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Des de  

1.590 € 

 
GC 1881 

Islàndia (14 dies) 

Els confins d’Europa 

 
Islàndia és l'illa d'origen volcànic més gran d'Europa. Les seves meravelles naturals giren al voltant de la seva activitat sísmica i la 
seva extrema situació prop del Cercle Polar Àrtic: Geisers, llacunes d'aigües geotèrmiques, les més impressionants cascades i 
tambén les glaceres més extensos d'Europa es troben a Islàndia. Tot això combinat amb l'observació de balenes i foques i amb 
un activitat nocturna que a l'estiu arriba a cotes fora del comú. Islàndia és un paradís de la natura. 

 

Ruta Suggerida Itinerari suggerit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 1 i 2 .- Vol a Reykhavik. Visita de la capital 

Dia 3 i 4 .-  Rura cap al Triangle daurat (Gullfoss, 

Geysir...). Visita del Gran guèiser, les cascades 

Gullfoss i el parc natural de Pingvellir 

Dia 5 .Ruta cap a Skogar- Visita de la cascada de 

Skogar. Ruta cap a la glacera de Vatnajökull. 

Dia 6 .- Activitats a la glacera de Vatnajökull 

Dia 7 .- Ruta cap a Höfn De camí, visita de la llacuna 

amb icebergs de Jökulsárlón. Activitats a la glacera. 

 Dia 8 .- Egistalddir i Sedisfjördur. Caiac i Piragüisme. 

Ruta cap al llac Myvatn 

Dies 9 i 10 .- Llac Myvatn i voltants. Possibilitat de 

avistaments de balenes en excursió des de Husavik 

Dia 11 .- Husavik-Akureyri. 

Dia 12 .- Akureyri-Laugarbakki. Visualització de 

colònies de foques i penya-segats. 

Dia 13 - Akureyri-Reykhavik. Passant per Reyholt. 

Dia 14 .- Reykhavik-Aeroport. Visita de la futurista 

llacuna blava 

Preus i condicions 

 

 

 

Inclou: Allotjament en B & B / Hotel per cada nit, cotxe de lloguer per als dies 
programats + dossier de viatge (Què fer, horaris, preus, rutes alternatives, 
mapes ...) + gestions. 
 
No inclou: Vol internacional, despeses personals i tot allò no especificat en 
l'apartat "Inclou". 

 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles a gust del viatger 
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Gullfoss Llacunes geotèrmiques 

  

Avistaments de balenes Cascades 

  

Fiords Reykjavik 

 


