
ISLÀNDIA, PONT DE DESEMBRE

Sortida 3 de desembre

Recorre l'illa i descobreix 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 de 8 dies 
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ITINERARI

03 Desembre. Barcelona– Keflavik
Presentació a l’aeroport de Barcelona, facturació i embarcament en el vol
de les 07.00h. Arribada a Keflavik a les 10.40 h. Trasllat pel vostre compte a
l’hotel, situat davant de la terminal de l’aeroport. Allotjament a l’hotel
Aurora.

04 Desembre. Keflavick – Península de Reykjanes – Vik – Kirkjubæjarklaustur
Esmorzar. Avui partirem cap a la regió sud de l'illa. Travessarem la
península de Reykjanes, territori reconegut per les seves manifestacions
volcàniques, muntanyes, penya-segats poblats d'ocells, fars i petits pobles
de pescadors. Acompanyats per suaus planes, arribarem a l'elegant salt
d’aigua cua de cavall Seljalandfoss, que cau amb una altura de 60 metres i
pot ser borejada. Uns quilòmetres més endavant efectuarem una nova
parada en Skogafoss, una compacta cortina d'aigua entre un verd faralló.
Arribarem a la petita i pintoresca localitat de Vik, des d'on iniciarem una
activitat única. Acompanyats per un guia expert en glaceres i a bord d'un
súper Jeep 4x4, transitarem per un terreny accidentat gaudint d'increïbles
vistes panoràmiques de les muntanyes, les glaceres i els negres deserts
volcànics de les planes al·luvials. Una vegada aconseguits les vores del
llegendari volcà Katla i l'enorme capa de gel que es troba sobre ell, ens
equiparem amb casc, llanternes frontals i grampons per a iniciar una
caminada que ens portarà a través de múltiples formacions de gel en els
dominis d'un dels volcans més temuts i devastadors d'Islàndia. Després
d'aquesta fantàstica experiència, continuarem la ruta fins a
Kirkjubæjarklaustur, on ens allotjarem. Sopar a l'hotel. Si es donen les
condicions atmosfèriques adequades, la regió és propícia per a contemplar
aurores boreals. Allotjament a Hotel Fossotel Nupar o similar.

05 Desembre. Kirkjubæjarklaustur – Costa Sud – Laguna De Jokulsarlón –
Vik
Esmorzar. Aquesta atractiva jornada discorrerà per l'escènica costa sud
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islandesa. Ens dirigirem a l'est travessant la gran superfície de sorra
Skeidarársandur, escenari d'una de les últimes erupcions volcàniques i un
dels majors deserts europeus. Accedirem al territori del Parc Nacional
Skaftafell, creat en 1967 per a protegir la flora, fauna i paisatges geològics
de la regió central de la costa sud. I uns quilòmetres més endavant ens
esper ael nostre destí, Jökulsárlón, una bella llacuna d'aigües blaves i
tranquil·les, esquitxades d'icebergs que s'esqueixen de la pròxima glacera.
Desemboca en l'oceà Atlàntic, deixant al seu pas trossos de gel en una
platja de sorra negra coneguda com a Diamond beach. Tornarem per la
mateixa ruta fins a Vik, on passejarem per la platja de sorra negra
Reynisfjara, amb les seves singulars columnes de basalt. Sopar a l'hotel.
Amb condicions adequades, tindrem una nova oportunitat per a buscar
aurores. Allotjament a l’hotel Dyrhoraley.

06 Desembre. Vik – Cercled’Or – Reykjavík
Esmorzar. Sortirem d'hora cap a la localitat de Fludir, on gaudirem d'un
deliciós i relaxant bany termal en la Secret Lagoon, complement perfecte
per a gaudir amb les tres joies del famós "Cercle d'Or". Començarem per
l'espectacular cascada de doble salt que dona nom al Cercle, Gullfoss,
exemple conservacionista al país on el gran riu glacial Hvita s’estimba per la
vora d'una gran falla. Coneixerem a més Haukadalur, vall geotèrmic format
per deus d'aigua calenta, dipòsits de fang bullent i dos guèisers; Geysir,
latent assortidor que dona nom a tots els assortidors del planeta i Strokkur,
un impulsiu jove que cada pocs minuts llança un doll d'aigua de l'aire; i el
P.N. de Þingvellir, que a més de la seva importància històrica, per ser seu de
l'antic parlament viking, revela l'enorme falla tectònica entre la placa Euro-
asiàtica i la Nord-americana. A la tarda arribarem a Reykjavík. Breu visita
panoràmica de la ciutat. Allotjament a l’hotel Fossotel Rrykjavik o similar.

