ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI

CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES

ISLÀNDIA

Natura i aurores boreals
Sortida especial: 11 de juny 2020
8 dies | Dif. Horària -1h | No cal visat
ITINERARI: REYKJAVIK - VIK - SKAFTAFELL - VATNAJÖKULL - JÖKULSÁRLÓN - HÖFN DETTIFOSS - MÝVATN - GOðAFOSS - AKUREYRI - BORGARFJÖRðUR - GULLFOSS GEYSIR - THINGVELLIR - LLACUNA BLAVA
PATRIMONI UNESCO: Parc Nacional de Vatnajökull - Parc Nacional de Thingvellir
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DIA 1. BARCELONA - REYKJAVIK
Presentació a l’aeroport de Barcelona, 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 - VIK
Esmorzar. El recorregut ens portarà cap a la regió
propera al volcà Eyjafjallajökull, conegut per la
seva erupció en l'any 2010. Visitarem la la cascada
de Seljalandsfoss, que es pot caminar per la seva
banda del darrera, i la cascada de Skógafoss, digna
de postal. Tot això serà abans d'arribar a la zona de
Reynisdrangar on hi ha una bonica i extensa platja
de sorra negra i 3 impressionants formacions
basàltiques que sobresurten de la mar.
Sopar i allotjament a la regió de Vík.
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DIA 3: VIK - SKAFTAFELL - VATNAJÖKULL - JÖKULSÁRLÓN - HÖFN
Esmorzar. Al llarg del dia tindrem l'ocasió de gaudir de la magníﬁca vista que ofereix la
glacera Vatnajökull, la més gran d'Europa. Travessarem la més extensa regió de lava del
món, Eldraun, i la regió desèrtica sorrenca de Skeiðarársandur. Visita a el Parc Nacional de
Skaftafell, una de les més belles regions de país situat a peu de Vatnajökull. Una excursió en
vaixell a la llacuna glacial. Jökulsárlón, ens permetrà observar de prop els immensos i blaus
icebergs ﬂotants.

Sopar i allotjament a la regió de Höfn.

DIA 4: HÖFN - DETTIFOSS - MÝVATN
Esmorzar. Sortida cap als bonics ﬁords de l'est. Ens meravellarem amb la varietat de paisatges
d'aquesta regió de país, decorada amb precioses i escarpades muntanyes. Els atractius pobles
pesquers que podem veure avui, es van anar poblant a la ﬁ de la s. XIX, gràcies als ports
naturals existents a la regió. Travessarem la pista de muntanya Oxi ﬁns arribar a la localitat de
Egilsstaðir. Recorregut de la zona desèrtica de Jökulsalsheiði i visita a la la impressionant
cascada de Dettifoss i els pseudocràters de Skútustaðir.
Sopar i allotjament a la regió de Mývatn.
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DIA 5: MÝVATN - GOÐAFOSS - AKUREYRI
Esmorzar. Explorarem les meravelles de la naturalesa que ens ofereix la regió del Llac
Mývatn com les extraordinàries formacions de lava de Dimmuborgir i la zona geotèrmica de
Hverarönd. La fauna i la ﬂora també formen part de la riquesa natural de Mývatn: quinze
espècies d’ànecs nien en
aquest llac. La majoria
d’aquestes aus són
migratòries, arribant a
ﬁnals d'abril i principis de
maig des del nord-oest
d'Europa.
A la següent parada
visitarem Goðafoss
"Cascada dels Déus". El
recorregut del dia acabarà
a Akureyri, una de les més
belles ciutats de l'illa,
declarat capital de nord.
Sopar i allotjament a la
zona d’Akureyri.

