ISLÀNDIA | AURORES BOREALS
LLUMS DEL NORD, EL VEL DE LES FADES
Sortida especial en grup : del 24 al 29 d’octubre de 2022
L'Aurora Boreal o “les llums del nord”, com diuen els islandesos, és
un fenomen natural magnífic. Les Aurores es poden veure
literalment ballar al cel nocturn de l'hemisferi nord a l'hivern. Amb
sort i si les condicions meteorològiques són favorables podreu
cercar aquest espectacle fantàstic de colors i llums.
La combinació perfecta per a un viatge espectacular

ITINERARI

24 octubre (dilluns): BARCELONA - ISLÀNDIA - REYKJAVÍK
Reunió del grup a l'aeroport amb el nostre acompanyant. (Trasllats inclosos des de les nostres
terminals d’Osona, Reus i Valls, amb un minim de 4 persones). Sortida en vol directe amb la
cia. Vueling a les 18:30 h, destinació Reykjavík. Arribada a les 21:10 h. i trasllat al nostre hotel.
Allotjament.

25 octubre (dimarts): SNÆFELLSNES - BORGARFJÖRÐUR (400 km)
Avui explorarem les meravelles naturals de la península de Snaefellsnes, que és coneguda per
l'impressionant Parc Nacional Snaefellsjökull i la Glacera Snaefell que s'enlaira per sobre de la
regió. Explorarem l'encantador poble d'Arnastapi on les columnes de basalt han estat
erosionades per les fortes onades, Hellnar, Djúpalónssandur, Snaefellsjökull glacera i el cràter
Eldborg. Anirem a la part nord de la península passant per Stykkishólmur, un encantador poble
de pescadors molt ben situat amb vistes a la badia Breiðafjörður. Continuació a la regió de
Borgarnes. Allotjament a l'Hotel B59, o similar, a Borgarnes.

26 octubre (dimecres): DEILDARTUNGUHVER - THINGVELLIR – HVOLSVÖLLUR
(280 km)
Avui visitarem Deildartunguhver aigües termals (la més gran d'Islàndia, en termes de producció
d'aigua per segon), Reykholt on el famós escriptor medieval Snorri Sturluson va viure i les
cascades raunfossar on l’aigua flueix per sota d’un camp de lava. La cascada Barnafoss és a
poca distància a peu de Hraunfossar.
A continuació, ens dirigim cap al Parc Nacional de Thingvellir, un lloc del patrimoni mundial de
la UNESCO i una de les meravelles geològiques del món. Ens aproparem a veure un dels més
famosos cràters d'Islàndia el Kerid, la seva particularitat és que s'ha creat un llac al seu interior
(visita supeditada que no hi hagi neu/gel, ja que hi ha perill de caigudes).
A Thingvellir es poden veure els efectes dels moviments de les plaques tectòniques que han
obert diverses esquerdes i fissures a l'escorça terrestre. Va ser just aquí que el Parlament
islandès va ser fundat al segle X. Allotjament a Hotel Hvolsvöllur, o similar, a Hvolsvöllur.

27 octubre (dijous): COSTA SUD: SKÓGAR - SELJALANDSFOSS - REYNISFJARA HVOLSVÖLLUR (180 km)
Sortirem avui a descobrir la regió de la Costa Sud caracteritzada per cascades, platges de sorra
negra i glaceres. Creuarem el camp més gran de lava del món originat en una sola i mateixa
erupció que va tenir lloc el 1783. Seguirem fins arribar a Seljalandsfoss, una cascada molt
pintoresca que es pot seguir també pel darrera a partir d’un petit corriol que la envolta.
Continuarem en direcció a Vík i farem una parada a la cascada de Skógafoss, una de les més
altes d'Islàndia (60 m). Ens aturarem a Reynisfjara, les platges de sorra negra de la costa sud
abans de tornar a Hvolsvöllur. De camí ens aturarem al recent inaugurat Lava Center Exhibition
(entrada inclosa). Aquest nou museu interactiu tracta impressionantment sobre l'activitat
volcànica d'Islàndia, de les diferents etapes de formació de l'Illa i els diferents tipus de erupció.
Veurem també un vídeo sobre les erupcions més conegudes des del volcà a Heimaey el 1973
fins a Barðabunga el 2014, sense oblidar el famós Eyjafjallajökull.
Allotjament a Hotel Hvolsvöllur, o similar, a Hvolsvöllur.

Les AURORES BOREALS ens han
fascinat durant generacions.
Cada aparició de l'aurora és
única. Son el resultat de la
ionització de les partícules
solars que entren al camp
magnètic de la Terra a
l'atmosfera alta. La intensitat
depèn de l'activitat solar i de la
velocitat d'aquestes partícules.
Apareixen en forma de llums
que ballen a dalt del cel i varien
de color. En general són verdes,
però de vegades també poden
ser de color violeta, vermell,
rosa, taronja i blau. Els colors
depenen
dels
elements
ionitzats.
Les aurores només apareixen als
pols, generalment per sobre de
la latitud de 60°. Islàndia es
troba a la latitud 64° al nord i
per tant és una ubicació
perfecta per detectar-les.

