
Dia 1 Portugal/Reiquiavique
Partida em voo com destino 
a Reiquiavique. Chegada e 
recolha do veículo de aluguer. 
Conduza até chegar ao hotel em 
Reiquiavique. Alojamento. 

Dia 2 Reiquiavique/Borgarfjordur
Pequeno-almoço. No dia de 
hoje poderá visitar os vales 
interiores, com a lagoa quente de 
Deildartunguhver e as cascatas 
Hraunfossar. Alojamento na zona de 
Borgarfjordur.

Dia 3 Borgarfjordur/Husavik 
Pequeno-almoço. Percorra a parte 
Noroeste do país. Dedique o dia a 
visitar a capital do norte: Akureyri 
e a cascata de Godafoss conhecida 
como “a cascata dos deuses“. Na 
vizinha Husavik, poderá realizar 
uma excursão em barco para avistar 
baleias. Alojamento em Husavik ou 
arredores. 

Dia 4 Husavik/Lago Myvtan/Zona 
de Egilsstadir
Pequeno-almoço. Hoje 
recomendamos a visita da cascata 
mais espetacular da Europa 
“Dettifoss” e a zona singular do 
Lago Myvatn, rodeado de vulcões e 
solfataras. Alojamento na zona de 
Egilsstadir (Fáskrúðsfjörður).

Dia 5 Zona de Egilsstadir/Höfn
Pequeno-almoço. Atravesse a zona 
dos Fiordes do Este, entre aldeias 
de pescadores e imponentes 
montanhas. Alojamento na zona 
de Höfn.

Dia 6 Höfn/Selfoss
Pequeno-almoço. Visita do Parque 

Nacional de Skaftafell onde se 
destaca a Cascata Negra, para 
depois atravessar os campos de 
lava e areia negra sob o glaciar de 
Vatnajokull, o maior da Europa. 
Conduza até à lagoa glaciar de 
Jökulsarlon, onde pode iniciar 
um cruzeiro entre icebergs. 
Continuação pela estrada do sul 
admirando cascatas e praias negras 
de lava. Alojamento na zona de 
Selfoss/Hella.

Dia 7 Selfoss/Reiquiavique
Pequeno-almoço. Dedique o dia 
a visitar as maravilhas naturais da 
zona, onde se destacam a cascata 
de ouro “Gullfoss”, as fumarolas de 
vapor de água na conhecida zona 
de Geysir e o Parque Nacional de 
Thingvellir onde se estabeleceu 
o primeiro parlamento Europeu e 
também é visível a impressionante 
falha tetónica que separa o 
continente Europeu do Americano. 
Continuação até Reiquiavique. 
Alojamento.

Dia 8 Reiquiavique/Portugal 
Pequeno-almoço. A camino do 
aeroporto não se esqueça de 
realizar a paragem na “Lagoa 
Azul”, para desfrutar de um 
banho nas suas águas termais que 
têm propriedades terapêuticas. 
Devolução do veículo de aluguer 
no aeroporto Internacional 
de Keflavik. Partida em voo de 
regresso a Portugal. Chegada.

Nossos serviços
Voos de linha regular, classe 
económica (reservas em classes 
especiais). 7 dias de veículo de 
aluguer selecionado incluindo km 
ilimitado, taxas, seguro contra 
terceiros, roubo e colisão com 
franquia com recolha e devolução 
no aeroporto internacional de 
Keflavik. 7 noites de alojamiento e 
pequeno-almoço buffet em hotéis 
cat. turista em quarto duplo (ou 
duplo com cama extra para triplo) 
com WC privado. Seguro de viagem.

Interessa saber
O itinerário é uma sugestão, mas 
que em função da disponibilidade 
pode-se confirmar no sentido 
inverso ou com hotéis em diferentes 
zonas sem que altere o conteúdo 
da viagem. 
As alterações na reserva posteriores 
à confirmação terão gastos de 85 € 
por reserva.
Os km indicados são aproximados.
Hotéis. Categoria turista com 
WC privado cadeia Fosshotel (ou 
similar).

Saídas
Diárias.
Notas de saída:
Icelandair/Tap: Lisboa (via ponto 
europeu).

Consultar suplementos de outras 
cidades de partida.

Preços
Nº de pessoas partilhando veículo

Grupo Tipo (o similar) 1 pessoa 2 pessoas 3 pessoas 4 pessoas

Temporada Baixa 
(Maio e Setembro)

A Toyota Yaris 2.720 1.855 1.660 -
B Toyota Auris 2.740 1.865 1.665 1.750
C Toyota Avensis 2.870 1.930 1.710 1.780
F Toyota RAV 4 3.145 2.065 1.800 1.850
G Toyota Landcruiser 3.480 2.235 1.915 1.935

Temporada Alta 
(Junho a agosto)

A Toyota Yaris 3.495 2.245 1.920 -
B Toyota Auris 3.550 2.270 1.935 2.055
C Toyota Avensis 3.795 2.395 2.020 2.115
F Toyota RAV 4 4.300 2.645 1.990 2.240
G Toyota Landcruiser  4.930 2.960 2.395 2.400

Suplemento (total) carro durante setembro:
Toyota Yaris: 365 €. Toyota Auris: 395 €. Toyota Avensis: 515 €. Toyota RAV4: 740 €. Toyota Landcruiser: 1.035 €.
Crianças em cama extra partilhando o quarto com 2 adultos: 905.
Informação aérea:
Icelandair/Tap. Preços baseados em classe X.
Taxas aéreas e combustível (aprox.). TP/FI: 102 €.

Hotéis
Reiquiavique. 2 noites Fosshótel Baron/3H Austfirdir. 1 noite Fosshótel Austfirdir/3H

Reykholt. 1 noite Fosshótel Reykholt/3H Área de Vatnajokull. 1 noite Fosshótel Núpar/3H

Área de Myvatn. 1 noite Fosshótel Myvatn/3H Selfoss. 1 noite Fosshótel Hekla/3H

Hotéis previstos ou similares.

Islândia em Liberdade
ISLÂNDIA  REIQUIAVIQUE · BORGARFJORDUR HUSAVIK · EGILSSTADIR · HOFN · SELFOSS

FLY&DRIVE • 1.375 KM • À VOLTA DE TODA A ILHA EM 8 DIAS • VOOS VIA PONTO EUROPEU DE LISBOA

8 DIAS DESDE

1.762 €
(Taxas e combustível incluídos)

6

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://catai.pt/viajes/islandia-liberdade.html/11394/travelpricer

