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EXTENSÃO: ISLÂNDIA
6 dias e 4 noites

Geiser

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada 2018:
Junho: 23 | Julho: 14 | Agosto: 11

ATENÇÃO! ESTE É UM TOUR SEM ACOMPANHAMENTO DE GUIA BRASILEIRO.
1°DIA - BRASIL / COPENHAGUE

Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Copenhague.

2°DIA - COPENHAGUE (DINAMARCA) / REYKJAVIK (ISLÂNDIA)

Chegada a Reykjavik, a capital da Islândia com conexão em
Copenhague na Dinamarca. Traslado do aeroporto de Reykjavik até o
hotel INCLUSO com Guia local falando Português, Espanhol ou Inglês.
Noite livre. NOTA IMPORTANTE: BILHETE AÉREO DE COPENHAGUE ATÉ
REYKJAVIK NÃO INCLUSO.

3°DIA - REYKJAVIK

Café da manhã BUFÊ. Hoje faremos um passeio, com Guia local falando
Português ou Espanhol, para a “Blue Lagoon” ou Lagoa Azul, uma
piscina natural geotermal de águas quentes formada por campos
de lava vulcânica no meio do deserto da Islândia. A Lagoa Azul é
conhecida por suas propriedades especiais e seu efeito benéfico sobre
a pele e atrai visitantes de todo o mundo em busca de saúde, lazer
e uma experiência exótica. Teremos a oportunidade de tomar um

refrescante banho em suas águas agradavelmente quentes, rica em
minerais, conhecida por suas propriedades curativas. Após o banho
desfrutaremos de um almoço de 3 pratos INCLUSO no Restaurante
Lava na Lagoa Azul. À tarde seguiremos em uma aventura inesquecível
para observar baleias, botos, golfinhos e aves marinhas, em seu habitat
natural: a costa de Reykjavík.

4°DIA - REYKJAVIK / AVENTURA NA COSTA SUL / REYKJAVIK

Café da manhã BUFÊ. Hoje faremos uma viagem, com Guia local
falando Português ou Espanhol, pelas paisagens deslumbrantes da
costa sul da Islândia. Esta é a terra da “Saga de Njal” repleta de histórias
lendárias. Durante a visita conheceremos as belas paisagens locais, suas
vastas planícies formadas pelos rios glaciais, as falésias escarpadas de
Dyrholaey e as cachoeiras espetaculares de Seljalandsfoss e Skogarfoss.
Ao longo do caminho, poderemos ter uma vista inesquecível dos
vulcões Hekla e do “impronunciável” Eyjafjallajökull. Retorno ao hotel
ao final do passeio. Noite livre.
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5°DIA - REYKJAVIK / “GOLDEN CIRCLE “ OU CÍRCULO DE OURO / REYKJAVIK

Café da manhã BUFÊ. Hoje faremos um passeio de dia inteiro, com Guia local falando Português ou Espanhol, pelo “Golden Circle “ ou Círculo de
Ouro, que inclui o Parque Nacional Aingvellir, local onde as placas tectônicas Norte América e Eurasia se encontram. Além disto, visitaremos as
impressionantes cachoeiras Gullfoss, um rio de águas claras que despenca de uma altura de mais de 30 metros; conheceremos os geisers naturais
que são águas ferventes que jorram até mais de 20 metros de altura, com formações únicas localizadas em um dos principais cartões postais da
Islândia: o Parque Nacional Geysir; e o local do Parlamento Viking com mais de 1000 anos de história. No final da visita regressaremos a Reykjavik.
Noite livre.

6°DIA - REYKJAVIK / COPENHAGUE (DINAMARCA)

Café da manhã BUFÊ. Traslado do hotel até o aeroporto de Reyjkavik INCLUSO, com Guia local falando Português, Espanhol ou Inglês.
NOTA IMPORTANTE: BILHETE AÉREO DE REYKJAVIK A COPENHAGUE NÃO INCLUSO.

Reykjavik
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TOUR PREMIUM
EXTENSÃO: ISLÂNDIA
Extensão SEM Guia Brasileiro Acompanhante para ser combinada com os roteiros: Dinamarca & Noruega
Exuberante, Escandinávia Magnífica, Escandinávia & Finlândia e Escandinávia & Rússia.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:
• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira,
INCLUSO café da manhã BUFÊ.
• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando
Português ou Espanhol.
• 01 almoço de 3 pratos INCLUSO no Restaurante Lava na Lagoa Azul.
• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO.
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:
CIDADE		

HOTEL		

CAT

Reykjavik		
		

Reykjavik City Center
Radisson Blu 1919

P
P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no
final desta brochura.

Lagoa Azul - Islândia

PREÇOS PARA TOUR
PREMIUM NÃO INCLUEM:
• Guia Brasileiro Acompanhante;
• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Reykjavik e de
Reykjavik até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas,
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como
incluso;
• Qualquer item mencionado como
sugerido ou opcional.

