Viagem aventura de 28 mARÇO a 3 de
aBRIL 2022
INSPIRE-SE NA MAGIA DA ISLÂNDIA

A Islândia é um país mágico de contrastes acentuados, igualmente conhecida como o ultimo
paraíso do velho continente e denominada de “ A terra do gelo “, na verdade tem um nome
enganoso, uma vez que 89% do seu território não tem gelo, mas abriga paisagens que estão
entre as mais incríveis do planeta. Tem esse nome, pois foi batizada pelos vikings que a
chamavam de terra do fogo e do gelo, por conta da quantidade de gelo e a lava em seu território.
Uma terra com dezenas de vulcões, piscinas e nascentes naturais de água quente geotermal a céu
aberto, centenas de cascatas e extensões glaciares. É o lugar onde pode apreciar a aurora boreal
e onde poderá interagir com a natureza como nunca antes sonhou. Mas a Islândia é mais do que
fenómenos naturais. Da clara e limpa atmosfera do campo, a Islândia passa às esquematizadas
cidades que possuem uma cultura fascinante e muito própria, assim como uma gastronomia que
combina o tradicional e a modernidade. Em Reykjavik, a capital, poderá conhecer uma
diversidade de lojas e embrenhar-se na trepidante vida cultural e nocturna. As pequenas aldeias
também possuem um encanto invulgar, sendo que surgem a cada momento cheias de história.
Um país de natureza misteriosamente mágica, apesar do nome – Iceland (terra gelada) – goza de
um Inverno e de um Verão relativamente ameno, tendo em conta a latitude a que se encontra. É
assim, um país a visitar em qualquer altura do ano. Uma viagem que oferece a possibilidade de
conhecer um mundo isolado, único e cheio de frescura. Sem dúvida uma viagem de sonho para
quem gosta de estar em contato com a natureza.
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Programa: Voo :
Dia 1 – Segunda - 28 de Março : LISBOA -Cidade Europeia – REYKJAVIK

