
 

 

 

 
  
Dia 8  d’Agost: BARCELONA – 
REYKJAVIK 
Sortida de les nostres terminals cap a 
l’aeroport de Barcelona, embarc amb 
Vueling a les 18:25h. amb destinació 
Reykjavik. Arribada 21:05h. Assistència a 
l’aeroport i trasllat a l’hotel. Sopar i 
alotjament.  
 

Dia  9 d’Agost: REYKJAVIK – 
BORGARFJORDUR - AKUREYRI 
Esmorzar bufet islandès. Sortida a 
primera hora en direcció nord-oest. 
Passarem pel túnel submarí que creua el 
fiord de Hvalfjordur (anomenat fiord de 
les balenes). A l'arribada a la regió de 
Borgarfjordur, parada a la font geo-
termal de Deildartunguhver i visita de les 
cascades de Hraunfossar / Barnafoss.  
Tornarem a incorporar-nos a la  mateixa 
carretera per fer una  breu parada als 
peus de l'extingit volcà Grábrók. 
Continuem el nostre passeig pel Nord de 
l'illa, entre extensos prats verds amb gran 
quantitat de granges i bestiar i de 
diferents formacions muntanyoses a 
totes dues bandes de la carretera. Dinar 
en un restaurant. A la tarda arribarem a 
Glambaer, Museu Folklòric a l’aire lliure, 
on podrem fer la visita i continuarem per 
la bella vall de Öxnadalur fins a la ciutat 
d'Akureyri, segona ciutat en importància 
del país (després de la capital) situada al 
final del fiord de Eyjafjördur i capital de 
la regió del nord. Sopar i allotjament a la 
zona d’Akureyri. 
 

Dia 10 d’Agost: AKUREYRI - MYVATN  
Després d’esmorzar sortirem direcció a la 
pintoresca cascada de Godafoss (Cascada 
dels Déus). Continuarem cap a l'àrea 
volcànica de Mývatn, que ens captivarà 
per la seva activitat volcànica i per la seva 
naturalesa i paisatge extraordinari. 
Dedicarem la resta de la matí a recórrer 
tota la zona, on veurem pseudocràters, 
camps de lava, Dimmuborgir (un autèntic 
laberint de lava) i també podrem 
observar el cràter Hverfell, el llac Mývatn, 
pous de fang en ebullició i les fumaroles 
de Námaskard, la zona de Krafla amb el 
cràter de Viti i el seu camp de lava. Dinar 
inclòs. A la tarda podem gaudir dels 
banys termals a Mývatn Nature Baths. 
Retorn a l’hotel a la zona d’Akureyri. 
Sopar i allotjament. 
 

Dia 11 d’Agost: MYVATN – TJÖRNES 
DETTIFOSS - EGILSSTADIR 
Esmorzar bufet islandès. Sortida a 
primera hora per dedicar la jornada a 
creuar la part nord-est del país fins 
arribar a la regió de l'Est. La nostra 
jornada començarà amb sortida per la 
Península de Tjörnes fins arribar al Parc 
nacional de Jökulsárgljúfur. Al Parc 
podrem tenir una primera imatge dels 
penya-segats d’Asbyrgi. Seguirem la visita 
per una carretera de pista fins arribar a la 
cascada de Dettifoss, la de més cabal 
d'Europa. Parada i visita amb el 
corresponent temps per recórrer l'entorn 
de la cascada. Dinar en un restaurant 
local. A la tarda continuarem per 

paisatges àrids. Després d'un llarg 
recorregut, arribarem a la població de 
Egilsstadir. Sopar i allotjament a la regió. 
 

Dia 12 d’Agost: EGILSSTADIR – 
FIORDS DE L’EST - HOFN 
Després d’esmorzar a l’hotel, 
continuarem la ruta cap els pintorescs 
Fiords de l'est. La ruta de la costa ens 
permetrà descobrir els fiords i els pobles 
pesquers de la zona. En arribar a 
Stödvarfjördur visitarem la Col·lecció de 
minerals de Petra, una col·lecció privada 
de les més grans del món. Dinar en un 
restaurant local. Després anirem cap al 
fiord de Berufjördur fins arribar al poble 
de Djupivogur, que destaca per un petit i 
encantador port. Seguirem pels grans 
fiords de la costa sud est i arribarem a la 
població de Höfn. Sopar i allotjament a 
l’hotel. 
 

Dia 13 d’Agost: JOKULSARLON – 
SKAFTAFELL - VIK 
Esmorzar bufet islandès. Sortida a 
primera hora del matí. Dedicarem el dia a 
visitar el Parc Nacional de Skaftafell. 
Farem una primera parada per visitar la 
llacuna de la glacera Jökulsárlón. Passeig 
en vaixell per contemplar la llengua de la 
glacera i els icebergs, navegarem durant 
uns 30-40 minuts entre icebergs flotants i 
aigües blaves. Seguirem cap al sud-est on 
farem una altra parada a les llengües de 
la glacera Vatnajökull, i caminarem fins a  
la llengua  Svinafellsjökull. Dinar en un 
restaurant local. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ISLÀNDIA  
L’ILLA DEL FOC I DEL GEL 
del 8 al 15 d’Agost 2020 

 

amb guia acompanyant  
TOT INCLÒS - inclou entrada al BLUE LAGOON 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la tarda, veurem la glacera de 
Vatnajökull (la més gran d’Europa) i 
continuarem la visita creuant la gran 
explanada de Skeiðarársandur la regió la 
lava més extensa del món. Trasllat fins a 
la població de Vik, on ens allotjarem. 
Sopar i allotjament a l’hotel. 
 

