
Dia 7 Julho-Lisboa/Reykjavíc 

Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida. Assistência nas formalidades de embarque e 

partida às 21H45 em voo direto PLAY, com destino a Reykjavíc. Chegada às 01H30 (horas locais). 

Transfere para o hotel. Alojamento em Reykjavík. 

Dia 8 Julho-Reykjavík/Akureyri 

Pequeno-almoço no Hotel e viagem para Akureyri, considerada a mais bonita cidade do país. Cruza-se 

o Borgafjördur, região povoada de lendas e onde aconteceram muitos dos relatos das sagas islandesas. 

A viagem prossegue ao longo da costa atravessando diversas povoações, numa sequência de diferentes 

paisagens. Visita ao Glaumbaer, uma antiga quinta tradicional (Laufás) com telhados em turfa, hoje um 

dos mais famosos museus etnográficos da Islândia. Jantar e alojamento em Akureyri. 

Dia 9 Julho-Akureyri/Egilsstadir (região) 

Pequeno almoço no hotel. A viagem inicia-se pelo fiorde em direção a Godafoss (cascata dos Deuses), 

símbolo da implementação do cristianismo na Islândia. Segue-se o lago Mývatn que desde 1974 é área 

de conservação natural e local privilegiado para os observadores de aves, fotógrafos e amantes da 

natureza. 

Paragens nas pseudo-crateras de Skutusstadir e nas construções de basalto e magma petrificados de 

Dimmuborgir, onde se acredita habitarem elfos. A viagem segue pela cratera vulcânica Hverfell até às 

fumarolas e bocas sulfatadas de lama e lava de Namaskard, local de solo alaranjado a fazer lembrar 

Marte e em que o ar tem um intenso cheiro a enxofre.  

Estamos já na área do Krafla, onde se situa uma das principais centrais de produção de energia 

geotermal. A viagem segue na direção do leste e no parque nacional de Jökulsárgljúfur vai ver a mais 

caudalosa cascata da Europa - Detifoss. Vai passar uma região desértica e inabitada que durante o 

Inverno fica coberta pela neve, onde vai poder sentir o que é viver no isolamento islandês. Jantar e 

alojamento na região de Egilsstadir. 

Dia 10 Julho- Egilsstadir- Höfn (região) 

Pequeno-almoço no hotel. Passagem pelas cidades de Egilsstadir, Reydarfjördur e Eskifjördur onde se 

situa a maior fábrica de transformação de alumínio do país. Durante o dia percorrem-se os magníficos 

fiordes do leste, por entre vilas piscatórias onde é possível observar os pequenos portos com os 

coloridos barcos de pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATA VOO ORIGEM DESTINO PARTIDA CHEGADA 

07 JULHO PLAY OG695 LISBOA REYKJAVÍC 21H45 01H30 

14 JULHO PLAY OG694 REYKJAVÍC LISBOA 15H10 20H45 

À DESCOBERTA DA ISLÂNDIA- 7 A 14 JULHO 2023 



Em Stöðvarfjörður visita à coleção privada dos minerais que reúne a maior quantidade de rochas e 

minerais da Islândia, sendo visitado anualmente por mais de 20.000 pessoas. É o resultado da pesquisa 

e recolha de pedras e minerais há mais de 60 anos. A viagem continua passando por Djúpivogur, entre 

santuários de gansos e cisnes. Referência para o grande glaciar de Vatnojökull. Jantar e alojamento na 

região de Höfn. 

Dia 11 Julho- Höfn- Hella (região) 

Pequeno almoço no hotel e início da viagem ao longo do Vatnajökull, o maior glaciar da Europa. A 

primeira paragem vai ser na lagoa. Este é um local irreal e único no mundo onde é possível avistar 

algumas focas entre os icebergues coloridos. A lagoa foi palco de cenas de 2 filmes de James Bond. 

Segue-se Fjallsárlón, onde sentados num anfiteatro natural, é possível apreciar um terminal do grande 

glaciar. Passagem pelo parque nacional de Skaftafell, pelas praias e pelo santuário de aves de 

Dyrholaey. Destaque no final do dia para as cascatas – Skógafoss e de Seljalandsfoss. Jantar e 

alojamento na região de Hella. 

Dia 12 Julho- Hella- Reykjavík  

Pequeno-almoço no hotel e viagem pelo sudoeste da Islândia. Início do Golden Circle, o mais antigo 

day tour da ilha. Viagem ao parque de Geysir, que deu a conhecer ao mundo estes fenómenos e onde 

o géiser Strokkur expele água quente a mais de 35 m de altura. Segue-se a cascata de Gullfoss, o 

símbolo da Islândia. A viagem acaba no parque natural de Thingvellir, onde é possível ver o mais antigo 

parlamento do mundo, admirar a beleza natural e colocar um pé na Europa e outro na América no rift. 

Jantar e alojamento em Reykjavík. 

Dia 13 Julho- Reykjavík 

Pequeno almoço no hotel. Segue-se para a Lagoa Azul, atravessando a magnética paisagem lunar da 

península de Reykjanes. A Lagoa Azul é uma Spa geotermal ao ar livre, com água salgada e 

mineralizada que brota do interior da terra entre 38º e os 40 º C. De tarde visita guiada por Reykjavík, 

com destaque para as paragens na Hofdi House, Sólfarid, na catedral luterana – Hallgrimskirkja, lago 

Tjörn e Museu Nacional, para ficar a conhecer mais da história da Islândia. Visita ao Fly Over Iceland 

que utiliza a mais moderna tecnologia para dar-lhe a sensação de voar. Vai ficar suspenso em 

cadeiras a 20 m do solo, diante de uma tela esférica de 20 metros, enquanto o nosso filme o leva a 

uma viagem emocionante pela Islândia. Efeitos especiais, incluindo vento, nevoeiro e aromas, 

combinam-se com o movimento do passeio para criar uma experiência inesquecível. Jantar livre. 

Alojamento em Reykjavík. 

Dia 14 Julho- Reykjavík  

Pequeno-almoço no hotel e transfere para o aeroporto. Assistência nas formalidades de embarque e 

partida às 15H10 com destino a Lisboa, chegada prevista às 20H45. 

Preço por pessoa- mínimo 25 pessoas: 
Em quarto duplo- 3.490€ 
Suplemento Single- 850€ 

O preço inclui: Passagem aérea Lisboa-Reykjavik-Lisboa- voo direto com a companhia Play ,1 peça de 

bagagem/pessoa, taxas de aeroporto (preço sujeito a alteração a confirmar a data de emissão) ,Hotel 

4* em regime pequeno-almoço; 5 jantares; autocarro durante a viagem; guia; entradas (Glaumbaer 

Museum, Petra Mineral Museum, atividade Fly Over Iceland, lagoa azul); seguro de responsabilidade 

civil. 

O preço não inclui: Extras de caráter pessoal; bebidas às refeições. O que não tiver mencionado como 

incluído. 

Opcionais:  
06 almoços – 240.00 Eur por pessoa 
Passeio de barco para observação das baleias em Reykjavik- 90€ por pessoa; 
Banhos geotermais de MÝVATN- 50€ por pessoa, sujeito a disponibilidade.  
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