
ISLÀNDIA

Sortida  15 d’agost 

Viatja a un dels llocs més

singulars de la terra,

t’esperen bulliciosos gorgs

de fang, guèisers en erupció,

glaceres i cascades

impressionants. Gaudiràs

d’alguns dels paisatges més

purs, impol·luts i màgics del

món. Els estius a Islàndia són

sorprenentment temperats,

exuberants i verds.

T’apuntes?

Viatge de 9 dies amb tot 
inclòs i guia acompanyant. 
Grup màxim 25 persones.

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

info@promoviatges.cat



ITINERARI

Primer dia.
Barcelona – Reykjavík
Presentació als mostradors de facturació de Vueling de la T1 de l’aeroport
de Barcelona a les 16.30 hores per sortir en el vol VY8560 de les 18.25
hores en direcció a Reykjavik. Arribada prevista a les 21.00 hores i trasllat a
l’Hotel Reykjavik Lights o similar. Allotjament a l'hotel.

Segon dia.
Reykjavík – Costa Sud d'Islàndia
Esmorzar a l'hotel. Iniciarem la nostre ruta cap a la Costa Sud d'Islàndia. La
nostre primera parada serà a la meravellosa cascada de Seljalandsfoss i
més tard visitarem la poderosa cascada d’Skógafoss, la qual és una de les
més famoses d'Islàndia. Dinar en un restaurant. A la tarda passejarem per la
platja de Reynisfjara, al poble de Vik, on la sorra negra contrasta amb les
columnes de basalt. Aquí es reuneixen moltes espècies d'aus marines
incloent els característics frarets. Trasllat a l’Hotel Skaftafell o similar. Sopar
i allotjament a l’hotel.

Tercer dia.
Regió Sud – Jökulsarlon – Eastfjords
Esmorzar a l'hotel. Començarem el dia visitant el Parc Nacional d'Skaftafell,
on podrem arribar fins al braç glacial d'Svínafellsjökull que forma part del
camp de gel Vatnajökull. A continuació embarcarem en un vaixell amfibi i
navegarem entre icebergs davant la glacera de Jökulsarlon, una de les més
grans d'Europa. Dinar en un restaurant. A la tarda seguirem en direcció
nord vorejant la costa i travessant petits poblets de pescadors. Trasllat a
l’Hotel the Cliff o similar. Sopar i allotjament a l’hotel.

Quart dia.
Eastfjords – Mývatn – Crater Viti – Akureyri
Esmorzar a l'hotel. Avui iniciarem un recorregut per les terres més
allunyades de l'illa, en sentit nord cap al famós centre termal de Mývatn,
aquí farem un bany en les aigües termals. Dinar en un restaurant. A la tarda

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

info@promoviatges.cat

https://www.keahotels.is/reykjavik-lights
https://www.hotelskaftafell.is/
https://hildibrandhotel.com/


ITINERARI

ens dirigirem al famós cràter circular de Viti, envoltat per una zona
geotermal i acolorides muntanyes, és sens dubte un paisatge d'un altre
planeta. També visitarem Dimmuborgir (el castell fosc), paratge de coves
volcàniques i formacions rocalloses. Allotjament a l’Hotel Kea o similar.
Sopar i allotjament a l’hotel.

Cinquè dia.
Akureyri – Dettifoss – Godafoss – Husafell
Esmorzar a l'hotel. Al mati farem un passeig per Akureyri, segona ciutat més
important del país. A l’acabar, gaudirem d’un dels punts més importants de
l'itinerari visitant Dettifoss, coneguda per ser la cascada més poderosa
d'Europa i Godafoss, la cascada dels déus, una de les més impressionants i
boniques del país. Dinar en un restaurant. A la tarda trasllat fins a Husafell.
Sopar i allotjament a l’Hotel Husafell o similar.

Sisè dia.
Husafell – Península Snaefellsnes
Esmorzar a l'hotel. Avui viatjarem a la península Snaefellsnes. Veurem la
muntanya volcànica de Kirkjufell, el poble pescador d'Hellissandur i
recorrerem el Parc Nacional d'Snæfelles. Dinar en un restaurant. A la tarda
visitarem la platja de Gatklettur amb les seves particulars formacions de
roca basàltica creades per l'erosió de l'aigua. Per finalitzar el recorregut
passarem per la Búdakirkja, curiosa capella construïda l'any 1703 en un bell
paratge allunyada de la civilització. Sopar i allotjament a l’Hotel B59 o
similar.