Embarque em Lisboa com direcção a Amesterdão onde mudaremos de avião para Reykjavic ,. Reykjavik
(capital da Islândia) é uma cidade pequena mas cheia de energia. Destaco estes lugares para visitar em
Reykjavik: Lugares opcionais que cada um poderá visitar neste dia , ou no ultimo dia na tarde livre.
Alojamento em apartamento
Þjóðminjasafn Íslands (National Museum) – o Museu Nacional da Islândia dá a conhecer a história do
país desde os primórdios até aos dias de hoje. Muito interess<ante.
. Hallgrímskirkja – Igreja Luterana com 73m de altura, a maior da Islândia. O edifício é fantástico,
inspirado em formações vulcânicas e com pilares hexagonais. Suba à torre para uma vista panorâmica de
Reykjavik.
The Pearl ou Perlan - É um edifício
magnífico, uma estrutura de cristal
assente sob seis tanques de águas
termais. Na parte superior de vidro
abobadado da Perlan há um restaurante
giratório e cocktail bar. O piso giratório
faz uma volta completa em duas
horas. Ele
oferece
uma
vista
deslumbrante de Reykjavik e as áreas
próximas. No interior do edifício há um
grande jato de água simulando um
géiser.
Laugavegur é a principal rua de compras em Reykjavik. Tem imensas lojas nacionais e internacionais,
todas com extremo bom gosto e com preços a condizer.
Na rua Skólavörðustígur encontram-se lojas de recordações e de artesanato da Islândia. Se quiser
comprar a melhor roupa do mundo para andar quente mas leve, estas ruas são o lugar ideal. O centro de
Reykjavik oferece uma ampla gama de excelentes restaurantes, bares, cafés e casas nocturnas, para
aqueles que quiserem experimentar a famosa vida nocturna de Reykjavik.
Se as condições do tempo estiverem favoráveis, poderá ser presenteado com a Aurora Boreal. A Aurora
Boreal – as luzes do norte – são um fenómeno natural espectacular, normalmente somente visível sobre as
regiões polares da Terra. A visão das luzes coloridas “Dançando” no céu é algo que você nunca irá
esquecer. Em qualquer dos dias de viagem e regressarmos a noite poderá ser possível observar as Auroras
Boreais . resto do dia livre explorar Reykjavic .Alojamento em Apartamento.
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Dia 2 – Terça – 29 de Março : REYJJAVIK / PINGVELLIR / GULLFOSS /GEYSERS DE
HAUKADALUR / KERID ( o famoso "Golden Circle)
Partida há descoberto da rota do “Círculo Dourado”, uma viagem de 300 km pelas paisagens mais
espectaulares da Islândia.
Primeira paragem no deslumbrante
Parque
Nacional
Þingvellir,
Património Mundial pela UNESCO,
geograficamente reconhecido como o
ponto de encontro das placas
tectónicas, Americana e Euroasiática,
e onde o ancestral parlamento
islandês reuniu – se durante séculos.
Curto tour pela área, para desfrutar
deste único e pacífico lugar.
Bem próximo, paragem no campo
geotermal de Geysir, com as suas
múltiplas nascentes termais, água
fervilhante e geysers explosivos. O
mais activo, Strokkur, dispara a cada poucos minutos. Na região de Geysir, pode provar-se um pão cozido
na fonte termal próximo do Strokkur. Observação da cozedura do pão no solo e prova de ovos cozinhados
na mesma fonte e a manteiga islandesa. Junto ao parque, existem restaurantes e uma loja enorme com
imensos produtos artesanais. Há também uma curiosa escultura de um "troll", no meio de um campo
verdejante.
A paragem seguinte é a impressionante queda de água Gullfoss, ou Catarata Dourada. Tem uma altura de
32 m e uma largura de 70 m, e transporta a água do rio Hvítá, proveniente do glaciar Langjökull, um
massivo volume de água precipita violentamente para uma funda garganta rochosa.
Pelos caminhos da Golden Circle,
deparamo-nos regularmente com os
majestosos cavalos islandeses.
Seguimos
em
direcção
a
Reykjavik, e paramos em Kerid,
uma cratera vulcânica, que se
acredita ter resultado de uma
erupção explosiva há cerca de 6500
anos atrás. Mede aproximadamente
270m de comprimento, 170m de
largura e 55m de profundidade. A
água do lago no centro da cratera
mede entre 7 a 14 metros de
profundidade.
As cores são lindissimas, verde e vermelho preenchem a parede da cratera. Regresso a Reykjavik.
Alojamento em Apartamento.
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Dia 3 – Quarta – 30 de Março : SLJALANDSFOSS / SKÓGAFOSS / VIK
Após pequeno – almoço, faremos uma viagem rumo a Vik onde levaremos roupa para uma noite ,às
paisagens deslumbrante da costa sul da Islândia. Esta é a terra da Saga de Njal repleta de histórias
lendárias. Durante a visita conheceremos as belas paisagens locais, terras agrícolas do sul da Islândia e
em direção às majestosas montanhas
que se elevam sobre a costa, a partir
do famoso vulcão Hekla.
Paragem para visita a Seljalandsfoss
(esta cascata do rio Seljalandsá tem
uma queda livre de 60 metros sobre
uma falésia, a parte de baixo é oca,
sendo possível atravessar por trás
dela. Tanto a queda d’água como “sua
passagem secreta” é cercada de
historias e lendas de fadas, duendes e
trolls). Seguimos para Skógafoss
(uma das mais belas quedas d’água do
mundo e a maior da Islândia).
Paragem na pequena península
Dyrhólaey, para fotografar um magnífico penhasco sobre o mar localizado na costa sul da Islândia, na
direção da aldeia de Vík.
Chegando até há pequena e simpática cidade Vík í Mýrdal, mais conhecida como Vik, abriga praias de
areia negra, características típicas de ilhas vulcânicas, por ser tratar de restos de lava vulcânica. No fundo
da baia de Vik estão os três penedos Reynisdrangar, que segundo a lenda local, são três trolls que se
transformaram em pedra ao olharem para o sol, mas que na verdade são três colunas de basalto que
endureceram durante uma explosão de lava. Muito próximo dali, fica a Reynisfjara Beach de onde
também é possível ver o
Reynisdrangar,
uma
caverna com colunas de
basalto e a pequena
península rochosa de
Dyrhólaey de onde é
possível ver os ninhos de
Puffins. Esta região é
rodeada
por
altos
penhascos que atraem
uma abundância de
espécies de pássaros.
Pequena caminhada pela
orla do mar onde se
observam as ingremes
falésias nidificadas pelas
aves . Chegamos ao final do dia a Vik onde ficaremos instalados em Hotel com pequeno Almoco.
Jantar incluído num Restaurante local .
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Dia 4 – Quinta - 31 de Março – Pequeno Almoço e saimos em direcção de um maravilhoso spot a
praia “Reynisdranagar” que tem umas formações rochosas na Black Sand Beach , depois seguimos
até o glaciar de Jokulsarlon.