07 Desembre. Reykjavik – Península de Snaefellsnes – Borgarnes
Esmorzar. En aquesta etapa visitarem la península de Snæfellsnes, un
apassionant i agrest territori presidit pel famós volcà i glacial Snæfellsjökull,
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protagonista de la novel·la "Viatge al centre de la terra", de Jules Verne. En
aquesta península, que reuneix en una petita superfície tots els paisatges
islandesos excepte el desert, trobarem fiords, escarpats penya-segats,
camps de lava, planes desolades i petits pobles pesquers amb molt
d'encant. Ens detindrem a la platja de Ytri Tunga, habitual colònia de
nidificació de foques, els espectaculars penya-segats de Arnarstapi, i les
famosa muntanya Kirkjufell, que al costat de la cascada Kirkjufellsfoss
componen una de les postals més fotografiades d'Islàndia, entre altres
llocs d'interès. Continuarem a Borgarnes per l’allotjament i sopar.
Allotjament a l’hotel Varmaland o similar.

08 Desembre. Borgarnes– Cascadas del Valle de las Sagas – Reykjavík
Esmorzar. Al matí descobrirem la regió de Borgarfjörður, coneguda com la
Vall de les Sagues, bressol de mites i tradicions. Després de visitar la
singular cascada de Hraunfossar i la torrentera Barnafoss la "cascada dels
nens", tornarem a Reykjavik. Una visita guiada a peu ens mostrarà alguns
dels seus edificis i zones més interessants: la catedral de Hallgrimskirkja, el
llac, l'Ajuntament, el Parlament, el carrer comercial Laugavegur o el centre
d'esdeveniments Harpa. Allotjament.

09 Desembre. Reykjavík
Esmorzar. Dia lliure per a continuar coneixent la petita i cosmopolita ciutat,
capital islandesa. Podem acudir a algun dels seus museus com el Nacional
d'Islàndia o el d'Art, acudir a interessants centres d'exposicions dedicats a
les aurores i a les balenes o gaudir de les aigües termals de la Sky Lagoon. A
la nit, si les condicions climàtiques ho permeten, ens suggereixen realitzar
un creuer que ens allunyarà de Reykjavík i les seves llums per a buscar en la
foscor les fascinants aurores boreals. Allotjament.

10 Desembre. Reykjavík – Keflavik – Barcelona
A l'hora convinguda, trasllat a l'aeroport de Keflavik per a agafar el vol de
retorn a Barcelona de les 11.25h. Arribada prevista a les 16.55h i fi dels
nostres serveis.

Sabadell – Arimon, 60 – 64 – Tel. 93 748 43 30
Barcelona – Còrsega, 299, àtic 3ª – Tel. 93 131 70 94

info@promoviatges.cat



SERVEIS I RECOLLIDES

Serveis inclosos:

• Vols directes de línia regular, classe turista, amb la companyia
Vueling.

• Trasllat de tornada hotel – aeroport.

• Allotjaments indicats en hotels de categoria turista i turista superior.

• Esmorzar diari.

• 3 sopars.

• Transport privat: 5 dies de circuit amb guia o xofer/guia de parla
espanyola.

• Visites esmentades al programa i dos activitats: cova de gel del
volcà Katla i bany al Secret Lagoon a Fludir, amb tovallola inclosa.

• Documentació electrònica, incloent llibre guia d’Islàndia.

• Assegurança d'assistència en viatge.

Serveis no inclosos

• Tot el no esmentat en l’apartat anterior.
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SERVEIS I RECOLLIDES
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PREU CLIENT 
en hab. doble o triple

2.350€*

*Preu grup mínim 7-10 viatgers.

Taxes aèries +50€.

Ampliació assegurança d’assistència i cancel·lació per força

major +55€.