La temporada d’aurores dura vuit
mesos en aquest país amb nits
llargues i fosques, i això, sumat a la
baixa contaminació de l'illa, fa que
les condicions siguin molt bones
per poder gaudir d'aquest
fenòmen.
La gran varietat de paisatges
espectaculars
de
Islàndia
(cascades, platges, muntanyes,
penya-segats i glaceres, entre
d'altres) són l'escenari perfecte per
capturar les aurores ballant sobre
el teu cap.

ISLÀNDIA | AURORES BOREALS
Del 24 al 29 octubre 2022
28 octubre (divendres): CERCLE D'OR - REYKJAVIK (220 km)
Avui visitarem les zones més interessants i reconegudes d'Islàndia. La nostra primera parada serà a Flúðir per a una experiència
inoblidable: un bany relaxant al Secret Lagoon (la Llacuna Secreta), amb entrada inclosa. Es tracta d´una piscina natural amb
temperatures entre 38°C i 40°C.
A continuació, ens dirigirem a la famosa zona geotèrmica de Geysir. Allà, les fonts termals de Strokkur expulsen una columna d'aigua
al aire cada 5-10 minuts, també podrem veure nombroses petites fonts d'aigua bullent. Després d'aquesta visita i abans de tornar a
la capital, visitarem la catarata de Gullfoss (o “La Catarata d'Or”) que és sens dubte la més famosa del país.
A l’arribar a Reykjavík farem una curta visita de la capital. Anirem fins al centre de Reykjavík on veurem per exemple la Catedral de
Hallgrimskirkja, el Llac de Reykjavík, l'Ajuntament (construït en part sobre el llac), el Parlament i Harpa Music Hall. Allotjament a hotel
3* a Reykjavik.

29 octubre (dissabte): REYKJAVIK - BARCELONA
Esmorzar. Temps lliure fins a l´hora del trasllat privat a l´aeroport. Retorn a Barcelona amb vol de Vueling a les 20:40 h. Arribada a
Barcelona a les 03:05 h. de la matinada de diumenge. Trasllat a les nostres terminals, amb un minim de 4 persones. Fi del viatge.

PREU PER PERSONA, en habitació doble : 1.870 €
Suplement hab. individual : 450 €
Descompte per a la tercera persona, en hab. triple : - 70 €

EL VIATGE INCLOU
• Trasllats a l’aeroport, des de Osona, Reus i Valls, amb un mínim de
4 persones
• Bitllet d'avió Cia. Vueling, classe turista, taxes (89 €), amb una
maleta facturada inclosa
• 5 nits en hotels 3*/3*superior de garantia, amb bany privat,
esmorzar inclòs
• Circuit amb autocar amb guia de parla espanyola/catalana des de
Barcelona amb el grup.
• Entrada i tovallola a la Llacuna Secreta (Secret Lagoon).
• Entrada a l'exhibició Lava Center + cinema.
• Avís despertador en cas d'Aurores Boreals en hotels fora de
Reykjavík.
• Assegurança bàsica d'assistència mèdica (3.500 €) i de repatriació

EL VIATGE NO INCLOU
• Entrada a museus o atraccions no especificades al programa
• Extres personals i qualsevol altre servei no especificat
• Assegurança d'anul·lació : 32€
• Donada la tipologia del viatge, no s’inclouen els dinars i sopars

SUPLEMENT per 4 sopars (a partir de la 2a nit) : 260 €
inclou tres plats amb aigua, cafè o te
SUPLEMENT per 5 dinars menú islandès 2 plats (entrant i
plat principal) amb cafè o te inclòs : 245 €

NOTES :
• Places limitades. Grup mínim de 8 persones. Data límit per cancel·lar
el viatge si no s'arriba al mínim de participants: 20 dies abans de la
sortida.
• Condicions Generals i de cancel.lació : segons s'estableix per als
viatges combinats a l'article 252-10 de la llei 22/2010 de 20 de juliol i
segons s'especifica al Contracte combinat que s'envia a l'agència en
el moment de la confirmació del viatge.
• CONDICIONS ESPECIALS Despeses d'anul·lació:
• Amb més de 35 dies 100 € despeses gestió.
• De 34 a 22 dies abans 50% serveis de terra + 100% billets avió
• Amb menys de 21 dies: 100% del viatge
Pagament del 100% del viatge: 35 dies abans de la sortida
• Aquest és un programa de natura i algunes de les activitats i serveis
poden ser reprogramats o suspesos per qüestions climatològiques o
de força major. La organització buscarà la millor solució en cada un
dels casos i reprogramarà activitats alternatives.

TRASLLATS des de Osona, Reus i Valls a l’aeroport de
Barcelona i tornada inclosos amb un mínim de 4 persones
ORGANITZACIÓ TÈCNICA : TRAVEL.LAND XPLORA (GC 3325)

