
ISLÀNDIA

Viatge a mida amb sortides de maig a setembre

Recorre l'illa en còmodes 
etapes, descobrint el seu 
espectacular repertori 
natural al teu ritme. Aquest 
interessant itinerari recorre 
tots els atractius que han fet 
d'Islàndia un destí 
imperdible per als amants de 
la naturalesa i els paisatges 
singulars. La llista és 
interminable: vuit cascades, 
dos camps geotermals, la 
glacera més gran d'Europa i 
les seves nombroses 
llengües, platges de sorra 
negra, penya-segats, un 
escènic llac i una bella 
llacuna glacial, volcans i la 
possibilitat de veure fauna 
marina, a més de dues 
petites capitals amb una 
personalitat acusada.

Viatge d’11 dies
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ITINERARI

Día 1. Punts d'origen - Keflavik - Reykjavik (50 km)
Presentació a l'aeroport i embarcament en el vol regular amb destinació
Keflavik. Arribada i trasllat amb autobús regular a Reykjavik, situada a uns
50 km. Allotjament. Ens trobem en la capital d'Islàndia, una senzilla i
cosmopolita ciutat amb una atractiva oferta d'edificis i espais que val la
pena conèixer.

Dia 2. Reykjavik - Cercle d'Or (225 km)
Recollida del cotxe de lloguer. En aquesta jornada explorem les fites del
famós “Cercle d'Or”: el Parc Nacional de Thingvellir, seu original del
Parlament Islandès des del segle X i on pot observar-se els efectes dels
moviments de les plaques tectòniques d'Amèrica del Nord i Euràsia; la zona
geotèrmica de Geysir, amb petites deus d'aigua calenta i la columna
d'aigua i vapor expulsada pel guèiser Strokkur; i la poderosa doble cascada
de Gullfoss. Allotjament en la zona.

Dia 3. Cercle d'Or - Vik (85 km)
Travessant la suau campanya islandesa penetrem a la regió sud i
aconseguim l'elegant trencada cua de cavall Seljalandfoss, amb una altura
de 60 metres. Després de caminar per la sendera que l'envolta i refrescats
pel vapor d'aigua, conduïm 30 km més per a arribar una de les més belles
cascades d'Islàndia, Skogafoss, una compacta cortina d'aigua entre un
verd faralló. Finalitzem la jornada en Vik, petita localitat costanera, no
sense abans haver ascendit a l'imponent promontori de Dyrholaey i
trepitjat les sorres negres de la platja de Reynisfjara, amb les seves coves,
columnes basàltiques i capritxoses formes rocoses.

Dia 4. Vik - Höfn/Regió Sud-est (275 km)
Recorrem per la ruta 1 el litoral sud, contemplant una col·lecció imponent
d'accidents geogràfics i paisatges naturals conformats per camps de lava
coberts de molsa i líquen, extensos deserts de sorra volcànica, majestuoses
glaceres i crestes muntanyenques.
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ITINERARI

Podem detenir-nos al Parc Nacional de Skaftafell, sota els dominis del
major de les glaceres europees, el Vatnajökull. Una caminada de 1´5 km en
ascens porta a la curiosa “cascada negra”, Svartifoss, envoltada de
columnes basàltiques hexagonals i negres. Seguint per la 1 aconseguim la
llacuna de Jokulsarlon. Ens recomanen realitzar una navegació per a
contemplar de prop els enormes blocs de gel procedents d'una pròxima
llengua glacial, en els quals l'acció erosiva del vent i aigua han esculpit
formes capritxoses amb mil tonalitats, del blanc al turquesa o safir. Enfront
de la llacuna, del costat de la costa, passegem per Diamond Beach, amb
els seus petits gels ressaltant enfront del negre de les seves sorres.
Allotjament en l'àrea de Höfn.

Dia 5. Höfn/Regió Sud-est - Regió de l'Est (210-260 km)
Travessem l'est d'Islàndia de sud a nord. Podem optar per dues rutes. La
primera segueix la carretera costanera, recorrent els fiords i contemplant
petites poblacions pesqueres com Breiddalsvik o Fáskrúðsfjörður. La
segona, després de passar Djúpivogur, a l'altura del fiord de Berufjördur,
presa la carretera de muntanya coneguda com el pas de Öxi i ens porta a
l'àrea de Hallormsstadhur, on trobem el major dels boscos de l'illa i les
interessants cascades de Litlanefoss i Hengifoss. Allotjament a la regió.

