una
atractiva col·lecció d'edificis i espais com el llac Tjornin, el port vell, la
sala de concerts Harpa o la singular església de Hallgrimur. 
Dinar i resta de la tarda lliure. Sopar i allotjament a l'hotel

30 JULIOL (Diumenge)
REYKJAVIK- CERCLE D’OR- HVOLLSVOLLUR (215 KM)
Esmorzar a l’hotel. 
Ens endinsem en les suaus planes de l'interior per visitar les tres
destinacions que conformen el famós "Cercle d'Or": Geysir, un camp
geotèrmic format per manantials d'aigua calenta, dipòsits de fang
bullent i Strokkur, un guèiser que cada pocs minuts llança un raig
d'aigua d'uns 20 metres, la doble cascada de Gullfoss, un paratge
singular, en el que un riu glacial s'estimba per la vora d'una gran falla,
caient estrepitosament i transcorrent després de manera mansa
enmig d'una gorja de gran profunditat; i el P.N. de Þingvellir, que a
més de la seva importància històrica, revela l'enorme falla tectònica
entre la placa Euro-asiàtica i l'americana. 
Sopar i allotjament a l’hotel.

31 JULIOL (Dilluns)
HVÖLLSVOLLUR - COSTA SUR - HÖFN (355 KM )
Esmorzar a l’hotel. 
Avui gaudirem d’uns dels paisatges més bonics i singulars d’Islàndia. 
Les dues cascades més famoses del país. Skógafoss i Seljalandsfoss.
Molt pròxim a la localitat de la ciutat de Vik caminarem per sorra
negra de la platja de Reynisfjara, amb les seves sorprenents
columnes de basalt. Travessaren el camp de lava del volcà Laki, el
més extens del món, i la gran plana d’arena gris de Skeidarársandur,
escenari d’una de les darreres erupcions a l’illa. 
Acabarem navegant per les aigües de la Llacuna de Jokulsarlon,
observant de prop els immensos blocs de gel blanc i blau procedent
d’un proper braç d’una glacera. Sopar i allotjament a l'hotel.

1 AGOST (Dimarts)
HÖFN - FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR (245 KM)
Esmorzar a l’hotel. 
Amb la majestuosa silueta del grandiós Vatnajökull, la glacera més
gran d'Europa en volum, partirem cap al nord per recórrer la regió
dels fiords de l'est, esquitxada de petits pobles pesquers. 
Ens allotjarem a Fáskrúðsfjörður, al costat de l'oceà. Sopar a l'hotel.

ISLÀNDIA



2 AGOST (Dimecres)
FÁSKRÚDSFJÖRDUR - HUSAVIK (305 KM) 
Esmorzar a l’hotel. Ens endinsarem en el Parc Nacional Jökulsárglúfur i
la península de Tjornes, arribarem el punt més al nord del nostre
viatge. 
Ens aturarem a la cascada de Detifoss, famosa pel seu cabal. 
Pocs quilòmetres després contemplarem  Ásbyrgi, un immens canó
en forma de ferradura que segons la llegenda, va ser creada per
l’emprempta de Sleipnir, el gegantí cavall del deu Odín. Continuarem
la ruta cap a Husavik, ciutat portuària encantadora i rodejada de
muntanyes. 
Sopar i allotjament a l'hotel. 

*Possibilitat de realitzar una excursió opcional en vaixell per gaudir de
l'avistament de cetacis del país si el clima ens ho permet i segons
disponibilitat del moment. 

3 AGOST (Dijous)
HUSAVIK - AKUREYRI (160 KM)
Esmorzar a l’hotel. Ens dirigirem a l’entorn del Llac Mývatn, un fantàstic
territori  de manifestacions volcàniques amb nombrosos atractius a
visitar, entre les que destaquen els petits cràters de Skútustadir, la
misteriosa “ciutat fosca” de Dimmuborgir. Recorregut a peu pel
“Folklore”: coneixerem els i Trolls, els fantasmes d’Islàndia. 
Visitarem l’àrea geotermal de Hverir. Gaudirem d’un bany termal
deliciós a Myvatn Nature Baths. 
Després sortirem cap a la capital del nord, Akureyri, aturant-nos a
Godafoss, la cascada dels deus. Sopar i allotjament a l’hotel.

