O melhor da ISLÂNDIA

REYKJAVIK | BORGARNES | LANGJOKJULL | DEIDARTUNGUHVER | BARNAFOSS | HRAUNFOSSAR | HELLA
SELJALANDSFOSS | SKOGAFOSS | SOLHEIMAJOKULL | REYNISFJARA BEACH | JOKULSARLON | VIK | GRINDAVIK

1 de Novembro de 2022 - 10 dias
2º Dia - 2 de Novembro

1º Dia - 1 de Novembro

SÃO PAULO

REYKJAVIK

REYKJAVIK

Apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque em voo
noturno com destino a Reykjavik e conexão em Londres.

Desembarque em Reykjavik com assistência em português para
embarque ao ônibus privativo para traslado ao hotel.

3º Dia - 3 de Novembro

REYKJAVIK

Hoje iremos fazer um city tour por Reykjavik, caminhando pelas ruas desta
simpática cidade. Começaremos passando por Höfði, a casa onde Reagan
e Gorbachev se reuniram em 1986 para negociar o início do fim da guerra
fria. Atravessaremos o centro da cidade, pela área do Porto e Marina,
pelo campus da Universidade, pelo rio Elliðaár e o vale de Laugardalur.
Passaremos também pela House of Parliament - uma estrutura clássica do
século XIX, construída em 1881. Veremos ainda Alberga Althingi, o
parlamento islandês. Junto ao parlamento temos a Catedral de Reykjavik
que é a sede do Bispo da Islândia, Hallgrimskirkja.
No alto de uma colina, as torres da igreja de Hallgrimskirkja debruçam
sobre a cidade de Reykjavik e de seu topo tem-se uma vista panorâmica
de Reykjavik; Conheceremos a Harpa, um teatro para conferências e
concertos, localizado no porto de Reykjavik, cuja estrutura é revestida em
aço, com painéis de vidros coloridos. A cidade abriga ainda diversos
museus, como o Museu Nacional de Kjarvalsstadir e a Galeria Nacional da
Islândia.
Entrada para visita a Perlan - Glaciers and Ice Cave.
Retorno ao hotel e tarde livre para atividades independentes.

A noite, saída em um barco para caçada à Aurora Boreal:
Enquanto você espera que as luzes apareçam, a tripulação do barco
explicará a ciência por trás da majestosa e mágica aurora boreal. Seu guia
também contará tudo sobre alguns mitos, histórias e lendas fascinantes da
aurora boreal de culturas de todo o mundo. Mostramos nosso próprio
vídeo feito especialmente no café/bar do navio. Está repleto de folclore,
curiosidades e, claro, magníficas fotografias da aurora boreal. Oferecemos
macacões para mantêlo confortável no convés enquanto espera que as
luzes apareçam. Há também nosso aconchegante bar/café, show de vídeo
e loja de souvenirs para mantê-lo entretido se você quiser ficar no calor
por um tempo. Assim que essas cores começarem a aparecer, fique
tranquilo, vamos buscar você!
Após passeio, retorno ao hotel.

*Este dia incluí café da manhã.

4º Dia - 4 de Novembro

BORGARNES - LANGJOKJULL - DEIDARTUNGUHVER - BARNAFOSS - HRAUNFOSSAR (WEST SIDE)

Hoje visitaremos o interior da geleira Langjökull - este é um passeio único,
que nos permite ver e sentir como é o interior de uma geleira. Para este
passeio utilizaremos veículos adaptados (Monster Trucks), que são
especialmente feitos para andar sobre as geleiras e que nos levarão até a
entrada da caverna, bem no meio do glaciar. Em seguida iremos conhecer
Deildartunguhver, que é a fonte geotérmica mais poderosa na Europa,
fornecendo 190 l/ seg. de água quente (a 97°C). No verão os agricultores
locais vendem legumes ao lado da fonte de água quente. Visitaremos
as Cachoeiras de Barnafoss e Hraunfossar: Barnafoss (queda das crianças)
em homenagem a duas crianças que caíram na cachoeira séculos atrás.
Hraunfossar (queda de Lava), pois a água corre em antigos campos de
lava, até alcançar o rio. Entrada para ao Into the Glacier - Explore a
segunda maior geleira da Islândia por dentro! Esta jornada leva você a
uma visita guiada em um Monster Truck até a entrada da Caverna de...

Gelo Langjokull. O túnel feito pelo homem na geleira Langjökull é o maior
desse tipo no mundo. Exploraremos os túneis por uma hora, parando na
capela embutida. Aventure-se profundamente no coração da Idade do
Gelo da Islândia, não muito longe de Reykjavik. Após visitas, traslado ao
hotel.

*Este dia incluí café da manhã e jantar.

