
 

ISLÀNDIA FASCINANT, VOLTA A L'ILLA.  
Del 9 al 16 de juliol 2022 - 8 Dies en MP 

DIA 1. BARCELONA - REYKJAVÍK Vol regular amb destinació a Reykjavík. Arribada al aeroport de Keflavik i 

trasllat privat al nostre hotel a Reykjavík. Abans del sopar 

farem un passeig de orientació pel centre de la ciutat. Sopar 

i allotjament. 

DIA 2. REYKJAVÍK - AKUREYRI (390 Km.) Esmorzar. Visita 

panoràmica de Reykjavík. Sortida cap a  Hvalfjördur (Fiord 

de les Balenes) en direcció Borgarnes i al volcà Grabrok. 

Visita de les cascades de Hraunfossar i Barnafoss. 

Continuació a la regió del Nord fins a Eyjafjordur/Akureyri. 

Sopar i allotjament. A la nit, albirament de balenes des de 

Akureyri. Sortida a les 20:30 des de el port de Akureyri.  

DIA 3. AKUREYRI - MÝVATN - HÚSAVÍK (140 Km.) Esmorzar. Sortida cap a la cascada Godafoss. Continuar cap a 

la regió del llac Llac Mývatn, a la zona de pseudocràters, Dimmuborgir:  veritable laberint de lava, els 

sulfats i les fumaroles de Námaskard. Seguim cap a zona de Krafla per contemplar els camps de lava 

fumejant  de Leirhnjukur i el gran cràter de l'any. Parada als banys naturals del Llac Mývatn per 

prendre un relaxant bany (inclòs). Sopar i allotjament a la zona de la població pesquera de Húsavík. 

DIA 4. HÚSAVÍK - ÁSBYRGI - DETTIFOSS - FIORDOS DEL ESTE (250 Km.) Esmorzar. Sortida cap al Parc Nacional de 

Jokulsargljufur. Prosseguim cap a una de les zones més àrides de  l’illa  on trobem un altre dels seus 

molts contrastos: la cataracta més cabalosa d'Europa, 

Dettifoss, amb un cabal de més de 300 m3 per segon caient 

des de 44 m. d'alçada. Continuar fins a Fiords de l'Est. Sopar i 

allotjament.  

DIA 5. FIORDS DE L'EST -HÖFN (190 Km.) Conduirem per la carretera 

vorejada pels majestuosos fiords, passant per petits y típics 

pobles pesquers en el nostre recorregut cap al poble de Port. 

Visitarem el museu de minerals De Petra (inclòs), en 

Stöðvafjörður considerada com una de les majors atraccions 

de l'est d’Islàndia. Arribada a Port. Sopar i allotjament.  

DIA 6. JÖKULSÁRLÓN - FORESTS - HVOLSVÖLLUR COSTA SUR (320 Km.) Esmorzar. Sortida 

per visitar la Llacuna de la glacera de Jökulsárlón, plagada d'enormes 

icebergs al peu de la glacera Vatnajökull. Passeig en barco per la Laguna 

(inclòs). Continuar a través del desert de lava de Kirkjubæjarklaustur fins a 

arribar a Badia. Seguim cap a les cascades Skógarfoss i Seljalandsfoss fins a 

arribar a Hvolsvöllur. Sopar i allotjament.  

DIA 7. COSTA SUD - CERCLE DAURAT - REYKJAVIK (210 Km.) Esmorzar. Sortida cap al 

"Cercle d'Or" visitant la gran cascada de Gullfoss, la zona de Guèisers i el Parc 

Nacional de Thingvellir. Continuarem ruta fins a arribar a la Capital Reykjavík. 

Sopar al centre de la ciutat y allotjament. 

DIA 8. REYKJAVIK - CIUTAT D'ORIGEN – Desprès d’esmorzar, temps lliure fins a l' 

hora del trasllat privat des del nostre hotel al aeroport, tràmits de facturació i 

embarcament per a sortir en vol de tornada.  

PREUS VIATGE I SUPLEMENTS: 8 DIES / 7 NITS SORTIDES GARANTIDES AMB UN MÍNIM DE 8 PARTICIPANTS (Places limitades) 

Preu per persona compartint en habitació doble en mitja pensió: 2995€ € per persona (esmorzars i 
sopars) 



Opció Pensió Completa suplement:  240€ (6 dinars menú islandès: entrant i plat principal – 40€ 
àpats)  

• Suplement habitació  individual: 695  

• Trasllat a Barcelona anada i tornada  60 € 

• Assegurança cancel·lació a part (consultar agència)  

• Descompte Compra Anticipada: 100 € de descompte per inscripcions abans del 28/03/2022 

Els preus han estat valorats segons cotització de carburant, impostos, tarifes i canvis de monedes a 02 
Gener 2022. 
Degut a les continues pujades de carburant i canvis de moneda, en el moment de la reserva es 
concretarà si hi ha algun petit augment  sobre el preu publicat. 

 

EL PREU INCLOU: 

• Guia acompanyant de la organització tot el viatge des del aeroport de Barcelona. 
• Bitllet de avió Barcelona - Reykjavík - Barcelona amb taxes aèries (98€) i 1 maleta incloses.  
• Circuit de 7 nits de allotjament : A Reykjavík  hotels 3* i fora 5 nits en hotels de 3* o Pensions o Bungalow amb 
bany privat i esmorzar bufet inclòs, establiments de garantia. 7 sopars inclosos.  
• Visites en autocar segons programa.  
• Llocs de interès Comentat pel nostre guia (segons itinerari): Reykjavík, Parc Nacional de Parc Nacional de 
Thingvellir, Cercle d' Or,  Cascada de Gullfoss, Deildartunguhver, Volcà Escala de grisos, Cascades Hraunfossar y 
Barnafoss, Akureyri, Cascada Godafoss, Llac Mývatn, Dimmuborgir, Námaskard, Dettifoss, Asbyrgi, Fiords de l' Est, 
Port, Fjallsárlón/Jökulsarlón, Parc Nacional de Skaftafell, Badia, camps de lava, Cascada Skogarfoss y Seljalandsfoss.  
• Passeig en barca a la Llacuna de la glacera de Jökulsárlón.  
• Entrada i tovallola als banys termals en Llac Mývatn (Termals).  
• Auriculars per realitzar les visites.  
• Assegurança de assistència mèdica. 
 

 EL PREU NO INCLOU:  

• Entrades un museus o atraccions no especificats programa. 
Els 6 dinars del viatge (veure suplement a l’apartat de preus i suplements a l’inici)  
 

HOTELS PREVISTOS O SIMILARS:  
Cal tenir en compte que com que el nivell de vida es molt alt els hotels  que s’utilitzen a Islàndia son tipus turista 
de  tres estrelles, senzills i correctes 
• 1a i 7a nit Reykjavík: Hotel Roca 3*Sup.  
• 2n nit Akureyri: Hotel Edda Akureyri 3*.  
• 3r nit Àrea Husavik: Hotel Fosshotel Husavik 3*.  
• 4t nit Nord-est: Hotel Fosshotel Fiords de l'Est 3*.  
• 5è nit Àrea Hofn: Fosshotel Vatnajokull 3* 
 


