
PARTIDAS: 
Sábados ou 2ª Feiras 

De 01 Setembro
a 30 Abril 2021
PREÇO POR PESSOA

4 Dias / 3 Noites 

Inclui
- Passagem érea em classe económica Porto ou Lisboa/Reykjavik/Lisboa ou  Porto com a Iberia (Classe A) 
   ou Vueling (Classe D) – via Barcelona,  com o direito ao transporte de uma mala de porão até 23kg por pessoa.
- Tanspiorte do aeroporto ao hotel e volta em Reykjavik em serviço regular.
- Estada de 3 noites em Reykjavik no hotel escolhido e no regime de alojamento e pequeno almoço
- Tour gastronómico a pé de Reykjavik, incluindo provas de especialidades locais com experiente guia local a falar Inglês
- Tour de 1 dia ao Circulo Dourado, com guia a falar inglês em serviço regular
- IVA, taxas hoteleiras, de turismo e serviço.
- Seguro Multiviagens.
-Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de € 70,00, sujeitadas a alteração até datam da emissão.

Não Inclui  
— Bebidas às refeições,  
-   Bagageiros
— Extras de carácter pessoal e atividades opcionais
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Centerhotel Plaza Reykjavík *** 01 Set a 30 Set
01 a 31 Out
01 a 07 Nov
08 Nov a 24 Dez
25 a 31 Dez
01 a 30 Jan 
01 Fev e 31 Mar 
01 a 30 Abr

€ 992,00
€ 882,00
€ 999,00
€ 882,00
€ 992,00
€ 882,00
€ 920,00
€ 882,00

€ 1.045,00
€ 866,00
1.046,00
€ 866,00
1.046,00
€ 866,00
€ 924,00
€ 866,00

€ 1.438,00
€ 1.061,00
€ 1.418,00
€ 1.061,00
€ 1.418,00
€ 1.061,00
€ 1.171,00
€ 1.061,00

Skuggi Hotel Reykjavík ****Sup 01 Set a 30 Set
01 a 31 Out
01 Nov a 19 Dez
20 Dez a 02 Jan
03 Jan a 28 Fev
01 a 31 Mar 
01 a 30 Abr

€ 1.021,00
€ 918,00
€ 882,00
€ 1.058,00
€ 882,00
€ 918,00
€ 882,00

€ 1.084,00
€ 940,00
€ 897,00
€ 1.127,00
€ 897,00
€ 940,00
€ 897,00

€ 1.394,00
€ 1.150,00
€ 1.076,00
€ 1.443,00
€ 1.076,00
€ 1.150,00
€ 1.076,00

ISLÂNDIA
REYKJAVIK

866€DESDE



1º Dia – Porto ou Lisboa/Barcelona/Reykjavik 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora 
prevista para a partida. Formalidades de embarque e 
partida com destino a Reykjavik via Barcelona. Chegada e 
transporte para o hotel. Alojamento.

2º Dia –Reykjavik – Tour Gastronómico
Pequeno almoço no hotel. Pelas 12h30 ou 17h00 (conforme 
horário escolhido), encontro com o guia junto a Igreja 
Hallgrimskirkja (centro da cidade) para iniciar a caminhada 
gastronômica acompanhada por um guia local divertido 
e experiente, que o levará a tudo, desde restaurantes 
conhecidos “obrigados a visitar” a pequenas empresas 
familiares e hangouts locais secretos em Reykjavik. 
Saboreará a deliciosa culinária local, como o cordeiro 
islandês, um cachorro-quente islandês (pylsa), sopa de 
carne tradicional da Islândia, sorvete islandês caseiro 
de uma receita secreta da família e, é claro; o saudável 
iogurte Skyr. É uma experiência onde explorará o lado local 
de Reykjavik, conhecerá famílias trabalhadoras, ouvirá 
histórias fascinantes e experimentará tradições milenares. 
Um passeio imperdível para qualquer amante de comida 
que visite Reykjavik. 
Nota – A idade mínima para degustar ou beber bebidas 
alcoólicas é de 20 anos. Bebidas não incluídas - a pagar 
localmente. 
Alojamento no hotel escolhido

3º Dia – Reykjavik /Lagoa Secreta e Circulo Dourado - 
Gullfoss - Geysir – Parque Nacional de Thingvellir
Pequeno almoço no hotel. O dia começa com um mergulho 
na Lagoa Secreta, uma piscina artificial, localizada em 

Hverahólmi, a área geotérmica ao lado da vila de Flúðir 
uma das mais antigas piscinas geotérmicas naturais da 
Islândia. A piscina está situada entre fontes termais 
borbulhantes e um pequeno geiser em erupção. O vapor 
sobe da área geotérmica circundante enquanto relaxa na 
água quente e rica em minerais, com uma temperatura 
de 38-40 ° C o ano todo. Um pequeno geiser perto da 
piscina entra em erupção de minutos a minutos, dando à 
piscina um ar sobrenatural. 
Continuação para à área geotérmica de Geysir, no vale 
de Haukadalur, com muitas piscinas borbulhantes e 
geiseres. Prosseguimento até Gullfoss, a “Catarata 
Dourada”,  Aqui, o rio Hvita cai 30 metros em duas 
quedas, criando um espetáculo impressionante. De 
seguida viagem para a maravilha histórica e geológica 
do Parque Nacional Thingvellir, uma das paisagens mais 
marcantes do país. A área é cercada por montanhas e 
abrange uma vasta planície de lava e o maior lago da 
Islândia. Em 2004, Thingvellir foi adicionado à Lista do 
Patrimônio Mundial da UNESCO.
Regresso a Reykjavik. Alojamento no hotel escolhido. 

4º Dia – Dia Reykjavik / Barcelona/ Lisboa ou Porto
Pequeno almoço no hotel. Em hora determinada, 
transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque 
e partida  com destino ao Porto  ou Lisboa.  
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