ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI

CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES

ISLÀNDIA

Natura i aurores boreals
Sortida especial: 27 de juny 2019
8 dies | Dif. Horaria -1 | No cal visat
ITINERARI: REYKJAVIK - THINGVELLIR - GEYSIR - GULLFOSS - ILLES VESTMANNAEYJAR
- LANDMANNALAUGAR - COSTA SUD - GLACERES MYRDALSJÖKULL I VATNAJÖKULL

PATRIMONI UNESCO: Parc Nacional de Thingvellir
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DIA 1. BARCELONA - REYKJAVIK
Presentació a l’aeroport de Barcelona, al mostrador de la companyia aèria per a fer els tràmits
de facturació de l’equipatge i recollida de targes d’embarcament, 2 hores abans de la sortida
del vol en direcció a Reykjavik. Ens assistirà el nostre guia acompanyant Baraka.
Arribada i assistència del nostre personal. Ens traslladarem al nostre hotel del centre de la
ciutat, on ens allotjarem.

DIA 2: REYKJAVIK - CIRCUIT DAURAT - HELLA
Esmorzar. Deixem la capital per dirigir-nos al Parc Nacional de Thingvellir, on es coneix la
història del Parlament més antic del món i ens situem en la falla que separa la placa tectònica
americana de l'euroasiàtica. Únic al món!

La següent visita del dia és al famós guèiser Strokkur, l'únic d'Islàndia. Comprovarem com la
terra està viva per dins.
Finalment arribarem a l'espectacular cascada de Gullfoss, natura en estat pur! Allotjament a la
zona de Hella. Sopar i allotjament.
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DIA 3: (HELLA) ILLES VESTMANNAEYJAR
Esmorzar. El dia s'inicia amb un bonic trajecte de 30 minuts en ferri ﬁns a l'illa de Heimaey,
l'única habitada de tot l'arxipèlag de Vestmannaeyjar. En arribar es realitza un tour panoràmic
en el vehicle amb el nostre guia, en castellà, arribant des de la part nord on es troba el port i
la població ﬁns a la part sud, on es realitza un petit passeig ﬁns al far i es contemplen altres
illes. Després d'una visita al museu "Eldheimar", que explica com va ser la famosa erupció de
1974 que va obligar a evacuar tota l'illa i va cobrir de lava part de la població, farem
l'ascenció al cràter que va produir aquesta erupció, l’Eldfell. Sopar i allotjament.

DIA 4: (HELLA) LANDMANNALAUGAR
Esmorzar. En un minibús 4x4, deixarem enrere
les zones verdes i de granges, per penetrar en
les conegudes com a terres altes d'Islàndia, la
zona interior deshabitada i inaccessible a
l'hivern. Aquí es visita la cascada doble
de Hjálparfoss i el cràter Hnausapollur. A
continuació arribarem a un dels llocs més
impressionants, famosos i exclusius
d'Islàndia: Landmannalaugar, també conegut
per les seves muntanyes de colors producte de
la gran varietat de minerals i activitat volcànica
a la zona. Acompanyats del nostre guia,
caminarem per una senzilla ruta de
senderisme d'aproximadament 4 quilòmetres
per uns paisatges colpidors. Sopar i allotjament.
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DIA 5: LA COSTA SUD I GLACERA MYRDALSJÖKULL
Esmorzar. Continuarem el nostre viatge
recorrent la costa sud d'Islàndia visitant la
cascada de Seljalandsfoss, que es pot
caminar per la seva banda del darrera, i la
cascada de Skógafoss, digna de postal. A
prop d'aquestes dues cascades farem una
senzilla activitat de trekking sobre una
glacera (Sólheimajökull). NOTA: El guia en
aquesta activitat és un expert coneixedor de la
glacera i parla anglès. Finalment, temps per
relaxar-se a la famosa platja de sorra negra
de Vík. Sopar i allotjament en casa d’hostes.

DIA 6: GLACERA VATNAJÖKULL
Després de l'esmorzar, visitarem una de les parts més boniques i úniques de tot el país: el
Parc Nacional de Vatnajökull. La primera parada és a la llengua glacera de Svínafellsjökully poc
després la llacuna glacial de Fjallsárlón. Tots dos llocs es troben en un entorn purament àrtic i
de bellesa extrema.

