TERRA DE FOC I AIGUA
Dissabte 7 de juliol 2018.- A l’hora que s’indicarà sortida amb autocar des de Olot, Banyoles, Figueres i
Girona i cap al Aeroport de Barcelona. Sortida amb el vol....Arribada a Reukjavik . Trasllat a l’hotel.
Allotjament.
Diumenge 8 de juliol 2018- REYKJAVIK - HVALFJÖRDUR - AKUREYRI
Després de l’esmorzar començarem el circuit direcció cap a Hvalfjördur i Reykholt i pararem en el manantial
geotèrmic més espectacular del mon DEIDARTUNGUHVER. També farem una parada a les boniques
cascades de HRAUNFOSSAR situades a Borgarfördur (La vall de Borgarfjordur). Travessarem l’altiplà de
Holtavörouheidi fins al nord d’Islàndia. Visita del
Museu folklòric a Skagafjorddur. Arribada a AKUREYRI. Visita, sopar i dormir.
Dilluns 9 de juliol 2018.- AKUREYRI – LLAC MYVATN - HUSAVIK
Esmorzar i sortida cap a la cascada dels deus GODAFOSS. Després anirem cap al LLAC MYVATN voltat de
volcans, cràters, camps de lava i altres formacions volcàniques com la zona de Skútustadir, la ciutat
obscura Dimmuborgir i el cràter Vit. També hi haurà una parada per un bany geotermal en el nou balneari
de Myvatn Nature Bath. Sopar i dormir a HUSAVIK
Dimarts 10 de juliol 2018.- HUSAVIK - PENINSULA TJÖRNES - EGILSSTADIR
Després de l’esmorzar recorrerem la zona nord de l’illa i travessarem la península de Tjörnes. Arribarem a
la cascada més poderosa d’Europa la DETTIFOSS visitarem l’espectacular gorja de ÄSBYRGI, situades en el
PARC NACIONAL DE JÖKULSÁRGLÚFUR. Continuarem el viatge en mig de meravellosos paisatges fins a
EGILSSTADIR. Sopar i dormir.
Dimecres 11 de juliol 2018.- EGILSSTADIR - STÓOVARFJÓROUR – HÓFN
Esmorzar i sortida cap a la carretera que va al costat del llac de Lagarfljot, després seguirem per la zona dels
fjords de l’est on trobarem poblacions com STÓDVARFJÓRDUR, on visitarem un museu de minerals .
Continuarem cap a HÖFN, sota la glacera VATNAJÖKULL. La tarda d’aquest dia viurem una experiència
inoblidable: farem una excursió d’ una hora sobre la glacera amb una moto de neu o un vehicle 4 x4. Sopar
i dormir en aquesta zona de Höfn.

Dijous 12 de juliol 2018.- HOFN – HROLSVALLUR
Esmorzar i només de sortir parada a l’espectacular llacuna glacial de JÖKULSÁRLÓN on farem una
navegació entre els icebergs flotants de les seves aigües blaves. Passarem pel PARC NACIONAL DE
SKAFTAFELL. Travessarem el camp de lava més extens del mon i la gran superfície de sorra de
SKEIDARÁRSANDUR, escenari de l’ultima erupció volcànica. Anirem a DYRHOLAEY, un paratge de gran
bellesa i santuari de les aus marines. Aquí podrem gaudir d’una magnifica vista de la costa i de l’atlàntic.
Després anirem a les cascades de SKOGAFOSS i SELJALANDSFOSS. Sopar i dormir a HVOLSVÖLLUR.
Divendres 13 de juliol 2018.- HVOLSVÖLLUR - REYKJAVIK
Esmorzar. Dia dedicat a l’anomena’t cercle d’or. Pararem per contemplar el meravellós salt d’aigua de
Gullfoss i els manantials eruptius de Geysir. Visita del Parc Nacional de Thingvellir que a més de la seva
importància històrica revela la fractura que hi ha entre el continent europeu i el nord-americà. Arribada a
REYKJAVIK al vespre. Allotjament
Dissabte 14 de juliol 2018.- REYKJAVIK – PUNT D’ORIGEN
Esmorzar. Dedicarem una part del dia a visitar la capital del país. Temps lliure fins el trasllat al aeroport per
sortir en el vol de vueling de les..... que te previst arribar a Barcelona a les.......Trasllat al punt d’origen amb
autocar. Fi del Viatge.
PREU APROXIMAT DEL VIATGE: 3.350 Euros
Inclou.- Trasllats des del punt d’0rigen al aeroport de Barcelona i tornada. Avió Barcelona – Rykjavik –
Barcelona. Taxes aèries. Circuit acompanyats de guia islandès de parla castellana. Totes les visites que se
esmenten en el programa. Tots els sopars excepte el del primer i últim dia. Assegurança de viatge .Les
entrades als museus esmentats en el programa. El bany geotermal a Myvatn. La passejada en vaixell per la
llacuna de Jökulsárlón. La passejada en vehicle especial o moto de neu per la glacera. A Reykjavik hotel 1ra
classe, durant el circuit son hotels turista. Habitacions dobles amb bany/dutxa.
No inclou.- Extres d’hotel: vins – begudes – minibars – telèfons etc.
Els dinars no hi son tampoc inclosos perquè en els llocs que es visiten no hi ha una gran infraestructura de
restaurants, moltes vegades només hi podem trobar un quiosc amb menjar ràpid o algun dia potser que
ens haguem de preparar un picnic.
IMPORTANT: Degut als pocs hotels que hi ha en el país i a la dificultat en la confirmació de places d’avió,
necessitem que els clients que hi estiguin interessats ens ho diguin el mes aviat possible, així nosaltres
podrem fer les reserves.

