Viatge en grup per Islàndia
Contempla els bellíssims i inversemblants paratges d’Islàndia, un dels llocs més
extraordinaris del continent europeu. Un viatge perfecte pels amants de la
naturalesa, del 4 a l'11 d’agost
Itinerari provisional

FITXA DEL VIATGE
DURADA:
8 DIES / 7 NITS
INICI / FINAL:
REYKJAVÍK - (ISLÀNDIA) / REYKJAVÍK - (ISLÀNDIA)

Serveis
Inclosos

No inclosos

Trasllat amb autocar des de les nostres terminals de Vic,

Despeses de caràcter personal i qualsevol altre servei no

Manlleu i Torelló, i de Reus i Valls, fins a l’aeroport i tornada.

especificat

Bitllets avió, vols Barcelona / Reykjavik / Barcelona.

Propines per al guia local i xòfer.

Facturació d’una maleta fins a 23 kgs per persona.
Taxes d’aeroport incloses (45 €).
Guia acompanyant de Viatges Alemany durant tot el viatge.
Guia local de parla hispana durant tota la ruta.
Circuit privat amb autocar amb places reduïdes
Totes les visites i excursions especificades a l’itinerari.
7 nits d’allotjament en habitació doble amb bany privat, en
hotels de 3*.
Règim de pensió completa durant tot el viatge.
Aigua i cafè o te en els àpats.
Assegurança d’assistència durant el viatge, fins a 20.000 € i
assegurança d’anul·lació fins a 3.500 €.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Itinerari
Dia 4 d’agost: BARCELONA – REYKJAVÍK
Sortida de les nostres terminals cap a l’aeroport de Barcelona, sortida amb Vueling a les 18:30 h amb destinació Reykjavík.
Arribada 21:10 h. Assistència a l’aeroport i trasllat a l’hotel. Sopar fred a l’hotel i allotjament.

Dia 5 d’agost: REYKJAVIK – BORGARFJORDUR – AKUREYRI
Esmorzar bufet islandès. Sortida a primera hora en direcció nord-oest. Passarem pel túnel submarí que creua el fiord de
Hvalfjordur (anomenat fiord de les balenes). A l'arribada a la regió de Borgarfjordur, parada a la font geotèrmica de
Deildartunguhver i visita de les cascades de Hraunfossar / Barnafoss . Tornarem a incorporar-nos a la mateixa carretera
per fer una breu parada a Reykholt, on va viure el gran escriptor de l’edat mitjana, Snorri Sturluson. Seguirem la ruta fins a
la font termal de Deidartunguhver. Continuem el nostre recorregut pel Nord de l'illa, entre extensos prats verds amb gran
quantitat de granges i bestiar i de diferents formacions muntanyoses a totes dues bandes de la carretera. Dinar en un
restaurant. A la tarda arribarem a Glambaer, museu a l’aire lliure, on podrem fer la visita (granges tradicionals fetes de
torba) i continuarem per la bella vall de Öxnadalur fins a la ciutat d 'Akureyri, segona ciutat en importància del país, després
de la capital, situada al final del fiord d'Eyjafjördur i capital de la regió del nord. Sopar i allotjament a la zona d’Akureyri.

Dia 6 d’agost: AKUREYRI - MYVATN
Després d’esmorzar sortirem direcció a la pintoresca cascada de Godafoss (Cascada dels Déus). Continuarem cap a l'àrea
volcànica de Mývatn, que ens captivarà per la seva activitat volcànica i per la seva naturalesa i paisatge extraordinari.
Dedicarem la resta del matí a recórrer tota la zona, on veurem pseudocràters, camps de lava, dimmuborgir (un autèntic
laberint de lava) i també podrem observar el cràter Hverfell, el llac Mývatn, pous de fang en ebullició i les fumaroles de
Námaskard, la zona de Krafla amb el cràter de Viti i el seu camp de lava. Dinar inclòs. A la tarda podem gaudir dels banys
termals a Mývatn Nature Baths. Retorn a l’hotel a la zona d’Akureyri. Sopar i allotjament.

Dia 7 d’agost: MYVATN – TJÖRNES - DETTIFOSS - EGILSSTADIR
Esmorzar bufet islandès. Sortida a primera hora per dedicar la jornada a creuar la part nord-est del país fins arribar a la regió
de l'Est. La nostra jornada començarà amb sortida per la Península de Tjörnes fins arribar al Parc nacional de
Jökulsárgljúfur. Al Parc tindrem una primera imatge dels penya-segats d’Asbyrgi. Seguirem la visita per una carretera de
pista fins arribar a la cascada de Dettifoss, la de més cabal d'Europa. Parada i visita amb el corresponent temps per
recórrer l'entorn de la cascada. Dinar en un restaurant local. A la tarda continuarem per paisatges àrids. Després d'un llarg
recorregut, arribarem a la població d'Egilsstadir. Sopar i allotjament a la regió.

