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Vols de la companyia Lufthansa, classe turista.
Estada a hotels de categoria Primera durant tot 
el recorregut. Pensió completa exceptuant els di-
nars del primer i del darrer dia. Guia acompanyant 
d’Eurovacances durant tot el viatge.  Visita del 
parc nacional de Thingvellir, els guèisers de Gey-
sir i la cascada de Gulfoss. Visita de la llacuna de 
Jökulsárlon. Visita del Parc Nacional de Skaftafell 
amb excursió a la cascada de Svartifoss. Visita de 
Dyrholaey i la cascada de Skogarfoss. Visita de la 
cascada de Seljalandsfoss. Visita de Reykjavík. Vi-
sita de les cascades de Hraunfossar i Barnafoss 
i recorregut en vehicle especial per la glacera de 
Langjökull. Sopar de Cap d’Any. Excursió a la Lla-
cuna Blava. Assegurança d’assistència en viatge 
amb la companyia Europea.

Què inclou Mapa

Europa

1. Reykjavík  2. Jokulsarlon  3. Skogarfoss

3.950 
€

555 
€

Preu persona

Suplement individual

en habitació doble 
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Cap d’Any a la recerca d’aurores boreals
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1.Reykjavik 2. Vík 3.Skaftafell  4.Jökulsárlón
5. Skogarfoss  6.Thingvellir 7.Borgarfjörour 
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174. Aurora Boreal  5. Geysir  6. Reynisdrangar

1r Dia. Barcelona - Reykjavík - Vík.
Presentació a l’aeroport de Barcelona i sorti-
da del vol a Reykjavík via Frankfurt. Després 
d’aterrar recorrerem la costa sud de l’illa i 
descobrirem la cascada de Seljalandsfoss 
abans d’arribar a Vík on soparem i ens allo-
tjarem. Aquesta nit tindrem la primera opor-
tunitat de veure aurores boreals si les condi-
cions meteorològiques són les adients.

2n Dia. Vík - Skaftafell - Jökulsárlón - Vík.
Després d’esmorzar anirem al Parc Nacional 
de Skaftafell per fer una excursió a Svarti-
foss, la cascada negra, i la glacera Skafta-
felljokul. Dinarem a la granja de Smyrlabyorg 
abans de contemplar la llacuna de Jökul-
sárlon. De retorn a l’hotel farem una parada 
per conèixer l’extraordinària formació rocosa 
de Kirkjugólf i la cascada de Systrafossar. 
Soparem a l’hotel i gaudirem d’una segona 
oportunitat de veure aurores.

3r Dia. Vík - Reykjavík.
Esmorzarem i visitarem els espadats vol-

cànics de Reynisdrangar i l’arc basàltic i el 
far de Dyrholaey. Tot seguit pararem al petit 
poble de Skógar on veurem l’espectacular 
cascada de Skogarfoss. Dinarem en ruta i a 
la tarda arribarem a Reykjavik on farem una 
visita panoràmica de la ciutat. Avui soparem 
a l’hotel de Reykjavik on estarem allotjats les 
properes nits.

4t Dia. Reykjavík - Triangle d’Or - Reyk-
javík.
Després d’esmorzar coneixerem els punts 
més interessants de l’anomenat triangle 
d’or, format per Gulfoss, Geysir i Thingvellir. 
Durant el recorregut passarem pel poblet 
d’Hveragerdi, 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. Dinarem i a la 
tarda visitarem el Parc Nacional de Thingvellir 
abans de retornar a l’hotel de Reykjavik on 
soparem.

5è Dia. Reykjavík - Langjökull - Reykjavík.
Esmorzarem i començarem la ruta fins l’his-
tòric Borgarfjörour, situat al límit de la glace-
ra de Langjökull. Passarem per la cascada 
de Hraunfossar, creada per antics fluxos de 
lava, la cascada de Barnafoss i la font ter-
mal de Deildartunguhver. Un cop a la glacera 
agafarem un vehicle especial que ens por-
tarà a l’entrada de la cova de gel on podrem 
contemplar les seves diferents tonalitats 
blavoses, algunes realment desconegudes. 
Després de visitar la segona glacera més 
gran d’Islàndia tornarem a l’hotel de Reyk-
javik per celebrar un sopar especial de Cap 
d’Any.

6è Dia. Reykjavík - Llacuna Blava - Bar-
celona.
Després d’esmorzar anirem a Bláa Lonid, la 
Llacuna Blava per banyar-nos a les seves 
càlides i terapèutiques aigües Tot seguit ens 
traslladarem a l’aeroport per agafar els vols 
de retorn a Barcelona, via Frankfurt, on do-
narem per acabat el viatge.
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