
LENDAS DA ISLANDIA
Especial Semana Santa 2019

Reykjavik, Vik, Hella, Thingvellir – 6 Dias

Serviços incluídos

•  Transfer de chegada e de saída regular com Flybuss 
Plus

• 5 noites de alojamento nos hotéis mencionados ou de 
categoria similar (4 *) com café da manhã buffet

• Passeio panorâmico de Reykjavik com o guia 
acompanhante da viagem

•  02 Jantares incluídos no Stracta Hotel
•  Safari das Baleias 
•  Entrada no complexo da lagoa azul incluíndo toalhas
•  1 hora de moto-neve (2 pessoas por moto)
•  Passeio pelo glaciar com guia e equipamento 

especial
•  Guia acompanhante em Espanhol durante todo o 

itinerário
•  IMPORTANTE: 1 mala por pessoa com máx. 20 kg. + 

1 mala de mão

Data da Saída Garantida 2018

• Início – Reykjavik: 18 ABRIL
• Final – Reykjavik: 23 ABRIL
• Código de reserva: LEY IS 0418

Condições Gerais

O pagamento integral da reserva deve ser efetuado no 
máximo até dia 01 de Fevereiro de 2019 (56 dias antes 
do início do tour

Preços  em Euros por pessoa:

• Preço por pessoa em duplo           EUR 1984 BRUTO,-

•  Suplemento individual              EUR 501 BRUTO,-

•  Suplemento individual moto-neve              EUR 66 BRUTO,-



Itinerário

DIA 01 – QUINTA: FEIRA -  REYKJAVIK
Chegada a Reykjavik e traslado regular com Flybuss Plus 
para o hotel. 
Ás 18:30 encontro com o guia acompanhante no lobby do 
hotel para a reunião de apresentação. Alojamento no Grand 
Reykjavik Hotel

DIA 02 – SEXTA: FEIRA - REYKJAVIK
Café da manhã no hotel
Pela manhã, iniciaremos a visita panorámica de Reykjavik, 
onde veremos os principais pontos turísticos, como o edificio A 
Pérola, a Igreja Hallgrímskirkja, o Porto e o famoso bairro 101 
Reykjavik. Após a visita, tempo livre na cidade para almoço 
(não incluído no pacote). À tarde faremos o imperdível Safari 
de Barco para observarmos as Baleias no seu ambiente 
natural. Traslado para o hotel no final da tarde.
Alojamento no Grand Reykjavik Hotel.

DIA 03 – SÁBADO: REYKJAVIK, HELLA
Café da manhã no hotel
Hoje sairemos em direção á costa sul da Islândia, 
atravessaremos vastas áreas agrícolas até chegarmos á 
cachoeira de Seljalandfoss onde faremos uma parada para 
tirar fotografias. Continuaremos até Vik para admirarmos as 
suas famosas praias de areia negra e depois seguiremos 
para Myrdalsjokull, uma das maiores geleiras do País, onde 
participaremos numa excursão com guia especializado. Após 
recebermos o equipamento, iniciaremos a nossa aventura 
pelo glaciar. Será um passeio inesquecível, caminharemos 
sobre gelo com mais de mil anos, onde em certos lugares 
atinge os 200 metros de espessura. Apreciaremos um cenário 
glaciar único e de enorme beleza. 
Após o nosso passeio seguiremos para Hella. 
Jantar e alojamento no Stracta Hotel.

DIA 04 – DOMINGO: HELLA
Café da manhã no hotel
Partiremos para Geldingafell, onde faremos um passeio 
de moto-neve pela geleira de Langjökull, o passeio terá a 
duração de 1 hora. Após este passeio, visitaremos a área 
geotermal dos geisers de água quente, cujas erupções com 
intervalos de 5 a 10 minutos chegam aos 25 metros de altura.
Continuaremos para a cachoeira dourada de Gullfoss, um 
dos lugares naturais mais famosos da Islândia. Esta linda 
cachoeira dupla cai de uma altura de 34 metros diretamente 
para o rio Hvítá. 
Antes de regressarmos, faremos uma última parada no 
Parque Nacional de Thingvellir, Património da Humanidade 
pela UNESCO e que foi a sede do parlamento da Islândia de 
930 a 1789.  
Neste lugar iremos observar a divisão entre as placas 
tectônicas americana e européia.
Jantar a alojamento no Stracta Hotel.

DIA 05 – SEGUNDA: REYKJAVIK
Café da manhã no hotel
Pela manhã saíremos de ônibus até á conhecida Lagoa 
Azul, uma lagoa de águas termais situada em uma área de 
lava ao sul de Reykjavik. Relaxaremos nadando em suas 
águas azuis ao ar livre. A sensação de se estar em um SPA 
natural de águas quentes, que dizem ter poderes curativos, é 
maravilhosa. Não esquecer de levar trajes de banho. 
Após esta incrível experiência, regressaremos para Reykjavik.
Alojamento no Grand Reykjavik Hotel.

DIA 06 – TERCA: FEIRA- REYKJAVIK
Café da manhã no hotel
Traslado para o aeroporto com Flybuss Plus.
Fim dos nossos serviços.