PARQUE NATURAL VATNAJOKULL / GLACIAR LAGON Após pequeno-almoço vamos
percorrer cerca de 350 km rumo a
uma das mais espectaculares
maravilhas naturais da Islândia, a
lagoa de Jökulsárlón, localizada no
sudeste do país, nas fronteiras do
Parque Nacional Vatnajökull, esta
lagoa glaciar surgiu após o
derretimento dos glaciares e vem
crescendo anualmente. Desde 1970
já quadruplicou de tamanho. Com
uma área de cerca de 18
quilómetros quadrados, a lagoa
atrai milhares de turistas. Ganhou
popularidade não só por suas
paisagens tão fascinantes e
pitoresco, mas também porque
vários filmes famosos foram filmados como James Bond (Die Another Day) ou Tomb Raider, Beowulf,
Batman Begins, The Amazing Race 6 ou outros. A partir das margens do lago você pode ver focas e aves
marinhas, como gaivotas e skuas. Jökulsárlón tem uma beleza espetacular que se pode desfrutar de perto.
Várias actividades opcionais. Regresso a Reykjavick. alojamento em Apartamento.
Opcional passeio de barco no Glaciar caso seja possível – (valor +- 40 euros).
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Dia 5 – Sexta – 1 Abril : KIRKJUFELL MOUNTAIN (GRUNDARFJORDUR) / ARNARSTAPI
Após pequeno-almoço iremos viajar 185 km até
há península de Snaefellsnes (costa norte) à
descoberta de pequenas vilas piscatórias.
Paragem em Grundarfjörður, mais uma vila
pitoresca costeira, situada junto a uma das baías
mais fotografadas da Islândia. O cenário é
perfeito: do lado esquerdo, tem-se a cascata
Kirkjufellfoss e o monte Kirkjufell em forma de
sino e, do lado direito, uma pequena baía de
águas calmas.
A sua posição isolada projectando-se para o mar
faz com que seja um ponto focal para os turistas
e marinheiros da mesma forma. Cercado por praias, Kirkjufell tem um belo trilho de caminhada em torno
dela, bem como uma subida mais desafiante até ao topo, cerca de 1 hora e 30 minutos, onde fosseis de
aves e peixes podem ser encontrados. A vista de cima é espectacular. (A subida ao Kirkjufell só será feita
se as condições climatéricas assim o permitirem).
Continuando caminho pela costa norte, em direção a Arnarstapi passamos por campos de lava, por
montanhas coloridas reflectidas em lagoas de águas serenas, por pequenas cascatas aqui e ali e por
campos verdejantes e floridos com cavalos e ovelhas. Passear pelas estradas da península Snæfellsnes
nunca se torna aborrecido.
Paragem em Arnarstapi, uma pequena vila piscatória. Basalto colunar, barrancos e grutas cercam o caís
de Arnarstapi.
Iremos fazer uma pequena
caminhada ao longo da costa para
observar muitos pássaros, como o
kittiwake, a andorinha do mar
Árctico, os Puffins e as
magnificas formações de lava.
Arnarstapi foi um importante
entreposto comercial no passado e
tinha uma população muito maior
do que tem agora.
Regresso a Reykjavik,

Alojamento em Apartamento.
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Dia 6 – Sábado - 2 Abril – BLUE LAGOON
Após o pequeno-almoço, iremos visitar Viking Village em Fjörukráin a poucos quilómetros de Reykjavik
onde poderá fazer fotos magníficas. Depois seguimos para um verdadeiro oásis de relaxamento, onde irá
deliciar se durante algumas horas com um relaxante banho Termal. A Blue Lagoon é uma Spa Termal de
alta qualidade, umas das atrações
mais visitadas da Islândia.
Localizada
na
cidade
de
Grindavik, a 39 quilómetros da
capital Reykjavik, a lagoa atrai
visitantes que buscam as suas
águas quentes (40 ºC) com
propriedades medicinais. São
mais de 6 milhões de litros de
água e 5 mil metros quadrados de
área. Além do efeito relaxante
das suas águas quentes num país
frio, a concentração de algas, sais
minerais e lama de sílica muito
fina e branca que deve aplicar no
rosto para ficar com a pele
exfoliada. Eficiente no combate
ao envelhecimento e no tratamento de problemas de pele. Lagoa Azul é conhecida como uma das
maravilhas do mundo. Regresso a Reykjavik. Resto da tarde livre para explorar Reykjavic .. Alojamento
em Apartamento.