5º Dia - 5 de Novembro

BORGARNES - GOLDEN CIRCLE (EAST SIDE)

Faremos um passeio pelo Círculo Dourado, que combina diversas
paisagens islandesas. Começamos pelo Parque Nacional Thingvellir, de
grande interesse histórico na cultura Viking, conhecido por ser o local de
reunião para grandes tomadas de decisões entre as tribos Vikings. Estas
reuniões eram chamadas de Althingi, que significa parlamento, e o
primeiro aconteceu em 930. É também considerado um fenômeno
geológico, já que se apoia sobre duas placas tectônicas que se movem
gradualmente, afastando-se constantemente uma da outra. Thingvellir é
considerado Patrimônio Mundial da Unesco. Agora iremos participar de
uma atividade inusitada, que se chama "Pão na terra". Iremos aprender
como se faz o pão mais tradicional desta região, assado nas terras
quentes junto às fontes geotérmicas. Ao final da demonstração, claro...

que poderemos provar o pão recém saído do forno, da terra.
Seguiremos então à Geysir, uma série de gêiseres jorrando água, sendo o
mais famoso deles e também o mais energético o Grande Geyser
Strokkur, que jorra água fervente a uma altura de 40 metros. Se o tempo
permitir, visitaremos Kerid, uma cratera vulcânica, localizada em Grímsnes.
Kerid é um grande lago, de 170 metros de largura por 270 de diâmetro.
O Hotel Rangá está localizado na zona rural da Islândia, longe da maior
parte da poluição luminosa. Ao desligar as luzes externas, o hotel
proporciona as condições ideais para ver o céu noturno. Em noites claras,
você poderá avistar belas constelações e planetas distantes.
*Este dia incluí café da manhã e jantar.

6º Dia - 6 de Novembro
HELLA - SELJALANDSFOSS - SKOGAFOSS - SOLHEIMAJOKULL - REYNISFJARA BEACH - JOKULSARLON

Início da nossa visita a Costa Sul. Saída para passeio pela magnífica Costa
Sul da Islândia, conhecida por sua exuberante beleza natural e composta
por impressionantes cachoeiras e belas praias de areia negra, as quais
durante o inverno ficam cobertas pelo branco da neve. Nesta fantástica
região está situada a Cachoeira Seljalandsfoss, que com 60 metros de
altura, dispõe de uma trilha localizada atrás das quedas d'água, pela qual
se pode caminhar e se deslumbrar com a magnitude desta fascinante
cachoeira, cujas águas são provenientes da geleira de Eyjafjallajokull.
Na região da Costa Sul também está situado o Reynisdrangar - incrível
basalto empilhado sobre o mar -, a pequena península de Dyrhólaey e a
Cachoeira de Skogarfoss, considerada uma das mais belas cachoeiras do
país.
*Este dia incluí café da manhã e jantar no hotel.

7º Dia - 7 de Novembro

8º Dia - 8 de Novembro

VIK - GRINDAVIK - REYKJAVIK

JOKULSARLON - THE GLACIER LAGOON - DIAMOND BEACH - VIK

Hoje conheceremos Jokulsarlon, uma imensa lagoa composta por
icebergs flutuantes localizada na extremidade da grande geleira de
Vatnajokull e que recentemente, tornou-se o lago mais profundo da
Islândia com mais de 248 metros de profundidade. O tamanho do lago
aumentou quatro vezes desde a década de 1970 e é considerado uma das
maravilhas naturais do país. Seguiremos para Vik onde encontraremos
uma praia de areia preta e algumas fantásticas atrações como as
pitorescas colunas de basalto e o magnificente Reynisdrangar. Check-in
Vik Hotel. À noite, saída para caçada da Aurora Boreal.

Nenhuma viagem para a Islândia está completa sem uma visita à famosa
Lagoa Azul, um spa geotermal renomado por suas águas minerais azuis e
ricas em minerais, além dos seus arredores de lava surreais. Banhar-se na
lagoa com uma máscara de lama de sílica e um coquetel na mão será o
final memorável de sua estadia na Islândia e um modo fantástico de
relaxar. Você também pode aproveitar a sauna, o banho de vapor, a mini
cachoeira, além de cafeteria e loja de souvenirs dentro do complexo.
Entrada para visita a Lagoa Azul (Premium).

*Este dia incluí café da manhã e jantar no hotel.

*Este dia incluí café da manhã e jantar.

9º Dia - 9 de Novembro

REYKVAJIK

10º Dia - 10 de Novembro

SÃO PAULO

Em horário oportuno, traslado ao aeroporto e embarque com destino à
São Paulo.

SÃO PAULO
Chegada e fim dos nossos serviços.

Observações importantes:
Mudanças no itinerário ou cancelamentos de atividades previstas, poderão ocorrer
sem aviso prévio devido às condições climáticas, imprevisíveis nesta região.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
Hospedagem nos hotéis indicados ou similares, com café da
manhã buffet.

4 jantares conforme especificado no roteiro.

Tours em ônibus privativo com guia local em português.

Cartão de Seguro e Assistência Internacional - Universal
Assistance - (cobertura de até USD 300.000).

HOTÉIS PREVISTOS
Categoria Primeira Luxo

Reykjavik

Fosshotel

Borgarnes

Husafell

Hella

Ranga Hotel

Jokusarlon

Fosshotel Glacier Lagoon

Vik

Vik

Reykajvik

Fosshotel

Terrestre:

Preço por pessoa

Apartamento Duplo:

EUR 3.990,00

Apartamento Single:

Promoção para reservas
antecipadas

10X SEM JUROS

no cartão de crédito

EUR 4.790,00

Documentos necessários:
- Passaporte com validade mínima de 06 meses,
- Fundos suficientes para a estadia na Islândia (dinheiro, travel
check, cartão de crédito).
- Voucher do hotel e serviços adquiridos durante a estadia na
Islândia e comprovante de aquisição de seguro de viagem
internacional (com cobertura de EUR 30.000,00 englobando
assistência médica/hospitalar e repatriação sanitária).
A ausência destes requisitos, poderá acarretar problemas no
ato do desembarque na Islândia.
A política de entrada com relação à COVID-19 será informada
mais próximo à viagem.

Informações e Reservas
(11) 3257-1667
www.primordialoperadora.com.br
contato@primordialturismo.com.br
22 anos