Dia 14 d’Agost: SKOGAFOSS – 
SELJALANDFOSS - CERCLE DE L’OR – 
REYKJAVIK 
Després d’esmorzar sortirem de l’hotel 
per visitar algunes de les atraccions més 
importants del país. Parada a la cascada 
de Skogafoss (una de les més altes 
d'Islàndia, 60 m), on contemplarem 

espectaculars i meravellosos paisatges. 
Seguirem fins a la cascada de 
Seljalandsfoss.  Dinar en un restaurant 
local. Després de dinar ens dirigirem cap 
a la zona de Geysir. Parada i visita. 
Continuarem fins a la gran cascada de 
Gullfoss. Acabarem el circuit al Parc 
Nacional de Thingvellir, lloc on els vikings 
van constituir el primer Parlament 
democràtic del món. Arribarem a 
Reykjavik i farem la visita panoràmica 
dels llocs més destacats de la capital 
com: el llac Tjörnin, el modern edifici de 
l'Ajuntament, el Parlament i l’església 
Luterana Hallgrímskirkja, coneguda com 

la Catedral de Reykjavik. Sopar i 
allotjament. 
 

Dia 15 d’Agost: REYKJAVICK – 
BARCELONA  
Esmorzar a l’hotel. Matí estona lliure. 
Dinar a l’hotel i sortida cap a la Llacuna 
Blava “Blue Lagoon”, un gran espai geo-
termal amb aigües curatives on podrem 
fer un relaxant bany, amb aigua calenta a 
una temperatura entre 30 i 38 ºC,  
envoltats de grans extensions de lava 
negra. A l’hora convinguda trasllat fins a 
l’aeroport per sortir amb el vol de Vueling 
a les 21:50h, arribada a Barcelona a les 
04:10h de la matinada. Trasllat a les 
nostres terminals i FI DEL VIATGE  

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preu  per persona: 3.845 € +  taxes 45 €  :  3.890 € 
 

Suplement hab. Individual: 780 € 

EL PREU INCLOU:

 
 

 
▪ Bitllets avió, vols Barcelona / Reykjavik / Barcelona. 
▪ Facturació d’una maleta fins a 23 kgs per persona. 
▪ Taxes d’aeroport incloses (45€). 
▪ Guia acompanyant de Viatges Alemany durant  tot el viatge. 
▪ Guia local de parla hispana durant tota la ruta. 
▪ Circuit privat amb autocar  
▪ Totes les visites i excursions especificades a l’itinerari. 
▪ 7 nits d’allotjament en habitació doble amb bany privat, en 

hotels de 3* 
▪ Règim de pensió completa durant  tot el viatge. 
▪ Aigua i cafè o te en els àpats 
▪ Propines per al guia local i xofer. 
▪ Assegurança d’assistència durant el viatge , fins a 20.000€, i 

assegurança d’anulació fins a 3.500 €  

 
 

 

    EL PREU NO INCLOU:   
     Despeses de caràcter personal i qualsevol altre servei no especificat.  

 

 
 

DESTACAR COM INCLÒS: 
- Entrada Museu de Glaumbaer a Skagafjordur 
- Col·lecció de Minerals a Stodvarfjordur  
- Navegació per la llacuna de la glacera de Jökulsárlón,  
- Entrada als banys termals a Myvatn 
- Entrada al BLUE LAGOON, amb tovalloles incloses 

 
NOTES:  
• Places limitades. Grup mínim de 15 persones i grup màxim de 22 

persones. (Data limit per cancel·lar si no s’arriba al mínim de 
participants : 14.07.2020)  

• Per normativa sanitaria, a l’arribada a Islàndia, cal fer la prova del 
COVID19. Cost de la prova ja està inclòs al preu. 

• Preus calculats el 02.12.2019, segons tipus de canvi de divisa, 
preu de transport, derivat cost combustible o d’altres fonts 
d’energia, i impostos i taxes sobre els serveis inclosos al viatge, 
vigents a l’esmentada data.  

• Fins a 20 dies abans de la sortida els preus podran incrementar-se 
per variacions en els conceptes esmentats i d’acord amb l’establert 
a l’apartat 11 de les Condicions Generals del contracte de viatge 
combinat. D’igual manera el viatger tindrà dret a reducció de preu 
per variació al seu favor dels esmentats conceptes, podent 
l’agència de viatges en tal cas deduir del reemborsament els costos 
administratius reals de la seva tramitació.  

• Documentació necessària per a viatgers espanyols:  DNI amb 
vigència mínima de 3 mesos. Per a nacionals d’altres països 
consulteu a l’agència abans de contractar.   

• El formulari d’informació normalitzada, tota la resta d’informació 
normalitzada i el contracte de viatge es facilitaran abans de la 
formalització de la reserva. 