Dia 7 – Domingo – 3 de Abril - Transfer para o aeroporto .
Conexão via cidade europeia para regresso a Lisboa
Hora prevista de chegar a Lisboa final do Domingo dia 3 Abril .
Transfere para aeroporto para regressar ao seu país de origem.
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Fim Da Viagem
“ Islândia

é, mais que tudo, residência de contrastes, um destino onde o gelo mora ao
lado do calor primordial da Mãe Terra, o campo mora ao lado da metrópole, onde a luz
e a sombra realçam, de uma forma sempre mágica.”

O preço inclui:
► Inclui os voos Lisboa – Via Amesterdão - KLM – 6 noites alojamento Reykjavic em
apartamento e uma em Hotel em Vik.
► Transferes aeroporto – Apartotel – Aeroporto. E todos os passeios descritos .
► 23 Kg de bagagem.
► Um jantar incluído em Vik .
► Inclui entrada Blue Lagoon.
► Seguro acidentes pessoais excepto cancelamento.
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CONDIÇÕES GERAIS
1-Data da viagem, de 28 de Março a 3 de Abril 2022.
2-O número de mínimo de participantes é de 12 e maximo de 18 viajantes. Não sendo
possível reunir um mínimo de participantes, a organização reserva o direito de cancelar a
viagem.
3-A inscrição só terá validade depois de preenchida e assinada e acompanhada de 600
euros de inscrição,
4-O alojamento será de 6 noites em apartamento em Reykjavic e uma noite Hotel em Vik .
5- Será uma viagem aventura pelo que cada um irá com espírito aberto para tal.
6- A organização não se responsabiliza por atrasos ou cancelamentos por parte das
companhias aéreas.
7-Sempre que existam razões justificadas a organização poderá alterar a ordem do
percurso, horas ou locais a visitar, sem que isso vá alterar o preço final.
8- Em caso de cancelamento, haverá despesas a pagar efectuadas pela agência.
9- O pagamento da viagem terá de estar pago na totalidade até 20 de fevereiro de 2022.
10- Os pequenos-almoços serão suportados por cada um como ficamos alojados em
apartamentos com cozinha equipada, inclusive pode poupar. nos jantares, pois, é de fácil
acesso os supermercados que tem os preços mais ou menos equivalentes aos nossos , os
almoços , todos os dias passaremos por supermercados para poder comprar o lanche do dia
, uma vez que andaremos sempre a circular e não há restaurantes no meio dos parques.
11 -O preço da viagem será de 1980 euros, preço garantido com emissão de voo até
Dezembro 2021.

PS. A Islandia é uma ilha inóspida, e por vezes com um clima agreste,
chamam-lhe a Terra do Gelo e do fogo.
O clima muda repentinamente, pelo que a ordem do programa pode ser
alterada consoante as previsões diárias. é frequente haver ventos fortes e
tempestades de neve , mas que todos os percursos serão feitos com a devida
segurança.
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FICHA DE INSCRIÇÃO

NOME: --------------------------------------------------------------------------------------------MORADA:----------------------------------------------------------------------------------------CÓDIGO POSTAL:------ - ------ LOCALIDADE:----------------------------------------------PASSAPORTE Nº:--------------------- DATA DE VALIDADE: ---------------------------------DATA DE NASCIMENTO:------------------- BI Nº:--------------- ARQUIVO:---------------ESTADO CIVIL: ------------------- CONTACTOS – TELEFONE:------------------------------TÉLEMOVEL:------------------------ EMAIL:----------------------------------------------------MODO DE PAGAMENTO:
NÚMERO DE MENSALIDADES:------------- VALOR DAS MENSALIDADES:---------------TOTALIDADE DA VIAGEM:-----------------------------------------------

ASSINATURA: ………………………………………………………………………….

DATA: …. /…. /….
INSCRIÇÕES – CONTACTOS:
Preço : 1980 euros , com voos emitidos até Dezembro 2021 .
Sinal de 600 euros : O resto pode ser dividido em prestações mensais até perto da viagem .

Nib: 003500810030059720015
TOUR LIDER: CARLOS GARCIA – 915601814 e-mail: Wegoadventures@gmail.com
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