
 

 

ISLÀNDIA  
Aurores Boreals 

Sortida 3 abril 2023  | 6 dies 

 
 

  



 

 

ITINERARI: 
 

SORTIDA EN GRUP I GUIA ACOMPANYANT 
EN CAS DE NO ARIRBAR A 20 PLACES, EL VIATGE SERÀ COMPARTIT 

DIA 3: BARCELONA  – REYKJAVÍK 
Reunió del grup a l’aeroport amb el nostre acompanyant. Sortida en vol directe amb destinació Reykjavík. Arribada 
i trasllat al nostre hotel. Allotjament. 

DIA 4: SNÆFELLSNES -BORGARFJÖRÐUR. (400 km.) 
Avui explorarem les meravelles naturals de la península de Snaefellsnes, que és coneguda per l’impressionant Parc 
Nacional Snaefellsjökull i la Glacera Snaefell que s’eleva per sobre 
de la regió. Explorarem l’encantador poble d’Arnastapi on les columnes de basalt han estat erosionades per les 
onades fortes, Hellnar, Djúpalónssandur, Snaefellsjökull glacera i el cràter Eldborg. Anirem a la part nord de la 
península passant per Stykkishólmur, un encantador poble de pescadors molt ben situat amb vistes a la badia 
Breiðafjörður. Continuació a la regió de Borgarnes. Allotjament a l’Hotel B59, o similar, a Borgarnes. 

DIA 5: DEILDARTUNGUHVER -THINGVELLIR – HVOLSVÖLLUR (280 km) 
Avui visitarem Deildartunguhver aigües termals (la més gran d’Islàndia, en termes de producció d’aigua per segon), 
Reykholt on el famós escriptor medieval Snorri Sturluson va viure i les cascades Hraunfossar on 
laigua flueix per sota dun camp de lava. La cascada Barnafoss és a poca distància a peu de Hraunfossar. A 
continuació, ens dirigim cap al Parc Nacional de Thingvellir, un lloc del patrimoni mundial de la UNESCO, i una de 
les meravelles geològiques del món. Ens aproparem a veure un dels més famosos cràters d’Islàndia el Kerid, la 
seva particularitat és que s’ha creat un llac al seu interior (Visita supeditada al fet que no hi hagi neu/gel, ja que hi 
ha perill de caigudes). A Thingvellir es poden veure els efectes dels moviments de les plaques tectòniques que han 
obert diverses esquerdes i fissures a l’escorça terrestre. Va ser just aquí que el Parlament islandès va ser fundat al 
segle 10. Allotjament a Hotel Hvolsvöllur, o similar, a Hvolsvöllur. 

DIA 6: COSTA SUD: SKÓGAR – SELJALANDSFOSS – REYNISFJARA – HVOLSVÖLLUR (180 km.) 
Sortirem avui a descobrir la regió de la Costa Sud caracteritzada per cascades, platges de sorra negra i glaceres. 
Creuarem el camp més gran 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 que té una particularitat: darrere de la cascada 
hi ha un corriol, caminant sobre pedres i marxes, és possible fer una volta a peu darrere seu. 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 de tornar a Hvolsvöllur. De camí ens aturarem al 
recent inaugurat Exhibició Lava Center (entrada inclosa). Aquest nou museu interactiu tracta de manera 
impressionant sobre l’activitat volcànica d’Islàndia, de les diferents etapes de formació de l’Illa i els diferents tipus 
de 
erupció. Veurem també un vídeo sobre les erupcions més conegudes des del volcà a Heimaey el 1973 fins a 
Barðabunga el 2014, sense oblidar el famós Eyjafjallajökull. Allotjament a Hotel Hvolsvöllur, o similar, a Hvolsvöllur. 

DIA 7: CERCLE D’OR -REYKJAVÍK (220 km.) 
Avui visitarem les zones més interessants i famoses d’Islàndia. La nostra primera parada serà a Flúðir per a una 
experiència inoblidable: un bany relaxant a la Llacuna Secreta (entrada inclosa). Es tracta d´una piscina natural 
amb 
temperatures entre 38°C i 40°C. A continuació, ens dirigim a la famosa zona geotèrmica de Geysir. Allà, les fonts 
termals de Strokkur expulsen una columna d’aigua al aire cada 5-10 minuts, també podran veure nombrosos 
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petits brolladors d’aigua bullent. Després d’aquesta visita i abans de tornar a la capital, visitarem la cataracta de 
Gullfoss (o “La Catarata d’Or”) que és sens dubte la més famosa del país. A arribar a Reykjavík farem una curta 
visita 
de la capital. Anirem fins al centre de Reykjavík on veurem per exemple la Catedral de Hallgrimskirkja, el Llac de 
Reykjavík, l’Ajuntament (construït en part sobre el llac), el Parlament i Harpa Music Hall. Allotjament a 
hotel 3* a Reykjavik. 

DIA 8: REYKJAVIK – BARCELONA 
Esmorzar. Temps lliure fins a l’hora del trasllat privat a l’aeroport. 

 
Preu per persona: 2.195€ 
Suplement individual: 390€ 
Opcional: Suplement per 4 sopars (a partir de la 2a. nit): 260€ 

  

EL NOSTRE PREU INCLOU: 
• Trasllat Manresa-aeroport-Manresa (mínim 4 places  – descompte per no utilitzar el servei: 30€) 
• Bitllet d’avió Cia. Vueling anada i tornada, reserva a classe turista, taxes (89€) i 1 maleta incloses. 
• Guia acompanyant des de Barcelona 
• Trasllats privats d’anada i tornada. 
• 5 nits en hotels 3* amb bany privat, esmorzar inclòs hotels 3*/3*superior de garantia. 
• Circuit amb autocar amb guia de parla espanyola/ catalana des de Barcelona amb el grup. 
• Entrada a l’exhibició Lava Center + cinema. 
• Avís despertador en cas d’Aurores Boreals en hotels fora de Reykjavík. 
• Assegurança mèdica i de cancel·lació 

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


