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Vols de la companyia Lufthansa, classe turista. Es-
tada a hotels de categoria Turista durant tot el re-
corregut. A Islàndia la majoria d’hotels no disposen 
de servei de maleters. Pensió completa exceptuant 
el sopar del primer dia i el dinar del darrer dia. Guia 
acompanyant d’Eurovacances durant tot el viatge. 
Visita del parc nacional de Thingvellir, els guèisers 
de Geysir i la cascada de Gulfoss. Excursió de dia 
sencer a la península de Snæfellnes amb creuer a 
Breidafjördur. Visita de Glaumbæer. Visita de Go-
dafoss i de l’àrea volcànica del llac Mývatn. Creuer 
per veure balenes a Húsavík. Visita del parc nacio-
nal de Jökulsárgjúfur, amb Asbyrgi i la cascada de 
Detifoss. Excursió amb vehicles de neu a la glace-
ra Vatnajökull. Creuer entre icebergs a Jökulsárlon. 
Visita del parc nacional de Skaftafell amb excursió 
a la cascada de Svartifoss. Visita de Reykjavík Ex-
cursió a la Llacuna Blava. Assegurança d’assistèn-
cia en viatge amb la companyia Europea.

Què inclou Mapa

Europa

Viatge al centre de la Terra

1.Reykjavík 2.Thingvellir 3.Borgarnes  
4.Breidafjordur 5.Arnarstapi 6.Akureyri
7.Myvatn 8.Húsavík 9.Detifoss 10. Egilsstadir
11.Vatnajokull 12.Skaftafell 13. Dyrhólaey
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Jules Verne començà el Viatge al 
centre de la Terra a un volcà d’Is-
làndia. I no és casualitat. No hi ha 
cap altre lloc al món on les forces 
tectòniques que donen forma al 
paisatge siguin tan evidents com a 
Islàndia. Sota el terra calent bate-
ga l’energia geotèrmica d’un dels 
hot spots més importants del pla-
neta. Columnes de basalt de totes 
mides s’alcen verticals sobre les 
onades de la costa. La immensa 
bossa de magma sobre la qual 
s’assenta l’illa lluita per sortir a tra-
vés dels volcans glaçats del Vat-
najökull. Camps de lava fumejant 
s’escampen sota els cràters més 
actius d’Europa. I el fang bull dins 

les marmites al costat de guèisers 
irritats que no paren d’escopir ai-
gua. Però les roques torturades 
que s’escapen de les entranyes de 
la Terra, només són la meitat del 
paisatge. El tercer casquet polar 
del planeta aboca milers d’ice-
bergs a les llacunes de Jokulsar-
lon. Glaceres de magnitud antàr-
tica llauren les parets d’antigues 
calderes. Fiords de parets verticals 
claven esquerdes multicolors a 
les aigües fosques de l’oceà. I els 
rius més braus d’Europa excaven 
canons insondables al peu de les 
cascades més cabaloses del con-
tinent.

Seguim d’un extrem a l’altre el 
Ring Road i donem la volta a 
l’illa.

Visitem les cascades més im-
pressionants d’Europa.

Fem una excursió per veure 
balenes a Húsavík.

Veiem glaceres, guèisers, cal-
deres de fang bullent i volcans 
de totes les mides.

.2

2. Reykjavík
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1r Dia. Volem a Reykjavík.
Presentació a l’aeroport de Barcelona. 
Sortida dels vols a Reykjavík. En arribar a 
l’aeroport de Keflavík, ens traslladarem a 
l’hotel on descansarem. 

2n Dia. Reykjavík - Triangle d’Or - 
Borgarfjördur.
Avui recorrerem els punts més interes-
sants de l’anomenat triangle d’or, format 
per Gulfoss, Geysir i Thingvellir. Durant el 
recorregut passarem pel poblet d’Hve-
ragerdi, pararem al grup de cràters de 
Kerid i arribarem a Geysir, on tindrem 
l’oportunitat de veure el guèiser Strokkur, 
famós perquè entra en erupció cada 
pocs minuts. Continuarem l’etapa fins a 
Gulfoss, la majestuosa cascada d’or. Di-
narem i a la tarda visitarem el parc nacio-
nal de Thingvellir. Acabada la visita, pros-
seguirem la nostra etapa fins a la regió de 
Borgarfjördur. En arribar ens instal·larem 
a l’hotel.

3r Dia. Borgarfjördur - Península de 
Snæfellnes - Borgarfjördur.
Avui dedicarem tot el dia a recórrer la pe-
nínsula de Snæfellnes. Passarem prop del 
cràter del volcà Eldborg, per Stadarstadur i 
per la bonica població de Budir. Finalment 
arribarem a Arnarstapi. Continuarem la 
nostra etapa donant la volta al massís del 
gran volcà Snæfellnes i dinarem a un res-
taurant local. A la tarda arribarem al port de 
Stykkishólmur i farem un creuer per la ba-
dia de Breidafjördur per conèixer la fauna 
local del país i, molt especialment, les aus. 
Acabat el creuer, retornarem a l’hotel de la 
zona de Borgarfjördur.