DIA 6: AKUREYRI - BORGARFJÖRÐUR - REYKJAVIK
Després de l'esmorzar visitarem
l 'a t r a c t i u i i n t e r e s s a n t M u s e u
etnogràﬁc Glaumbær. En sortir
recorrerem el districte de
Skagafjörður i el planell de
Holtavörðurheiði ﬁns arribar a la
pintoresca regió de Borgarfjörður on
es visita Reykholt, un lloc important
dins de la història d'Islàndia, les
cascades precioses de Hraunfoss i
Barnafoss i la potent font termal de
Deildartunguhver. Seguirem la
nostra ruta ﬁns a Reykjavik.
Sopar i allotjament.
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DIA 7: REYKJAVIK - GULLFOSS - GEYSIR - THINGVELLIR - REYKJAVIK
Esmorzar. Sortirem cap a les zones de Gullfoss, la famosa cascada daurada, i Geysir. Gullfoss
és considerada per molts visitants com la més bonica cascada d'Islàndia. La zona termal de
Geysir és molt activa. Podrem veure solfataras i fonts d'aigües termals, inclòs el famós Geysir
Strokkur, amb erupcions cada 5 - 10 minuts. Continuarem la nostra ruta del dia enﬁlant cap
al Parc Nacional de Thingvellir (Patrimoni de la UNESCO), seu de l’antic parlament islandès i
una joia de la natura. El parc està situat en un paisatge volcànic sorprenent i al costat de la
riba de l'estany major d’Islàndia. Retorn a Reykjavik. Sopar i allotjament.

DIA 8: REYKJAVIK - LLACUNA BLAVA BARCELONA
Esmorzar a l’hotel. Matí amb excursió a la zona termal
de Blue Lagoon. 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: 3.640 €
Suplement individual: 810 €
Grup mínim: 6 persones, amb guia acompanyant Baraka a partir de 10 persones.
Màxim 20 persones.

EL PREU INCLOU:
• Vols Barcelona - Reykjavik - Barcelona
en classe Turista.
• Trasllats Aeroport - Hotel - aeroport.
• 7 nits d’allotjament en hotels
indicats, o similars, en habitació doble
amb esmorzar.
• 7 sopars en restaurants seleccionats
locals o hotels.
• Transport en minivan de luxe
climatitzat durant la ruta terrestre.
• Sortida garantida a partir de 6
viatgers.
• Guia acompanyant Baraka per a
grups de 10 persones.
• Guia local de parla hispana durant la
ruta, a més de guia Baraka.

• Propines a guies locals i conductors.
• Servei de maleters en hotels.
• 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,
bugaderia, telèfon, …
• Despeses personals dels viatgers.
• Begudes en els àpats.
• Àpats no especiﬁcats.
• Àpats en horaris de vol o aeroport.
• Tot allò no especiﬁcat en el programa.
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VISITES INCLOSES
• Llacuna Blava
• Museu Etnogràﬁc Glaumbaer
• Avistament de balenes
• Vaixell amﬁbi a Jökulsarion

HOTELS
•
•
•
•
•

REYJKAVIK: Fosshotel Reykjavík, 4**** o similar
VIK: Dyrhólaey Hotel, 3 *** o similar
HÖFN: Höfn Hotel Edda, 3 *** o similar
MYVATN: Gígur Hotel o similar
AKUREYRI: Akureyri Hotel Edda, 3 *** o similar
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OBSERVACIONS IMPORTANTS:
1. Es recomana reservar amb suﬁcient antelació.
2. Al moment de la reserva es reconﬁrmará si aplica algun suplement o descompte aeri.
3. Al moment de la reserva es realitzarà una paga i senyal del 40% de l'import del viatge, no
reemborsables en cas de cancel·lació voluntària per part del viatger.
4. Per a cancel·lacions involuntàries veure condicions de l’assegurança d'anul·lació.
5. El mínim de places per garantir la sortida del grup és de 6 viatgers conﬁrmats.
6. S'informarà a tots els viatgers reservats la quantitat de places conﬁrmades 21 dies abans de la
data d'inici del viatge.
7. En cas de ser 10 viatgers conﬁrmats viatjarà Guia Baraka amb el grup des de Barcelona.
8. 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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