
FRARETS

REYKJIAVIK

ICEBERGS

Natura i aurores boreals en 
grups reduïts de màxim 12 
persones.

Durada: 8 DIES 
Sortida: 22 juny
 
REYKJAVIK – CIRCUIT DORADO – HELLA 
COSTA DEL SUD
GLACERA VATNAJÖKULL
COSTA DE L’EST – NORD D’ISLÀNDIA 
AKUREYRI – OEST D’ISLÀNDIA

ISLÀNDIA

VIDEO

Parc Nacional de Thingvellir
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del Parc Nacional de Vatnajökull. És el llac més 
profund d’Islàndia, i que en ell s’hi han rodat 
diferents pel·lícules com Panorama per a matar, 
Mor un altre dia, Tomb Raider o Batman Begins. 
Passeig en vaixell amfibi per la llacuna dels 
icebergs. Recorrerem el paisatge espectacular 
dels fiords de l’est fins al poble de pescadors de 
Djúpivogur, a prop de l’illa de Papey i del fiord de 
Berufjörour. Acabat el dinar ens dirigirem al poble 
de Breiðdalsvík. Excursió en vaixell per la badia 
en la qual podrem veure els bells fiords des del 
mar, frarets i, sovint, foques. Podrem iniciar-nos en 
l’art de la pesca amb canya i si tenim sort sopar 
amb la nostra captura. Sopar i allotjament.

 5 NORD D’ISLÀNDIA
Esmorzar. Avui coneixerem els fiords del nord 
d’Islàndia. Veurem la cascada Ysti Rjúkandi, i 
arribarem a la cascada més poderosa d’Europa: 
Dettifoss. Situada al Parc Nacional Jökulsárgljúfur. 
Després ens dirigirem al llac màgic de Myvatn 
i visitarem la zona geotermal de Hverir i 
Námaskarð amb les seves fumaroles. Sopar.

 6 NORD D’ISLÀNDIA I AKUREYRI 
Esmorzar. Farem un bany relaxant a les aigües 
geotermals de la llacuna de Jardbodin. Visita a 
les “Cascades dels Déus” Godafoss, de les més 
impressionants d’Europa. Akureyri. A la tarda 
farem l’excursió d’albirament de balenes. Sopar .

 7 AKUREYRI – OEST D’ISLÀNDIA – REYKJAVIK
Esmorzar. Ruta cap a Glaumbaer on visitarem el 
museu de cases rurals de fusta (vida rural s. XVIII 
i XIX). Continuarem cap al cràter Grabók. Passarem 
pel túnel sota el fiord Hvalfjordur, per arribar a 
Reykjavík. Sopar i allotjament.

 8 REYKJAVIK  BARCELONA
Esmorzarem abans d’emprendre el vol de retorn.

 1 BARCELONA  REYKJAVIK
Presentació a l’aeroport de Barcelona per als tràmits 
del vol que ens portarà a Reykjavik. Allotjament.

 2 REYKJAVIK – CIRCUIT DORADO – HELLA
Esmorzar. Visitarem el Parc Nacional de 
Thingvellir . Aquesta zona és una fissura de 
la roca que marca la separació entre les plaques 
tectòniques continentals d’Europa i Amèrica. Al 
final hi trobarem la Roca del Rei, lloc en el qual 
oneja la bandera del país, i en el qual es reunia des 
del 930 l’Alpingui, antiga assemblea islandesa i una 
de les institucions parlamentàries més antigues 
que es coneixen. Arribarem fins al Gran Geysir. 
Seguirem fins a les Cascades de Gullfoss, un 
dels monuments naturals més visitats d’Islàndia, 
creades per la ruptura de les plaques que creen 
el paisatge islandès. La falla ha estat perforada i 
ampliada a través dels anys pel riu Hvítá (riu blanc). 
Sopar i allotjament a Hella.

 3 HELLA – COSTA DEL SUD – GLACERA 
VATNAJÖKULl
Esmorzar. Sortirem per conèixer la costa sud 
d’Islàndia. Primer, Cascada de Seljalandsfoss, 
de 60 metres d’altura. Podrem apropar-nos-hi 
tant que veurem la part més alta com des del 
seu interior. Continuarem fins a la cascada de 
Skogarfoss, molt a prop del poble de Skógar. La 
cascada es precipita des d’una altura de 62 metres 
i la seva amplada és de 25 metres. Seguirem 
fins al poble de Vik i Mirdal, on veurem la seva 
espectacular platja negra. Continuarem fins a 
la llengua glacera de Svínafellsjökull. Sopar i 
allotjament a Hnappavellir.

 4 GLACERA VATNAJÖKULL  – COSTA EST
Esmorzar. Dedicarem el dia a la costa de l’est: 
activitats relacionades amb el mar. Veurem la 
llacuna glacial de Jökalsurion, situada al límit 

CONSULTA L’ITINERARI SOBRE EL MAPA I MIRA EL VIDEO D’AQUEST VIATGE A LA WEB Preu: 4.085 euros

Informació d’interès:

El preu inclou:

* Vols internacionals de línia regular.
* Allotjament en hotel Turista Superior
* Esmorzars en els hotels.
* Sopars als hotels.
* Transport en confortables autocars.
* Guia acompanyant de Baraka per a grups 
superiors a 7 persones.
* Guia local de parla castellana durant el 
viatge. 
En el cas de grups inferiors a 7 persones hi 
haurà assistència a l’aeroport de sortida i 
guia local per a tot el viatge.
* Propines a guies locals i conductors.
* Totes les visites, activitats i/o espectacles 
especificats en el programa.
* Assegurança de viatge i anul·lació.
* Taxes d’aeroport.
* Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:

* Extres en els hotels.
* Begudes en els àpats.
* Àpats en horaris de vol o aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:

Suplement individual: 610 euros.
Venda anticipada (pàg. 4): -150 euros
Consulteu suplements per vol en classe 
business.
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