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Del 31 març al 5 d’abril’2015 
    Amb grup i guia acompanyant tot el viatge 

amb Visites incloses  
 
 

DIA 31 MARÇ, Dimarts : Terminals -  BARCELONA – REYKJAVIK 
Sortida amb autocar des de les nostres terminals, direcció aeroport de Barcelona. Presentació al mostrador de la 
companyia aèria on farem els tràmits d’embarcament. sortida a les 16:30 hores en vol directe destinació Reykjavik. 
Arribada a les 19:00 hores i trasllat a l’hotel. Allotjament. 
 

DIA 1 ABRIL, Dimecres : EXCURSIÓ AL “CERCLE DAURAT” i al vespre AURORES BOREALS 
Esmorzar a l’hotel i sortida per conèixer les tres atraccions més visitades d’Islàndia fent l’excursió anomenada “Cercle de 
l’Or”. Començarem tot visitant el Parc Nacional de Thingvellir. És el lloc on l’antic parlament Islandès va ser fundat l’any 
930 i on s’hi van reunir fins a finals del segle XVIII, i també es conegut pel seu  gran interès geològic. Thingvellir és una 

zona de separació de dues plaques tectòniques la qual cosa ha provocat la 
formació de falles i fisures les quals són visibles als diferents camps de lava. 
Després d’una passejada a peu per aquest marc incomparable, farem ruta cap 
al sud d’Islàndia fins arribar a la famosa àrea geotèrmica de Geysir. Dinar. 
Temps per recórrer la zona a peu i veure les diferents fonts calentes, 
destacant la de Strokkur, que llança a l’aire cada 5 – 10 minuts aprox. una 
columna d’aigua bullint. A continuació, anirem fins la Gran Catarata de 
Gullfoss o “la Cascada de l’Or”, considerada una de les cascades més 
boniques d’Islàndia. Retorn a Reykjavij. 
Al vespre, aprofitarem per anar a veure AURORES BOREALS o, com les 

anomenen els Islandesos, “les llums del nord”. Magnífic fenòmen natural el qual 
consisteix en veure una sèrie de llums al cel de l’hemisferi nord a l’hivern. Anirem a 
trobar aquest fantàstic espectacle de llums i colors. Sortirem amb autocar des de 
Reykjavik fins al camp proper a la capital. Buscarem el lloc on les condicions 
meteorològiques seguint més favorables, esperant tenir sort i veure l’aurora boreal 
(*) si les condicions meteorològiques no són favorables, l’excursió pot ser cancel.lada o 

aplaçada fins el 3er. o 4rt. dia del programa. No es pot garantir la visualització de l’aurora 
boral encara que es realitzi l’excursió. 
 

DIA 2 ABRIL, Dijous : VISITA PANORÀMICA DE REYKJAVIK I BLUE LAGOON 
Esmorzar a l’hotel aprofitarem el matí per visitar els llocs més destacats de la capital Islandesa. Començarem per veure 
alguns dels monuments situats fora del centre, com ara Perlan, un dels edificis més notables de Reykjavik, una cúpula de 
vidre construïda sobre antigues reserves d’aigua calenta en un lloc des del qual hi ha una bona panoràmica de la ciutat. 
A continuació, passarem per Laugardalur, el complexe esportiu més gran de la ciutat. Seguirem fins al centre de la 
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capital on veurem la catedral de Hallgrimskirja, el Llac, l’ajuntament (construit 
en part sobre el llac), el parlament i el port. 
A la tarda, realitzarem una de les experiències més populars i relaxants 
d’Islàndia: gaudirem d’un bany termal a la famosa “Llacuna Blava”, a 50 km. 
de Reykjavik. És un gran espai geotermal on podrem gaudir d’un agradable 
bany amb aigua calenta d’un color blau intens rodejat de lava negra. La 
temperatura de l’aigua està entre els 30º - 38ºc i el llac és poc profund, la qual 
cosa crea les condicions necessàries per un bany relaxant.  
 

DIA 3 ABRIL, Divendres:  LA COSTA SUD 
Esmorzar a l’hotel sortida amb autocar per conèixer la regió de la costa sud, terra de cascades, platges de sorra negra i 
glaciars. De camí cap al sud-est, travessarem els pobles de Selfoss, Hella i 
Hvolsvöllur. Primera parada a Selja  Landsfoss, una pintoresca cascada on 
és possible donar-hi la volta a peu. No molt lluny trobem Skogar on veurem 
la seva cascada, una de les més altes del país. Continuarem tot passejant 
per una bonica platja de sorra negra propera a Vik, Reynishverfi. 
Continuació fins a Vik, poble situat al costat del mar des del qual es poden 
veure les magnífiques roques de Reynisdrangar. Dinar. De retorn a la 
capital, farem una parada a Porvaldseyri on, mitjançant un audiovisual, 
podrem veure com l’erupció del famós volcà Eyjafjallajökull, va afectar la 
zona l’any 2.010. 
 

DIA 4 ABRIL, Dissabte: REYKJAVIK 
Esmorzar a l’hotel dia lliure per gaudir de la ciutat i descobrir els seus museus, galeries, restaurants, cafès i piscines a 
l’aire lliure. Situada al sud-oest del golf Faxafloi i amb uns 180.000 habitants, la història de la capital més nòrdica del 
món data de l’any 874, quan va arribar Ilgólfur Arnarson. Fou ell qui va construir aquí la seva finca i va donar nom a la 
ciutat: Reykjavik = badia de fum. El nom ens pot ajudar a entendre la raó per la qual Ingolfur va escollir precisament 
aquest indret. Com que va veure el fum pujant de la terra i les aigües termals, sabia que seria un lloc còmode per viure. 

DIA 5 ABRIL, Diumenge: REYKJAVIK – BARCELONA - Terminals 
Esmorzar a l’hotel. matí lliure fins a l’hora del trasllat a l’aeroport de Reykjavik. Sortida en vol directe a les 15:50 hores 
destinació Barcelona. Arribada a Barcelona a les 21:00 hores . Trasllat amb autocar fins a les terminals. Fi del viatge. 
 

Preu per persona en habitació doble  1.265 € 
suplement habitació individual  150 € 

 
El Preu inclou: 

 Trasllats amb Bus a l’aeroport de BCN i retorn. 
 Bitllet avió Barcelona – Reykjavik – Barcelona 
 Taxes aeroport   
 Facturació 1 maleta 20 kg 
 Trasllats amb autocar aeroport-hotel Reykjavik-

aeroport 
 Estada Hotel 3* cèntric a Reykjavik. 
 Habitacions dobles amb bany 
 5 esmorzars i 2 dinars 
 Guia acompanyant de l’agència durant tot el 

viatge (mínim 20 persones) 
 Assegurança assistència i anul.lació  

 
 

 Excursions incloses: 
o Círculo de Oro (tot el dia) 
o Aurores Boreals (Nocturna) 
o Panoràmica de Reykjavik (½ dia) 
o Blue Lagoon (½ dia) 
o Costa Sud (tot el dia) 

El Preu no inclou: 

 Sopars i 3 dinars 
 Begudes als àpats 
 Propines i despeses personals 