4 AGOST (Divendres)                
AKUREYRI - REYKHOLT (320 KM)
Esmorzar a l’hotel. Ens dirigirem cap a l’oest d’Islàndia. 
Travessem l'altiplà de Holtavörðuheiði, on pararem al canó Kolugljúfur,
amb les seves petites cascades. Arribada a Reykholt, al cor de la vall
de les Sagues, on abans d'allotjar-nos visitem dos cascades singulars:
Hraunfossar, una gran caiguda d'aigua que brolla a través d'una paret
de lava, i Barnafoss, la “cascada dels nens”. Sopar a l'hotel.

5 AGOST (Dissabte)
REYKHOLT – SNAEFELLSNESS – BORGARNES (235 KM)
Esmorzar a l’hotel. Explorarem la Península de Snaefellsness, un
apassionant i agrest territori que acull volcans, fiords, glaceres, camps
de lava, planes desolades i petits pobles amb molt d’encant. 
Coneixerem Kirkjufellfoss, una de las cascades més fotografiades de
l’illa, les patges de sorra negre de Djúpalónssandur, els acantilats de
Hellnar y Arnarstapi i el volcà i la glacera Snaefellsjökull, on Julio
Verne va situar l’entrada al centre de la terra. Sopar i allotjament a
l'hotel.
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Comercial Girona i Barcelona
(Montse Thomas) 674 447 596

Comercial Lleida i Tarragona
(Sònia Barata) 660 191 514

Rambla Nova 39, Igualada

viatjaliadestins.cat

938 017 892

info@viatjaliadestins.cat

Trasllats punt d'origen - aeroport del Prat - punt d'origen

Vols directes Barcelona- Reykjavík- Barcelona 
Facturació d’una maleta 23 kg. per persona. 
Guia acompanyant de Viatjalia Destins
Bus privat amb xofer islandès. 
Guia local de parla espanyola durant tot el viatge 
Trasllat de l’aeroport de Reykjavík / hotel / aeroport. 
1 nit a Keflavik, 1 nit a Reykjavik, 1 nit a Hvollsvöllur, 1 nit a 
Höfn, 1 nit a Faskrudsfjördur, 1 nit a Husavik, 1 nit a Akureyri, 1 
nit a Reykholt i 1 a Borgarnes. 
Hotels 4*.
Nota important: A Islàndia els allotjaments no són 
comparables amb els de cap país europeu, per la pròpia 
particularitat de l’illa. Els hotels previstos en l’itinerari, són 
funcionals. Les categories es poden distingir en Economy, 
Confort i Boutique segons els criteris de serveis oferts, 
antiguitat i preu. 
Règim de Mitja Pensió.
Visites i entrades descrites en l’itinerari
Navegació per la llacuna de de Jokulsarlon. 
Entrada a Myvatn Nature Bath amb tovallola inclosa. 
Assegurança d’assistència i cancel.lació amb cobertures per 
la Covid19. 

       (Dte 30 € per no utilitzar aquest servei)

SERVEIS INCLOSOS

Suplement habitació individual : 890 €
Suplement sortida garantida 15 persones: 375€
Excursió opcional avistament de balenes: 110€

SERVEIS OPCIONALS

3.895 € +  178 € Taxes
GRUP MÍNIM 20 PERSONES

 

PREU PER PERSONA

D.N.I. o PASSAPORT vigent

PROPINES GUIA I XOFER: 45€ aprox per persona

         02/12/2022

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

6 AGOST (Diumenge)
BORGARNES - REYKJAVIK - KEFLAVIK (50 KM) 
Esmorzar a l’hotel. Dia lliure per gaudir de la ciutat. Recomanem algunes
visites com el museu de les glaceres, passejar per la zona portuària i
gaudir de l'ambient local. A l’hora convinguda trasllat a l’aeroport per sortir
en vol directe a les 20:55h amb destinació Barcelona.

7 AGOST (Dilluns) BARCELONA - PUNT D'ORIGEN
Arribada a Barcelona a les 03:20h i trasllat als punts d'origen.

FI DELS NOSTRES SERVEIS
 


