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Baraka Circuit: Cap d’Any a Islàndia. 
Sortida especial: 30 desembre 2107 

Grup màxim 14 places 

Dia 1: Barcelona / Reykjavik 
Presentació a l'aeroport per agafar el vol directe Reykjavik. Assistència arribada i trasllat a l'hotel 
Reykjavik. Allotjament a Hotel Midgardur. 
Horari de vol: Barcelona 1955 h - Reykjavik/Keflavik 23,50 h 

Dia 2: Reykjavik – 
Desdejuni. A  les 11h ens recolliran a l'hotel per a una visita guiada a peu a través de Reykjavík. La visi-
ta dura aproximadament 2 hores i en ella a través dels punts més emblemàtics de la zona Centre de 
la capital més al nord del món. L'excursió és ideal per acollir el seu viatge a Islàndia i familiaritzar-se 
amb Reykjavik. A la tarda, sopar Cap  d’Any en el restaurant Sjavargrillid (hora i menú per confirmar). 
Després de sopar us recomanem veure l'espectacle de focs artificials des de l'església Hallgrimskirkja 
quadrat. Un espectacle inoblidable 
  
Dia 3: Blue Lagoon  
Després d’esmorzar . Matí lliure a Reykjavík. 
Per la tarda trasllat amb autocar regular al famós Blue Lagoon on podrem prendre un relaxant  bany 
a les seves aigües termals. Els trasllats es realitzaran amb autocar sense guia acompanyant. 
L’Aurora Boreal 
Per la nit farem l’excursió per buscar Aurores Boreals. Aquesta excursió es realitza en autocar i guia 
de parla anglesa.  La companyia operadora de l’excursió decideix queda tarda si es realitza l’excursió 
o no, depenent de les condicions climatològiques. 

Dia 4: Cercle Daurat  
Esmorzar. Avui descobrirem els tres lloc més importants ‘Islàndia.  Començarem per ek Parc Natural 
de Píngevellir, on es trovaba el Parlament més antic del món fundat l’any 930, des de aquí també po-
drem contemplar la falla que separa América d’Europa.  A continuació ens dirigirem a la zona termal 
de Geysir, on veurem el geiser Strokkur en acció i per últim anirem fins els salts d’aigua de les Casca-
des de Gullfoss, un autèntic espectacle natural¡¡  Allotjament i sopar a Minnborgir Cottages. 

Dia 5: La Costa Sur  
Esmorzar. Avui gaudirem dels paisatges salvatges  de la costa sud de Islàndia. Veurem les cascades 
de Seljalandsfoss i Skógafoss de quasi 60 metres d’alçada. Allotjament i sopar a Minnborgir Cottages.  

Dia 6: La Península de Reykjanes 
Esmorzar. A l ‘hora convinguda farem un recorregut per els lloc més destacats de la península de  
Reykjanes.  La zona esta plena de de volcans i zones llunars.  Després de visitar  el llac de Kleifarvatn, 
anirem a  la zona termal de Seltún, on sentirem la terra viure sota els nostre peus,  veurem també les 
fumaroles de Gunnuhver y el far de Reykjanes.  Finalment visitarem  el Pont entre continents, una 
esquerda situada en la falla que separa  les plaques americanes i euro -asiàtiques. Tornada i allotja-
ment a Reykjavik 

Dia 7: Reykjavik  
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Esmorzar. Dia lliure per gaudir de la ciutat o realitzar activitats opcionals. Allotjament a Reykjavik. 

Dia 8: Reykjavik - Barcelona. 
Esmorzar. Dia lliure en Reykjavík. A l’hora convinguda  trasllat a l’aeroport. 
Horari de vol: Reykjavík/Keflavík 00.40h - Barcelona 06.00h +1  

Preu per persona en doble: 2.530,00€ 

PREU  INCLOU.-  
• Bitllets  Barcelona- Reykjavik - Barcelona amb Vueling en clase turista. 
• 1 maleta de 23 Kg per passatger. 
• Trasllats d’arribada i sortida. 
• 5 nits d’allotjament  en hotel a Reykjavik. 
• 2 nits d’allotjament en cabana. 
• Habitacions amb bany privat i esmorzar. 
• Tour a peu per Reykjavik amb guia de parla hispana. 
• Sopar de Cap d’Any. 
• 2 sopars inclosos segons itinerari. 
• Trasllat a Blue Lagoon l en autocar regular. 
• Accés Blue Lagoon (con tovallola). 
• Excursió Aurores Boreals (en anglés). 
• 1 mapa d’Islàndia. 
• Assegurança bàsica de viatge.  
• Taxes aeroport  incloses. 
• Asistencia 24 hores. 

PREU NO INCLOUE.- 
• Begudes. 
• Dinars i sopars no detallats a l’itinerari. 
• Despeses  extres als hotels.  
• Despeses personals. 
• Propines. 
• Qualsevol altre servei no especificat a l’apartat el preu inclou. 

• Notes importants: 
• Aquest pressupost no suposa cap reserva, ni bloqueig de places. 
• Pressupost subjecte a disponibilitat de places al moment de la seva acceptació. 
•  Per confirmar la reserva es necessita un dipòsit d'un 40% del total de la mateixa, més l'import 

dels bitllets d'avió depenent de la condicions de la tarifa aplicada. 
• En la seva confirmació es comunicarà el preu final, que pot veure's afectat per la variació de 

divises, disponibilitat de places aèries, hoteleres etc… 
• Aconsellem reservar el assegurança de cancel·lació. 
•  El pagament final es realitzarà 20 dies abans de la sortida del viatge. 
•  La documentació per al viatge (passaports, visats, etc..) és responsabilitat exclusiva del client. 
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