4t Dia. Borgarfjördur - Glaumbær - 
Akureyri.
Aquest matí iniciarem el recorregut pel 
Ring Road, la carretera circular que dóna 
la volta completa a l’illa. La primera visita 
del dia serà Glaumbær, una antiga granja 
tradicional del segle XVIII, avui convertida 

en museu, on podrem veure com es vivia 
al país abans de l’era moderna. Dinarem 
a Saudarkrokur i a la tarda continuarem 
l’etapa fins a Akureyri on ens instal·larem 
a l’hotel.

5è Dia. Akureyri - Godafoss - Llac Mývatn. 
Sortirem de bon matí cap a la zona vol-
cànica del llac Mývatn. De camí pararem 
a la cascada de Godafoss, la cascada 
dels déus. Acabada la visita, continuarem 
l’etapa fins al llac Mývatn. Durant la nostra 
estada a Mývatn anirem a veure el Krafla i 
els seus fantàstics camps de lava, pujarem 
al cràter lacustre del volcà Viti, veurem les 
calderes de fang bullent de Hverarönd i ens 
aproparem a les espectaculars formacions 
volcàniques que envolten el perímetre del 
llac. Acabada la visita, ens instal·larem a un 
hotel de la zona on soparem.

6è Dia. Llac Mývatn - Húsavík - Jökul-
sárgljúfur - Egilsstadir.

1. Geysir  2. Húsavík

.1

.2
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Aquest matí sortirem per carretera cap a 
Húsavík. Quan arribem embarcarem a un 
petit vaixell per veure balenes. Dinarem a 
un restaurant local i a la tarda arribarem 
al parc nacional de Jökulsárgljúfur. Farem 
una primera parada a la vall d’Asbyrgi i 
després a la cascada Detifoss. Continua-
rem l’etapa per l’inhòspit desert de Jökul-
dalshedi i finalment arribarem a la regió 
d’Egilsstadir on ens instal·larem a un hotel 
de la zona.

7è Dia. Egilsstadir - Stödvarfjörd - 
Vatnajökull.
Avui dedicarem el dia a recórrer els espec-
taculars fiords de la costa est. La primera 
parada la farem a Stödvarfjörd per veure 
una col·lecció molt completa de minerals 
islandesos. Dinarem en ruta i a la tarda 
travessarem la regió de Lon, famosa per 
l’harmonia paisatgística de la seva llacuna. 
Finalment arribarem a la regió de Vatna-
jökull, on ens allotjarem.

8è Dia. Vatnajökull - Jökulsárlón - 
Skaftafell.
Avui dedicarem tot el dia a explorar el 
casquet polar de Vatnajökull. Coneixerem 
aquesta zona des de la granja de Smyr-
labjörg amb vehicles 4x4 i en acabar l’ex-
cursió refarem el camí fins a la granja, on 
dinarem. Continuarem amb autocar fins a 
Jökulsárlon i embarcarem a un vaixell per 
fer un creuer entre icebergs. Acabarem la 
jornada al parc nacional de Skaftafell per 
fer una excursió a Svartifoss, la cascada 
negra i a la glacera Skaftafelljokul. Ens allot- 
jarem a un hotel de la zona i soparem.

9è Dia. Skaftafell - Dirolahey - Skógar - 
Reykjavík.
Esmorzarem a l’hotel i ens dirigirem a Vík, 
on veurem els espadats volcànics de Rey-
nisdrengir i l’impressionant arc basàltic de 
Dyrholaey. També pararem al petit poble 
de Skógar, on visitarem l’espectacular 
cascada de Skógarfoss, i el bonic salt d’ai-

gua de Seljalandfoss. Finalment arribarem 
a Reykjavík, completant així el Ring Road 
que dóna la volta a l’illa. Ens instal·larem 
a l’hotel i després coneixerem el petit cen-
tre històric de la ciutat abans de retornar 
a l’hotel. 

10è Dia. Reykjavík.
Aquest matí pujarem al campanar de l’es-
glésia moderna de Hallgrimskirka, i des-
prés veurem l’estàtua del cèlebre Leif Erik-
son, el víking que va descobrir Amèrica. 
Tot seguit anirem a banyar-nos a les aigües 
termals de Bláa Lonid, la Llacuna Blava. 
Dinarem a un restaurant local i retornarem 
a Reykjavík on disposarem de temps lliure. 
Al vespre sortirem a sopar a un restaurant.

11è Dia. Tornem a Barcelona.
Esmorzarem a l’hotel. Al matí, ens traslla-
darem a l’aeroport de Keflavík per agafar 
els vols de retorn a Barcelona. Final del 
viatge. 

3. Jökulsárlón  4. Volcà Viti  5.Godafoss  6. Fraret
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