Dia 8 d’agost: EGILSSTADIR – FIORDS DE L’EST - HOFN
Després d’esmorzar a l’hotel, continuarem la ruta cap als pintorescs Fiords de l'est. La ruta de la costa ens permetrà
descobrir els fiords i els pobles pesquers de la zona. En arribar a Stödvarfjördur visitarem la Col·lecció de minerals de Petra,
una col·lecció privada de les més grans del món. Dinar en un restaurant local. Després anirem cap al fiord de Berufjördur
fins arribar al poble de Djupivogur, que destaca per un petit i encantador port. Seguirem pels grans fiords de la costa sudest i arribarem a la població de Höfn. Sopar i allotjament a l’hotel.

Dia 9 d’agost: JOKULSARLON –SKAFTAFELL - VIK
Esmorzar bufet islandès. Sortida a primera hora del matí. Dedicarem el dia a visitar el Parc Nacional de Skaftafell. Farem
una primera parada per visitar la llacuna de la glacera Jökulsárlón. Passeig en vaixell per contemplar la llengua de la glacera
i els icebergs, navegarem durant uns 30-40 minuts entre icebergs flotants i aigües blaves. Seguirem cap al sud-est on farem
una altra parada a les llengües de la glacera Vatnajökull, i caminarem fins a la llengua Svinafellsjökull. Dinar en un
restaurant local.
A la tarda, veurem la glacera de Vatnajökull (la més gran d’Europa ) i continuarem la visita creuant la gran esplanada de
Skeiðarársandur la regió la lava més extensa del món. Trasllat fins a la població de Vik, on ens allotjarem. Sopar i
allotjament a l’hotel.

Dia 10 d’agost: SKOGAFOSS – SELJALANDFOSS - CERCLE DE L’OR – REYKJAVIK
Després d’esmorzar sortirem de l’hotel per visitar algunes de les atraccions més importants del país. Parada a la cascada de
Skogafoss (una de les més altes d'Islàndia, 60 m), on contemplarem espectaculars i meravellosos paisatges. Seguirem fins a
la cascada de Seljalandsfoss. Dinar en un restaurant local. Després de dinar ens dirigirem cap a la zona de Geysir. Parada
i visita. Continuarem fins a la gran cascada de Gullfoss. Acabarem el circuit al Parc Nacional de Thingvellir, lloc on els
vikings van constituir el primer Parlament democràtic del món. De tornada a Reykjavik, farem una parada al Lava Centre,
una exposició interactiva i d'alta tecnologia que mostra l'activitat volcànica, els terratrèmols i la creació d'Islàndia al llarg de
milions d'anys. Arribarem a Reykjavik i passarem per davant d’alguns dels edificis més destacables de la ciutat. Sopar i
allotjament.

Dia 11 d’agost: REYKJAVICK – BARCELONA
Esmorzar a l’hotel. Matí amb temps lliure per visitar la ciutat amb el guia acompanyant, o descansar a l’hotel. Dinar a l’hotel i
sortida cap al volcà Geldingadalur, on farem una caminada amb el guia local fins el punt on podrem veure la lava. Per
finalitzar el viatge anirem a la Llacuna Blava “Blue Lagoon” , un gran espai geotèrmic amb aigües curatives on podrem fer
un relaxant bany, amb aigua calenta a una temperatura entre 30 i 38 °C, envoltats de grans extensions de lava negra. A
l’hora convinguda trasllat fins a l’aeroport per sortir amb el vol de Vueling a les 21:55 h, arribada a Barcelona a les 04:20 h de
la matinada. Trasllat a les nostres terminals i FI DEL VIATGE.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Preus
PREUS 2023
Pregunta'ns
Llegir més
PREU PER PERSONA
Habitació doble

Taxes
--

Supl. habitació individual Supl. 4 sopars

-

Supl. 5 dinars

-

Informació addicional
CONDICIONS DE RESERVA I PAGAMENT: (provisional)
Fins al 14 maig: primer dipòsit reemborsable de 400 € / persona
A partir de 16 maig: segon dipòsit de 400 € / persona
Abans de l'1 de Juliol: pagament final
SENSE DESPESES DE CANCEL·LACIÓ FINS AL 14 DE MAIG
NOVES COBERTURES DE L’ASSEGURANÇA: (provisional)
CANCEL·LACIÓ PER COVID-19 (cobreix també familiars que conviuen en el mateix habitatge)
ASSISTÈNCIA DURANT EL VIATGE (inclou hospitalització, quarantena mèdica, repatriació, desplaçament d’un
acompanyant…) Més informació a:
NOTES: (provisional)
VIATGE SEGUINT TOTES LES NORMATIVES D'HIGIENE I SEGURETAT, GRUP REDUÏT, MÀXIM 25 PLACES
En relació amb la COVID-19: VIATGE SUBJECTE A LES CONDICIONS DELS PAÏSOS VISITATS, actualitzarem els
requisits necessaris seguint la normativa que es vagi publicant.
Preus calculats amb data: 25.01.2023
Places limitades. Grup mínim de 20 persones. Data límit per cancel·lar si no s’arriba al mínim de participants: 18.07.2023
ORGANITZACIÓ TÈCNICA: GC MD-81.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

