
 

 

ISLÀNDIA  
Aurores Boreals 

Sortida 29 març 2021 | 6 dies 

 
 

  



 

 

ITINERARI: 
 

Dia 29: Manresa - Barcelona - Islàndia 
Sortida des de Manresa (minim 4 persones) i reunió del grup amb el nostre guia a l'aeroport a les 16.00 h. 
Tràmits d'embarcament i sortida en vol directe a les 18.20 h. (Prevista). Després de 4 hores de vol, arribada a 
les 21.05 hora local i trasllat a nostre hotel situat per l'àrea de l'aeroport. 
'Tant de bo sigui la primera nit la qual puguem veure les aurores boreals !! Sopar i allotjament. 

Dia 30: Reykjanes - Borgafjörður (150 km.) 
Esmorzar. En autocar sortida cap al nord-oest de la illa a Borgafjörður. Pararem a la font termal de 
Deildartunguhver, passarem per Reykholt, dinar i a la tarda veurem les cascades Hraunfossar i Barnafoss. 
Continuació fins al nostre hotel situat a la zona d'Bogarnes. Sopar i allotjament. És una zona magnífica per 
veure les aurores, sempre que la climatologia sigui favorable. (No es garanteix que es puguin veure les 
aurores boreals). 

Dia 31: Parc Nacional Snæfellsnes - Borgarnes (270 km.) 
Esmorzar bufet. Avui anem a explorar les meravelles naturals de la península de Snaefellsnes, que és conegut 
per l'impressionant Parc Nacional Snaefellsjökull i la Glacera Snaefell, visitarem la bonica població de 
Arnastapi i Hellnar. Dinar i a la tarda  anirem a la part nord de la península passant per Stykkishólmur, 
un encantador poble de pescadors amb vistes a la badia Breiðafjörður. Tornarem a Borgarnes per a una 
segona nit. Sopar i a llotjament a l'hotel Borgarnes o similar. 

Dia 1:  Cercle daurat (250 km.) 
Esmorzar bufet.  Avui visitarem les zones més interessants i famoses d'Islàndia, el Parc Nacional de 
Thingvellir, un lloc de patrimoni mundial de la UNESCO, i una de les 
meravelles geològiques del món. Després anirem a la famosa zona geotèrmica de Geysir. Allà, les fonts 
termals de Strokkur expulsen una columna de 
aigua a l'aire cada 5-10 minuts. Després d'aquesta visita i de poca distància amb cotxe, arribarem a la cascada 
de Gullfoss (o "La Catarata d'Or") que és sense cap dubte la més famosa de país. Dinar i sortirem fins a Fludir 
per a una experiència inoblidable: un bany relaxant a la Llacuna Secreta (Entrada inclosa). Es tracta d'una 
piscina natural amb temperatures d'entre 38 ° C i 40 ° C, no us oblideu el banyador !!! 
Sopar i allotjament a l'hotel Eyjafjallajökyull o similar situat a la costa sud. 

Dia 2:  Costa Sud: Skógar - Seljalandsfoss - Reynisfjara - Reykjavik (270 km) 
Esmorzar bufet. Avui ruta per la Costa Sud caracteritzada per cascades, platges de sorra negra i glaceres. 
Arribarem a Seljalandsfoss, una cascada molt pintoresca, continuarem en direcció a Vík i farem una parada a 
la cascada de Skógafoss, una de les més altes d'Islàndia (60 m.) Ens aturarem a Reynisfjara, les platges de 
sorra negra de la costa sud, abans d'arribar a Reykjavik (Dinar inclòs en ruta). Entrarem en el recentment 
inaugurat exhibició Renta Center a Hvolsvöllur (entrada inclosa) museu interactiu. Arribada a Reykjavik visita 
panoràmica de la ciutat passant pels llocs més destacats de la capital islandesa. Anirem fins al centre de 
Reykjavik on veurem ara la Catedral de Hallgrímskirkja, el Llac de Reykjavik, l'Ajuntament (Construït en part 
sobre el llac), el Parlament, Harpa Music Hall. Sopar i  allotjament en hotel 3 * superior a Reykjavik tipus 
Kettur. 
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Dia 3: Reykjavik - Barcelona - Manresa  (50 km) 
Esmorzar i dia lliure per seguir coneixent la ciutat o realitzar alguna activitat que el guia els proposi. Dinar i a 
la tarda trasllat a l'aeroport. tràmits 
d'embarcament i sortida en vol directe de tornada a Barcelona, hora prevista de sortida 22.20 h. arribada a 
Barcelona a les 04.40 h. i trasllat de nou fins a Manresa. 

 
 

  

 

 

 
EL NOSTRE PREU INCLOU: 
• Trasllat Manresa-aeroport-Manresa (mínim 4 places) 
• Bitllet d'avió Cia. Vueling anada i tornada, reserva en classe turista, taxes (98 €) i 1 maleta incloses. 
• 5 nits en hotels 3 * amb bany privat, esmorzar inclòs hotels de 3 *** / 3 *** superior de garantia. 
• 5 dinars amb menú Islandés (entrant + plat principal). 
• 4 sopars amb 3 plats. 
• Circuit en autocar amb guia de parla castellana/catalana des de Barcelona amb el grup. 
• Entrada i tovallola a la Llacuna Secreta (Secret Lagoon). 
• Entrada en l'exhibició Renta Center + cinema. 
• Avís despertador en cas de Aurores Boreals en hotels fora de Reykjavik. 
• Assegurança mèdica i de cancel·lació (consultar cobertures) 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU: 
• Menjars. 
• Entrada a museus o atraccions no especificades en el programa. 

 

CALENDARI DE PAGAMENTS 
 

 Al moment de fer la reserva, s’haurà de fer un dipòsit del 25% de l’import del viatge. 
 30 dies abans de la sortida, resta del pagament   

 

  

INFORMACIÓ I RESERVES:  
 
 
 
 

Passeig de Pere III 53. 08242 Manresa   
Tel: 938746152 – www.viatgesconcord.com 

Preu Per persona: 2.295€ 
Suplement individual: 430€ 


