
1DIA 11 març 23 IGUALDA-BARCELONA - REYKJAVÍK. PC.
Sortida de la nostra ciutat cap l’aeroport de Barcelona, on trobarem al 
nostre guia de viatge que ens ajudarà amb els tràmits de facturació. 
Posteriorment embarcarem en direcció Islandia. Després de 4 hores de 
vol, arribada a Reykjavík i trasllat al BLUE LAGOON per començar a 
conèixer aquest país amb un relaxant bany a la piscina geotermal de 
Blue Lagoon, mundialment coneguda. Esmorzar. Prosseguirem al 
centre de la ciutat per realitzar la visita orientativa de la mateixa, inclou 
els llocs més destacats de la capital islandesa, la Catedral de 
Hallgrimskirkja, el Llac de Reykjavík, l'Ajuntament (construït en part 
sobre el llac), el Parlament, Harpa Music Vestíbul. Finalitzarem la visita 
al nostre hotel. Sopar i Allotjament.
Aquesta nit, amb sort, serà la primera ocasió de veure L'Aurora Boreal o 
les llums del nord com diuen els islandesos. Es un fenomen natural 
magnífic. Aquestes llums es poden veure literalment ballar en el cel 
nocturn de l'hemisferi nord a l'hivern. Amb sort i si les condicions 
meteorològiques són favorables podreu buscar aquest espectacle 
fantàstic  de  colors  i llums.

DIA 12 març 23 PARC NACIONAL SNÆFELLSNES – 
BORGARNES. PC.
Esmorzar a l’hotel. Avui anirem a explorar les meravelles naturals de la 
península de Snaefellsnes, que és conegut per l'impressionant
Parc Nacional Snaefellsjökull i la Glacera Snaefell. Visitarem 
l'encantador poble de Arnastapi i Hellnar. Anirem a la part nord de la 
península passant per Stykkishólmur, un encantador poble de 
pescadors molt bé situat amb vista a la badia Breiðafjörður. Dinar. A la 
tarda arribarem a l'àrea  de Borgarnes. Tindrem una segona oportunitat 
de veure aurores boreals, sempre que les condicions ho permetin. 
Sopar i Allotjament.
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DIA 13 març 23 BORGARNES – CERCLE DAURAT – COSTA 
SUD. PC.
Esmorzar a l'hotel. La jornada la dedicarem a conèixer les zones més 
interessants i famoses d'Islàndia. Sortirem cap al Parc Nacional
de Thingvellir, Patrimoni Mundial de la UNESCO. Ens aproparem a 
veure un dels famosos cràters d'Islàndia. El Kerid. La seva 
particularitat és que s'ha creat un llac en el seu interior (Visita 
supeditada al fet que no hi hagi neu/gel, ja que hi ha perill de 
caigudes).
Seguirem a la zona geotèrmica de Geysir. Allí, les fonts termals de 
Strokkur expulsen una columna d'aigua bullint a l'aire cada 5-10 
minuts. Dinar en ruta. Després d'aquesta visita i d'un curt trajecte en 
autocar, arribarem a la cataracta de Gullfoss (La Cataracta d'Or). 
Continuarem fins a l’exhibició  Renta Center en Hvolsvöllur (entrada 
inclosa). Continuació al nostre hotel. Sopar i Allotjament en aquesta 
zona.

DIA 14 març 23 COSTA SUD- SKÓGAR -SEL JALANDSF 
OSS - REYNISF JARA - GLACIAR SÓLHEIMAJÖKULL - 
REYKJAVIK. PC.
Esmorzar buffet. Avui ruta per la Costa Sud caracteritzada per 
cascades, platges de sorra negra i glacials. Creuarem el major camp 
de lava del món originat en una sola i mateixa erupció que  va tenir 
lloc el 1783. Seguirem fins arribar a Seljalandsfoss, una cascada
molt pintoresca.  Continuarem en direcció a Vík i farem una parada en 
la cascada de Skógafoss, una de les més altes d'Islàndia (60 m.). 
Dinar en ruta. Si la climatologia i les neus ens ho permeten, 
realitzarem un passeig fins a la llengua de la Glacera Sólheimajökull. 
També ens detindrem en Reynisfjara, les platges de sorra negra de la 
costa sud. Arribada al nostre hotel. Sopar i Allotjament.

DIA 15 març 23 REYKJAVIK- BARCELONA-IGUALADA
Esmorzar a l’hotel.  Temps lliure fins a l'hora del trasllat a l'aeroport 
per sortir en vol directe de retorn a Barcelona. Arribada, trasllat a la 
nostra ciutat.. Fi del Viatge i dels nostres serveis dels serveis.
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Preu per persona en Hab. doble grup de 25 persones: 2.120 €
Preu per persona en Hab. doble grup de 20 persones: 2.240 €
Preu per persona en Hab. doble grup de 15 persones: 2.310 €

Sup.Hab. Individual: 280 €
.

Sortida garantitzada amb un mínim de 15 persones

El Preu Inclou:

   Trasllat anada i tornada a l’aeroport de Barcelona
   Guia acompanyant des de Barcelona
o Bitllet aeri, Barcelona / Reikiavich / Barcelona
   Taxes incloses
o 4 nits enn Hotel 3*** Suiperior amb bany privat
o Règim Pensió Completa des de el dinar del 1er. dia
  a l’esmorzar de l’ultim dia 
o Visites com s'indica a l'itinerari
   Entrada i tovallola a Blue Lagon
o Guia local de parla castellana
o Taxa turística
o Assegurança d'assistència mèdica

El programa NO Inclou:
o Despesses extres a l’Hotel
o Begudes als menjars
o Propines
o Cap servei que no estigui especificat a l’itinerari
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