
Islàndia, volta a l’illa.  

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 
regular: BARCELONA – REYKJAVIK – 
BARCELONA (inclou seient assignat i una 
maleta facturada). 

•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia 
d’emissió del bitllet). 

•Trasllat privat aeroport – hotel – 
aeroport a Reykjavik. 

•Estada de 2 nits a l’HOTEL KLETTUR (3* 
sup.) o similar a Reykjavik. 

•Circuit de 5 nits en HOTELS 3* amb 
bany privat. 

•Àpats: 7 esmorzars i  7 sopars.  

•Guia local de parla espanyola segons 
programa. 

•Entrada i tovallola als banys termals a 
Myvatn. 

•Entrada al Museu dels Minerals de Petra.  

•Passeig en barca per la llacuna glacial de 
Jokulsarlon.  

•Safari fotogràfic per albirament de 
balenes.  

•Visita panoràmica de Reykjavik amb 
guia local de parla espanyola. 

•Guia acompanyant de la nostra agència 
amb un mínim de 20 participants. 

•Assegurança assistència en viatge. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Assegurança cancel·lació de viatge 

(cia. ARAG modalitat AON TRAVEL 
2020, 25 € per persona). 

•Opcional 6 dinars (entrant i plat 

principal).   

•Entrades a museus o atraccions no 
especificades al programa. 

•Propines a guies i xofer. 

•Maleters a hotels i aeroport. 

•Serveis no especificats amb anterioritat. 

 
 

Del 11 al 18 d’agost 2022 

11 ag. BARCELONA – REYKJAVIK 
Presentació a l’aeroport de Barcelona. Tràmits 
d’embarcament. Sortida amb vol regular amb 
destí Reykjavik. Arribada i trasllat privat a 
l’HOTEL KLETTUR o similar. Passeig 
d’orientació pel centre de la ciutat. Sopar i 
allotjament. 
 
12 ag. REYKJAVIK  - AKUREYRI (390 km) 
Esmorzar a l’hotel. Visita panoràmica de 
Reykjavik. Sortida cap a Hvalfjordur (Fiord de 
les Balenes) en direcció Borgames i el volcà 
Grabork. Visita de les cascades de 
Hraunfossar i Bamafoss. Continuació cap a la 
regió del Nord fins a Eyjafjorour/Akureyri. 
Arribada i acomodació a l’HOTEL EDDA 
AKUREYRI o similar. Sopar. Per la nit, 
albirament de balenes des del port d’Akureyri. 
Tornada a l’hotel i allotjament. 
 
13 ag. AKUREYRI – MYVATN – HUSAVIK 
(140 km) 
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a la cascada 
Godafoss. Continuació cap a la regió del Llac 
Myvatn, a la zona de pseudocràters, 
Dimmuborgir: un veritable laberint de lava, 
sulfats i fumaroles de Namaskard. 
Continuació cap a la zona de Krafla per a 
contemplar els camps de lava fumejant de 
Leirhnjukur i el gran cràter de Viti. Parada als 
banys naturals de Myvatn per a prendre un 
bany relaxant (entrada inclosa). Acomodació 
al FOSSHOTEL HUSAVIK o similar. Sopar i 
allotjament. 
 
14 ag. HUSAVIK – ASBYRGI – DETTIFOSS 
– FIORDS DE L’EST (250 km) 
Esmorzar a l’hotel. Sortida per arribar al 
Parc Nacional de Jokulsargljufur. Continuació 
cap a una de les zones més àrides de l’illa on 
trobaran altres contrastos: la cascada més 
cabalosa d’Europa, Dettifoss, amb un cabdal 
de més de 300 m3 per segon caient des de 
44 metres d’alçada. Continuació cap els 
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Fiords de l’Est. Acomodació a l’HOTEL 
EASTFJORDS o similar. Sopar  i allotjament. 
15 ag. FIORDS DE L’EST – HOFN (190 km) 
Esmorzar a l’hotel. Sortida per la carretera 
que voreja els majestuosos fiords, passant 
per petits i típics pobles de pescadors fins 
arribar a Hofn. En ruta, visita del museu dels 
minerals de Petra a Stoovafjordur 
considerada una de les més grans atraccions 
del país. Arribada a Hofn. Acomodació a 
l’HOTEL VATNAJOKULL o similar. Sopar i 
allotjament. 
 
16 ag. HOFN – JOKULSARLON – SKOGAR 
– HVOLSVOLLUR –  COSTA SUD (320 km) 
Esmorzar a l’hotel. Sortida per realitzar la 
visita a la llacuna glacial de Jokulsarlon, plena 
de grans icebergs al peu de la glacera 
Vatnajokull. Passeig en barca per la llacuna. 
Continuació a través del desert de lava de 
Kirkjubaejarklaustur fins arribar a Vik. 
Continuació fins a les cascades Skogarfoss i 
Seljalandsfoss fins arribar a Hvolsvollur. 
Acomodació a l’HOTEL HVOLSVOLLUR o 
similar. Sopar i allotjament. 
 
17 ag. HOLSVOLLUR – CERCLE DAURAT – 
REYKJAVIK (210 km) 
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap el conegut 
“Cercle Daurat” visitant la gran cascada de 
Gullfoss, la zona de Geysir i el Parc Nacional 
de Tingbellir. Continuació fins a Reykjavik. 
Arribada i acomodació a l’HOTEL KLETTUR o 
similar. Sopar i allotjament. 
 
18 ag. REYKJAVIK – BARCELONA 
Esmorzar a l’hotel. Temps lliure. A l’hora 
concertada, trasllat a l’aeroport. Sortida amb 
vol de línia regular amb destí Barcelona. 
Arribada.  

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble        3.055 € 
Suplement individual 695 € 

 

Supl. 6 dinars             240 € 

NOTA: Pressupost calculat amb data 1 
de febrer per un mínim de 20 
participants, qualsevol alteració en la 
tarifa aèria, canvi de data, nombre de 
participants o serveis terrestres implicaria 
una variació en el preu final.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117  08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 ORGANITZACIÓ TÈCNICA  GC-3325 