Dia 6. Regió de l'Est - Husavik/*Mývatn (250-330 km)
Gaudim d'una llarga jornada en el nord del país. Seguim la carretera 1 cap al
famós llac Mývatn. Uns quilòmetres abans d'arribar ens desviem per a
conèixer Dettifoss, una de les cascades més imponents d'Europa per
l'enorme cabal d'aigua que salta al buit. Uns quilòmetres més al nord
trobem el gran congost de Ásbyrgi, situat en el P.N. de Jökulsárgljúfur.
Finalment recorrem la península de Tjörnes cap al poble pesquer de
Húsavík, un dels millors destins per a realitzar una navegació de avistaje de
balenes. Descansem en la localitat o als voltants de Mývatn.
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Dia 7. Llac Mývatn/*Husavik - Akureyri (150-180 km)
Dediquem el matí a descobrir els atractius del llac Mývatn, un paisatge
conformat per volcans, sulfataras i formacions magmàtiques.
Posteriorment continuem cap a l'oest per a visitar en ruta la majestuosa
“cascada dels déus”, Godafoss, i la capital del nord, Akureyri, una agradable
localitat a la vora del fiord de Eyja. Allotjament.

Dia 8. Akureyri - Saudarkrokur/*Blonduos (120-150 km)
Després d'un passeig per la ciutat prosseguim cap al fiord de Skagar. En
ruta ens suggereixen detenir-nos en l'antiga granja Glaumbær, que data
dels s. XVIII-XIX, construïda de torba i amb murs a l'estil tradicional fets de
peces de gespa seca col·locats de formes variades. Avui alberga un museu
de cultura popular que permet conèixer com era la vida a la regió dos-cents
anys enrere. Allotjament en l'àrea.

Dia 9. Saudarkrokur/*Blonduos - Snaefellsness (340-400 km)
Partim en direcció sud-oest per a explorar la Península de Snaefellsness, un
apassionant i agrest territori que acull volcans, fiords, camps de lava,
planes desolades i petits pobles amb encant, presidits per la imponent
presència de la glacera Snæfellsjökull. Descobrim Kirkjufell, majestuosa
muntanya d'origen volcànic, la famosa platja de sorra negra de
Djupalonssandur i els escènics penya-segats de Arnstapi, entre altres
atractius. Allotjament en la península.

Dia 10. Snaefellsness - vall de les Sagues – Reykjavik (275 km)
Aquesta etapa ens portarà a Borgarfjörður, la regió occidental, bressol de
mites i llegendes. Podem visitar Hraunfossar, una bella cascada que brolla
a través d'una paret de lava, i Barnafoss, coneguda com la “cascada dels
nens”. Arribada a Reykjavik, devolució del cotxe de lloguer i allotjament.
Ens suggereixen gaudir de l'animat ambient comercial i d'oci dels carrers
Laugavegur i Hverfisgata.
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Dia 11. Snaefellsness - vall de les Sagues – Reykjavik (275 km)
Aquesta etapa ens portarà a Borgarfjörður, la regió occidental, bressol de
mites i llegendes. Podem visitar Hraunfossar, una bella cascada que brolla
a través d'una paret de lava, i Barnafoss, coneguda com la “cascada dels
nens”. Arribada a Reykjavik, devolució del cotxe de lloguer i allotjament.
Ens suggereixen gaudir de l'animat ambient comercial i d'oci dels carrers
Laugavegur i Hverfisgata.
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HOTELS PREVISTOS
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SERVEIS

Serveis inclosos:

• Vuelos en línea regular, clase turista, directos o vía ciudad europea

según día de salida y origen. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en

el momento de la emisión).

• Traslados de entrada y salida en autobús regular Flybus+.

• 2 noches de alojamiento en Reykjavik, 1 en el círculo de oro, 1 en

Vik/región sur, 1 en Hofn/región sureste, 1 en la región este, 1 en

Mývatn/Husavik, 1 en Akureyri, 1 en Saudarkrokur/Blondous y 1 en

Snaefellsness, en los hoteles previstos o similares de la categoría

seleccionada.

• 9 días de alquiler de coche incluyendo kilometraje ilimitado, seguro de

responsabilidad civil (TPL), seguro personal de accidentes (PAI), seguro

con exención de responsabilidad por daños de colisión (CDW) y seguro

de protección contra robo (TP).

• 10 desayunos.

• Seguro de viaje básico-covid19.

• Documentación y material de viaje (un mapa, un libro guía y una

mochila por reserva).
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PREUS
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PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE

Des de 1.685€


