
 

 

ISLÀNDIA  
Volta a l’illa  

Sortida 9 juliol i 5 setembre 2022  |  8 dies  

 
 

  



 

 

ITINERARI: 
 
 
DIA 1r. MANRESA – BARCELONA – REYKJAVIK 
Vol regular amb destinació a Reykjavik. Arribada a l’aeroport de Keflavík i trasllat al nostre hotel a Reykjavik. Abans 
del sopar farem una passejada d’orientació pel centre de la ciutat. sopar i allotjament. 
 
DIA 2n. REYKJAVIK – AKUREYRI  390 km 
Esmorzar. Visita panoràmica de Reykjavik. sortida cap al Hvalfjordur (Fiord de les Balenes) en direcció Borgarnes i a 
el volcà Grábrók. Visita de les cascades de Hraunfossar i Barnafoss. Continuació a la regió de Nord fins Eyjafjördur 
/ Akureyri. Sopar i allotjament. A la nit, albirament de balenes des Akureyri. Sortida a les 20:30 des del port de 
Akureyri. 
 
DIA 3r. AKUREYRI – MYVATN – HÚSAVÍK  140 km 
Esmorzar. Sortida a la cascada Godafoss. Continuem cap a la regió de l’Estany Mývatn, a la zona de pseudocràters, 
Dimmuborgir: un veritable laberint de lava, els sulfats i les fumaroles de Námaskard. Seguim cap a la zona de 
Krafla per contemplar els camps de lava  fumejant de Leirhnjukur i el gran cràter de Viti. Aturada en els banys 
naturals de Mývatn per prendre un relaxant bany (Inclòs). Sopar i allotjament a la zona de la població pesquera de 
Húsavík. 
 
DIA 4t. HÚSAVÍK – ASBYRGI – DETTIFOSS –  FIORDS DE L’EST 250 km 
Esmorzar. Sortida fins a arribar a el Parc Nacional de Jökulsárgljúfur. Prosseguim cap a una de les zones més àrides 
de l’illa on trobem 
un altre dels seus molts contrastos: la cataracta més cabalosa d’Europa, Dettifoss, amb un cabal de més de 300 m3 
per segon caient des 44 metres d’altura. Continuem fins Fiords de l’Est. sopar i allotjament. 
 
DIA 5è. FIORDS DE L’EST -HOFN 190 km 
Conduirem per la carretera vorejada pels majestuosos fiords, passant per petits i típics pobles pesquers en el 
nostre recorregut cap a 
el poble de Höfn. Visitarem el museu de minerals de Petra (inclòs), en Stöðvafjörður considerada com una de les 
majors atraccions de l’est d’Islàndia. Arribada a Höfn. Sopar i allotjament. 
 
DIA 6è.  JÖKULSÁRLON – SKOGAR – HVOLSVOLLUR  – COSTA SUD 320 km 
Esmorzar. Sortida per visitar la Llacuna glacial de Jökulsárlón, plena d’enormes icebergs a el peu de la glacera 
Vatnajökull. Passeig en vaixell per la llacuna (inclòs). Continuem a través del desert de lava de Kirkjubæjarklaustur 
fins arribar a Vík. Seguim cap a les cascades Skogarfoss i Seljalandsfoss fins arribar a Hvolsvöllur. Sopar i 
allotjament. 
 
DIA 7è. COSTA SUD – “CIRCULO DE ORO” – REYKJAVIK 210 km 
Esmorzar. Sortida cap al “Circulo de Oro” visitant la gran cascada de Gullfoss, la zona de Geysir i el Parc Nacional de 
Þingvellir. continuarem ruta fins arribar a la Capital Reykjavik. Sopar al centre de la ciutat i allotjament. 
 
DIA 8è. REYKJAVIK – BARCELONA – MANRESA 
Esmorzar. Temps lliure fins l’hora del trasllat des del nostre hotel a l’aeroport, tràmits de facturació i embarcament 
per sortir en vol de tornada a Barcelona, on a l’arribada, ens esperen per traslladar-nos de nou fins a Manresa. 
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EL PREU INCLOU: 
• Trasllats Manresa-aeroport-Manresa 
• Acompanyant companyant de l’organització tot el viatge 
• Bitllet d’avió Barcelona – Reykjavik – Barcelona de la Cia. Norwegian Airlines amb taxes aèries incloses (78 €). 
• Circuit de 7 nits d’allotjament, a Reykjavik en hotels 3 *** i fora 5 nits en hotels de 3 ***  
  Bufet d’esmorzar inclòs, establiments de garantia. 7 sopars inclosos 
• Trasllat anada i tornada a l’aeroport – hotel amb servei privat. 
• Visites en autocar segons programa. 
• Llocs d’interès comentats pel nostre guia (segons itinerari): Reykjavik, Parc Nacional de Þingvellir, Cercle d’Or, 
Geysir, Cascada Gullfoss, Deildartunguhver, Volcà Grábrók, Cascades Hraunfossar i Barnafoss, Akureyri, Cascada 
Godafoss, Llac Mývatn, Dimmuborgir, 
Námaskard, Dettifoss, Asbyrgi, Fiords de l’Est, Höfn, Fjallsárlón / Jökulsárlón, parc nacional de Skaftafell, Vík, camps 
de lava, Cascada 
Skogarfoss i Seljalandsfoss. 
• Passeig en vaixell a la Llacuna glacial de Jökulsárlón. 
• Entrada i tovallola als banys termals a Mývatn (Jarðböðin). 
• Entrada al museu de minerals de Petra. 
• Safari fotogràfic en vaixell per visionar balenes. 
• Auriculars per a realitzar les visites. 
• Assegurança d’assistència mèdica i cancel·lació 
 
EL PREU NO INCLOU: 
• Dinars;   el nostre guia ajudarà amb aquest servei, o opcionalment es pot pagar la Pensió Completa (6 àpats) 
• Entrades a museus o atraccions no especificats 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 

 
 
Condicions generals d’aquest viatge, segons el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de conformitat amb la redacció 
del Reial decret llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de la Directiva de viatges combinats i Serveis de Viatge Vinculats. En pot consultar 
el redactat a http://viatgesconcord.com/condicions-generals-del-contracte-de-viatges-combinat/  

 

Preu per persona: 3.050€ 
Supl. habitació individual: 695€ 

Opcional: suplement 6 dinars: 240€ 


