Islàndia

Viatges Berga

BUSCANT LES AURORES BOREALS

SORTIDA GARANTITZADA
17 FEBRER 2018
3 NITS – 4 DIES

SORTIDA DES DE BARCELONA
AMB GUIA ACOMPANYANT
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DIA 1 BARCELONA – GEYSIR – GULLFOSS – SECRET LAGOON (295Km aprox.)
Sortida en vol directe des de Barcelona amb la companyia Norwegian a
primera hora del matí. Arribada
al
Aeroport
de
Keflavik,
assistència del nostre guia de
parla espanyola i inici de la ruta.
Avui es visitarà una de les zones
més interessants i famoses
d’Islàndia. Travessarem l’àrea de
Flúðir fins arribar a la zona
geotèrmica de Geysir. Allí, les fonts termals de Strokkur expulsen una
columna d’aigua al aire cada 5-10 minuts. També veurem nombroses
fonts naturals d’aigua bullint. Després d’aquesta visita i d’un curt trajecte
en cotxe arribarem a la cataracta de Gullfoss anomenada també “La
Cataracta d’Or” que és sens dubte la més famosa del país. Després de
Gullfoos anirem a Flúðir per realitzar una experiència inoblidable: un bany
relaxant a la Llacuna Secreta. Es tracta d’una piscina natural amb
temperatures de entre 38ºC i 40ºC situada al poble de Flúðir. Als seus
voltants es troben també varies zones geotermals, i fins i tot un petit
geyser. Sopar i allotjament a l’Hotel Eyjafjallajökull, sud d’Islàndia.
DIA 2 COSTA SUD – SKÓGAR – SELJALANDSFOSS
Esmorzar bufet islandès. Avui
sortirem amb autobús per
descobrir la regió de la Costa
Sud
caracteritzada
per
cascades, platges d’arena
negra i glaceres. Creuarem el
major camp de lava volcànica
del món originada en una sola i
mateixa erupció que va tenir
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lloc al 1783. Seguirem fins arribar a Seljalansfoss, una cascada molt
pintoresca que te una particularitat: darrere de la cascada hi ha un
sender, caminant sobre pedres es possible donar una volta a peu per
darrere d’ella. Continuarem cap a Vík i farem una parada a la cascada de
Skógafoss, una de les més altes d’Islàndia (60metres). Ens aturarem a
Reynisfjara, platges d’arena negra de la costa sud, abans de tornar cap al
recent inaugurat “Exhibición Lava Center” de Hvolsvöllur. Tornada al
hotel, sopar i allotjament.
DIA 3 PARC NACIONAL DE THINGVELLIR – REYKJAVÍK (170Km aprox.)
Esmorzar. Avui visitarem el Parc Nacional de Thingvellir, lloc declarat
Patrimoni Mundial de la
UNESCO i una de les millors
meravelles geològiques del
món. A Thingvellir podran
admirar els efectes dels
moviments de les plaques
tectòniques que han obert
varies esquerdes i fissures
de la escorça terrestre. Va
a ser aquí que el Parlament
Islandès va ser fundat al
Segle X. Després d’aquesta visita continuarem en direcció a Reykjavík on
realitzarem una visita a la capital. Resta de la tarda lliure. Allotjament a
Reykjavík al Hotel Baron 3*, Hotel Lind 3* o similar.
DIA 4 REYKJAVÍK – BARCELONA (50Km aprox.)
Esmorzar. Trasllat al aeroport sense assistència del guia.
PLA DE VOLS COMPANYIA NORWEGIAN
17/02/2018
20/02/2018

BARCELONA – KEFLAVÍK
REYKJAVÍK – BARCELONA

08.00 – 11.30
12.15 – 17.30
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PREUS PER PERSONA
En base habitació doble 1.250 €
Suplement habitació individual 200 €
Descompte 3a persona habitació triple familiar -50 €

EL PREU INCLOU:

- Bitllets d’avió de la companyia Norwegian amb taxes aèries incloses.
- Guia acompanyant de la organització des de l’Aeroport de Barcelona.
- Trasllats Aeroport – Hotel – Aeroport (assistència en castellà a l’arribada, però
sense assistència a la tornada).
- 3 nits en Hotels 3* amb bany privat i esmorzar inclòs.
- 2 Sopars de entrant+ plat principal + postres al hotel fora de Reykjavík.
- Guia local de parla espanyola (si el grup és poc nombrós, serà xofer/guia).
- Visites en autocar segons programa.
- Entrada i tovallola a la Llacuna Secreta o Secret Lagoon
- Entrada al Exhibición Lava Center
- Servei d’avís en cas d’Aurores Boreals en Hotel fora de Reykjavík.
- Assegurança bàsica d’assistència mèdica.

EL PREU NO INCLOU:

- Entrades a Museus o atraccions no especificades al programa.
- Qualsevol concepte no mencionat a l’apartat “inclou”.
- Assegurança de viatge VIP PLUS 2000, la qual té un cost de 49€/persona, i inclou
despeses de cancel·lació fins a 2.000€ i assistència mèdica fins a 30.000€.

NOTES IMPORTANTS:

Degut a la època que es realitza el viatge, es possible que algun dia no es pugui
realitzar la visita programada per causes de mal temps, nevades, carreteres
tancades, etc. La organització donarà la millor situació possible buscant alternatives
declinant qualsevol responsabilitat, sempre prioritzant la comoditat i seguritat dels
participants. El programa està basat amb vols de la cia. Norwegian arribant el matí
del dissabte i tornant el matí del dimarts, altres vols amb horaris diferents poden no
ser compatibles amb el programa.

INFORMACIÓ I RESERVES
Carrer Sant Agustí, 11
43003 Tarragona - Tel. 977252610
info@viatgesberga.com - www.viatgesberga.com
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