
 

 

ISLÀNDIA  
Volta a l’illa  

Sortida:  8 setembre 2022  |  8 dies  

 
 

  



 

 

ITINERARI: 
 
 
 

Dia 8.- TERMINALS – BARCELONA – REYKJAVIK – KEFLAVIK 
Sortida de les nostres terminals en direcció a l’aeroport de Barcelona. 
Tràmits d’embarcament i sortida en vol regular amb destí Reykjavik. Arribada a l’aeroport de Keflavík i trasllat al 
nostre hotel situat a l’àrea del aeroport. Allotjament. 

Dia 9.- REYKJAVIK – AKUREYRI 
Esmorzar a l’hotel i sortida cap Hvalfjördur (Fiord de les Balenes) en direcció Borgarnes, situat a la península de 
Borgarfjörður i cap al volcà Grabrok des d’on es poden gaudir d’unes vistes espectaculars. 
Visita de les cascades de Hraunfossar i Barnafoss, anomenada “plana de lava”. Dinar en ruta. 
A continuació seguirà la ruta a la regió del Nord fins Eyjafjordur/Akureyri. Arribada l’hotel, sopar i allotjament. 

Dia 10.-AKUREYRI – MÝVATN – HÚSAVÍK 
Esmorzar. Sortida cap a la cascada Godafoss, més coneguda com a cascada dels Déus, una de les més 
impressionants del país. Continuarem cap a la regió del Llac Mývatn, a la zona dels pseudocràters, Dimmuborgir: 
un veritable laberint de lava, els sulfats i les fumaroles de Námaskard. Seguirem cap a la zona de Krafla per 
contemplar els camps de lava fumejant de Leirhnjukur i el gran cràter de Viti. Dinar en ruta. Parada als banys 
naturals de Mývatn per prendre un relaxant bany (inclòs). A continuació seguirem fins a Húsavík, zona de població 
pesquera. Acomodació a l’hotel. Sopar i allotjament. 

Dia 11.- HÚSAVÍK – ÁSBYRGI – DETTIFOSS – FIORDS DE L’EST 
Esmorzar i sortida cap al Parc Nacional de Jokulsargljufur, on podem trobar una gran esquerda formada pel segon 
riu més llarg d’Islàndia. Seguirem cap a una de les zones més àrides de la illa on trobarem un altre dels seus 
contrasts: la cataracta amb més cabal d’Europa, Dettifoss, amb un cabal de més de 300 m3 per segon caient des 
de 44 m d’altura. Dinarem en ruta. 
A la tarda seguirem la ruta fins els Fiord de l’Est. Arribada a l’hotel. Sopar i allotjament. 

Dia 12.- FIORDS DE L’EST – HÖFN 
Esmorzar. Conduirem per la carretera vorejada pels majestuosos fiords, passant per petits i típics pobles pesques 
en el nostre recorregut. Dinarem en ruta. Seguidament visitarem el museu de minerals de Petra (inclòs), a 
Stöôvafjörôur, considerada com una de les majors atraccions de l’est d’Islàndia. A la tarda arribarem al poble de 
Höfn on ens instal·larem a l’hotel. Sopar i allotjament. 

Dia 13.- JÖKULSÁRLÓN – SKÓGAR – HVOLSVÖLLUR COSTA SUD  
Esmorzar i sortida per visitar la Llacuna glacial de Jökulsárlón, on es troben enormes icebergs al peu del glacial 
Vatnajökull. Passeig en vaixell per la llacuna (inclòs). 
Continuarem a través del desert de lava de Kirkjubaejarklaustur fins arribar al petit poble de Vík. Dinarem en ruta. 
A la tarda seguirem fins les cascades Skógarfoss i Selijalandsfoss, que tenen una alçada de 65 m. Seguidament 
arribarem a Hvolsvöllur. Ens instal·larem a l’hotel, sopar i allotjament.  
 
Dia 14.-COSTA SUD – CERCLE DORAT – REYKJAVÍK 
Esmorzar i sortida cap al “Cercle d’Or”, un dels principals atractius del país. Allà visitarem la cascada de Gullfoss, la 
zona de Geysir i el Parc Nacional de Pingvellir. Dinarem en ruta.A la tarda continuarem el recorregut fins arribar a 
la Capital, Reykjavík. 

ISLÀNDIA, volta a l’illa 
Sortida 8 setembre 2022 | 8 dies  
 



 

 

Dia 15.- REYKJAVÍK – BARCELONA – TERMINALS 
Esmorzar a l’hotel. Al matí visitarem la sortida en vaixell per fer l’excursió de “visita de balenes”, on intentarem 
veure aquests animals en el seu hàbitat natural. Dinar inclòs. 
Seguidament disposarem de temps lliure fins a l’hora del trasllat des de l’hotel fins a l’aeroport. Tràmits de 
facturació i embarcament per sortir en el vol de tornada. 
Arribada, recollida de maletes i continuació fins a les nostres terminals. 

 

Preu per persona: 3.290€ 
Suplement habitació individual: 695€ 

 
 

El preu inclou: 
– Trasllat de les nostres terminals a l’aeroport anada i tornada 
– Guia acompanyant tot el viatge. 
– Taxes aèries, maleta i equipatge de mà 
– Pensió completa 
– Passeig en vaixell a la Llacuna glacial de Jökulsárlón 
– Entrada i tovallola als banys termals a Mývatn (Jarôböôin) 
– Entrada al museu de minerals de Petra 
– Safari fotogràfic en vaixell per visionar balenes 
– Assegurança bàsica d’assistència mèdica 
 
El preu no inclou:  
– Extres personals a l’hotel 
– Begudes 
– Propines 
– Visites o entrades no especificades a l’itinerari 
– Tot allò no especificat a l’apartat inclou 

 
 

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 

 
 