Setè dia.
Península Snaefellsnes – Reykjavik
Esmorzar a l'hotel. Sortida cap al Parc Nacional Thingvellir, on va ser fundat
el primer parlament l'any 1930. També és el lloc ideal per veure la part
visible de la dorsal atlàntica que separa les plaques tectòniques de Nord-
Amèrica i Euràsia. Continuarem cap als famosos llocs d’Strokkur, guèiser
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ITINERARI

que entra en erupció cada 7 minuts propulsant un doll d'aigua cap a l'aire
de gairebé 40 metres i la imponent cascada de Gullfoss, de 70 metres
d'alçada. Dinar en un restaurant. A la tarda ruta a Reykjavik i panoràmica
d’aquesta bonica ciutat a les vores de la badia de Faxaflói. Iniciarem la
visita en el port vell on es troba l’edifici Harpa, actual sala de concerts i
opera. El seu disseny avantguardista fa que sigui un icona de la ciutat.
També veurem la catedral moderna de Hallgrimskirkja i passejarem pel
centre de la ciutat admirant el llac i l'ajuntament. Sopar en un restaurant.
Allotjament a l’Hotel Klettur o similar.

Vuitè dia.
Reykjavik – Barcelona
Esmorzar a l'hotel. Aquest matí recorrerem la península de Reykjanes,
Veurem el llac Kleifarvatn, passarem per la zona geotermal de Krysuvik i
arribarem al poble de pescadors de Grindavik. Dinar en un restaurant. A
l’hora convinguda trasllat a l'aeroport. Sortida en vol VY8561 de les 21.45
hores.

Novè dia.
Barcelona
Arribada prevista a Barcelona a les 04.05 hores. Recollida d'equipatges i fi
dels nostres serveis.

Nota important: cal tenir en compte les característiques especials dels
allotjaments a Islàndia, en especial a la zona nord de l’illa. Amb la permanent
garantia de qualitat i neteja, els allotjaments situats en aquesta part de
l’itinerari poden ser bungalows, granges o cases d’estiu.

L’ordre i contingut de les visites serà el que es lliuri amb la documentació de viatge.
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SERVEIS I REQUISITS

Serveis inclosos:

•Bitllet d’avió en classe turista de la companyia Vueling, Barcelona –

Reykjavík – Barcelona. (Horaris definitius a la documentació de viatge).

•Pensió completa durant tot el viatge amb aigua inclosa als àpats.

•Allotjament als hotels definits a l’itinerari.

•Visites definides a l’itinerari com a incloses.

•Acompanyant de Promoviatges durant tot el viatge.

•Guia local en destí.

•Assegurança bàsica d’assistència en viatge.

Serveis no inclosos:

•Sopar del primer i últim dia.

•Begudes en els àpats.

•Propines serveis locals.

•Extres de caràcter personal.

•Qualsevol servei no esmentat com a inclòs.

Requisits

DNI amb vigència. El nom i cognoms de la reserva han de coincidir amb els

del DNI.
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PREUS

PREUS BÀSICS PREU CLIENT COMPRA 
ANTICIPADA

Preu base per persona en 
habitació doble

3.750€ 3.650€

Suplement habitació individual +820€
Taxes aèries a reconfirmar 30 dies abans de la sortida +75€

Opcional
Compra anticipada -100€
Pagament total -100€
Assegurança anul·lació i ampliació cobertures d’assistència +100€

Condicions garantides amb una participació mínima de 20 persones.

Gaudeix de les nostres promocions per viatjar a millor preu
Compra anticipada. Si contracteu el vostre viatge amb 60 dies
d’antelació a la sortida del viatge, podreu gaudir del nostre preu
especial.
Pagament total. Si en el moment de contractar el viatge dins del
termini de compra anticipada, feu el pagament total, tindreu un
descompte addicional sobre el preu especial.

Reserves forma de pagament: Pagament d’un 25% del total com a
dipòsit. El pagament de la resta caldrà fer-lo 40 dies abans de la
sortida. Els viatgers que s’acullin al descompte de pagament total,
disposaran de 3 dies laborables per a realitzar-lo, des de la
formalització de la reserva anticipada.
Reserves online: Pagament d’un 25% del total com a dipòsit, sigui
quina sigui la tipologia del viatge. La resta del pagament es realitzarà
40 dies abans de la sortida.
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