Finalment s'arriba ﬁns a la mundialment coneguda llacuna glacial de Jökulsárlón, on podrem
realitzar una travessia en vaixell amﬁbi entre els seus icebergs o simplement caminar per la
vora del llac ple d'icebergs i, de vegades, foques. Sopar i allotjament en casa d’hostes.
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DIA 7: REYKJAVIK
Esmorzar. Trasllat a Reykjavik amb arribada
aproximada a les 13.00h.
A
la
tarda
realitzarem
l'excursió d'Observació de Balenes. Ens
dirigirem al port per agafar vaixell, i
endinsar-nos en el mar per poder veure a
aquests increïbles cetacis. Allotjament.

DIA 8: REYKJAVIK - BARCELONA
Esmorzar a l’hotel. A l’hora convinguda ens traslladarem a l’aeroport per agafar el vol de
tornada a Barcelona. Arribada i ﬁnalització dels nostres serveis.
Fi del viatge
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Preu per persona en habitació doble: 4.940 €
Suplement individual: 756 €
Grup mínim: 6 persones. Places limitades a 7 persones.

El preu inclou:
• Vols Barcelona - Reykjavik - Barcelona
en classe Turista.
• Trasllats Aeroport - Hotel - aeroport.
• 7 nits d’allotjament en hotels de 3* a
Hella, 4* a Reikiavic i casa d’hostes a la
costa sud, en habitació doble.
• 7 esmorzars.
• 5 sopars en hotel o restaurant.
• Transport en minivan climatitzat de
luxe durant la ruta.
• Guia acompanyant Baraka per a
grups de 6 o més viatgers.
• Guia local de parla hispana durant la
ruta, a més de la guia Baraka.

• To t e s l e s v i s i t e s , a c t i v i t a t s i / o
espectacles especiﬁcats en el
programa (Museu d’Eldheimar,
trekking glacera, ferry illes
Ve s t m a n n a y e j a r , a v i s t a m e n t d e
balenes, vaixell amﬁbi Jökulsarion).
• Assegurança d'assistència en viatge i
despeses d'anul·lació.
• Taxes d’aeroport.
• Documentació de viatge.
• Reunió prèvia al viatge.
• Consulteu suplement en classe business

EL PREU NO INCLOU:
• Extres en els hotels tal com minibar,

En cas de grups de menys de 6 viatgers, hi

bugaderia, telèfon, …

haurà assistència a l’aeroport de sortida i

• Begudes en els àpats.

guia local per a tot el viatge.

• Dinars.

• Propines a guies locals i conductors.

• Sopars del dia 1 i 7.
• Àpats en horaris de vol o aeroport.

• Tot allò no especiﬁcat en el programa.
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OBSERVACIONS IMPORTANTS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Es recomana reservar amb suﬁcient antelació.
Al moment de la reserva es reconﬁrmará si aplica algun suplement o descompte aeri.
Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 40% de l'import del viatge.
Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions de l’assegurança d'anul·lació.
El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 6 viatgers conﬁrmats.
S'informarà a tots els viatgers reservats la quantitat de places conﬁrmades 30 dies abans de la
data d'inici del viatge.
7. En cas de ser 6 viatgers conﬁrmats viatjarà Guia Baraka amb el grup des de Barcelona.
8. En cas de ser menys de 6 viatgers conﬁrmats disposarem d'assistència al viatger en l'aeroport de
Barcelona el dia de sortida, a més de guia local de parla hispana destí.
9. Condicions generals en www.baraka.cat/condiciones
CONTACTA’NS PER E-MAIL, TELÈFON O EN PERSONA per formalitzar la teva inscripció al viatge:
E-mail: reserves@baraka.cat | Telèfons: 93 343 52 00 - 93 784 56 00
Oﬁcina Barcelona: Carrer d’Entença 218 | Oﬁcina Terrassa: Carrer del Camí Fondo, 14

DESPESES DE CANCEL·LACIÓ
A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre
l’import total:
De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5%
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15%
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25%
Després = 100%
NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justiﬁcades i les
penalitzacions.
Viatge subjecte a les condicions generals especiﬁcades a la pàgina web de Baraka
NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE MOTIUS DE
CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-LA EN DETALL. NOMÉS
ENS L’HAN DE DEMANAR.

ORGANITZACIÓ
Baraka Club de Viatges
www.baraka.cat
reserves@baraka.cat
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00
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