
Setmana Santa 2023 
Especial Aurores Boreals   

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista, companyia 
VUELING: BARCELONA – REYKJAVIK – 
BARCELONA. 
•Taxes d’aeroport a confirmar el dia 
d’emissió del bitllet i facturació d’una 
maleta per persona inclosa. 
•Trasllats privats aeroport – hotel – 
aeroport. 
•Estada de cinc nits a HOTELS 3* amb 
bany privat i esmorzar inclòs. 
•Circuit amb autocar amb guia de parla 
espanyola des de Barcelona. 
•Entrada i tovallola a la Llacuna Secreta 
(Secret Lagoon) o a Blue Lagoon. 
•Entrada a l’exhibició Lava Center + 
audiovisual. 
•Avis despertador en cas d’Aurores 
Boreals en hotels fora de la capital. 
•Assegurança bàsica d’assistència en 
viatge. 
 
EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Assegurança cancel·lació de viatge (32 € 
per persona). 
•Propines xofer i guia. 

•Serveis no especificats amb anterioritat.       

 
 

Del 3 al 8 d’abril 2023 

3 abril BARCELONA – REYKJAVIK 

Sortida amb vol regular directe amb destí 
Reykjavik. Arribada i trasllat a l’HOTEL 3*. 
Allotjament. 
 

4 abril REYKJAVIK – SNAEFELLSNES – 

BORGARFJODUR (400 km) 

Esmorzar. Avui exploraran les meravelles 
naturals de la península de Snaefellsnes, que 
es coneguda per l’impressionant Parc 
Nacional Snaefellsjokull i la Glacera Snaefell 
que s’aixeca per sobre de la regió. 
Exploraran: l’encantador poble d’Arnastapi on 
les columnes de basalt han erosionat per les 
fortes onades, Hellnar, Djupalonssandur, la 
glacera de Snaefellsjokull i el crater  Eldborg. 
Aniran a la part nord de la península passant 
per Stykkishorlmur, un encantador poble de 
pescadors molt ben situat amb vistes a la 
badia Breidafjordur. Continuació cap a la 
regió de Borgarnes. Allotjament a l’HOTEL 
B59 (3*) o similar a Borgarnes. 
 

5 abril BORGARFJODUR – 

DEILDARTUNGUHVER – THINGVELLIR – 

HVOLSVOLLUR (280 km) 

Esmorzar. Avui visitaran les aigües termals 
de Deildartunguhver la més gran d’Islàndia, 
en termes de producció d’aigua per segon, 
Reykholt on el famós escriptor medieval 
Snorri Sturluson va viure i les cascades 
Hraunfossar on l’aigua flueix per sota d’un 
camp de lava. La cascada de Barnafoss 
situada a poca distancia de Hraunfossar. A 
continuació, es dirigiran cap el Parc Nacional 
de Thingvellir, un lloc del patrimoni mundial 
de la UNESCO, i una de les meravelles 
geològiques del món. S’aproparan a veure un 
dels més famosos cràters d’Islàndia el Kerid, 
la seva particularitat es que s’ha creat un llac 
al seu interior (visita supeditada a que no hi 
hagi neu o gel, ja que hi ha perill de 
caigudes). A Thingvellir es poden veure els 
efectes dels moviments de les plaques 
tectòniques que han obert diferents 
esquerdes i fissures a l’escorça terrestre. Fou 
justament aquí que el Parlament Islandès es 
va fundar al segle X. Allotjament a l’HOTEL 
HVOLSVOLLUR (3*) o similar. 
 

6 abril HVOLSVOLLUR – SKOGAR – 

SELJALANDSFOSS – REYNISFJARA – 

HVOLSVOLLUR (180 km) 

Esmorzar. Sortida per descobrir la regió de 

#PARTNER 

la Costa Sud caracteritzada per cascades, 
platges de sorra negre i glaceres. Creuaran el 
camp de lava més gran del món originat en 
una sola i misteriosa erupció al 1783. 
Continuació fins a Seljalandsfoss, una 
cascada molt pintoresca que té una 
particularitat: darrera d’aquesta hi ha un 
camí, caminant sobre pedres es possible 
donar-hi la volta. Continuació cap a Vik on 
faran una parada a la cascada de Skogafoss, 
una de les més altes del país (60 metres). 
Pararan a Reynisfjara, les platges de sorra 
negra de la costa sud abans de tornar a 
Holsvollur. De camí pararan a l’acabada 
d’inaugurar Exhibició de Lava Center (entrada 
inclosa). Aquest museu interactiu tracta de 
manera impressionant sobre l’activitat 
volcànica d’Islàndia, de les diferents etapes 
de formació de l’illa i dels diferents tipus 
d’erupció. Veuran també un vídeo sobre les 
erupcions més conegudes des del volca 
Heimaey al 1973 fins a Bardabunga al 2014, 
sense oblidar el famós Eyjafjalljokull. 
Allotjament. 
 

7 abril HVOLSVOLLUR – CERCLE D’OR – 

REYKJAVIK (220 km) 

Esmorzar. Avui visitaran les zones més 
interessants i famoses d’Islàndia. La primera 
parada serà a Fludir per una experiència 
inoblidable: un bany relaxant a la Llacuna 
Secreta (entrada inclosa). És una piscina 
natural amb temperatures entre els 38 i 40 
graus centígrads. A continuació es dirigiran a 
la famosa zona geotèrmica de Geysir. Allà, les 
fonts termals de Strokkur expulsen una 
columna d’aigua a l’aire cada 5-10 minuts, 
també podran veure nombroses petites fonts 
d’aigua bullint. Després d’aquesta visita i 
abans de tornar a la capital, visita de la 
cascada de Gullfoss (o “La Cascada d’Or”) que 
es sens dubte la més famosa del país. A 
l’arribar a Reykjavik faran una curta visita de 
la capital, aniran fins al centre on veuran la 
catedral de Hallgrimskirkja, el Llac de 
Reykjavik, l’Ajuntament (construïda una part 
sobre el llac), el Parlament i el Harpa Music 
Hall. Allotjament a l’HOTEL 3*. 
 

8 abril REYKJAVIK – BARCELONA 

Esmorzar. Temps lliure. Trasllat a l’aeroport. 
Sortida amb vol regular directe amb destí 
Barcelona. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble        2.095 € 
Suplement individual 390 € 

 

Supl. 4 sopars          260 € 

NOTA: Pressupost calculat per un mínim 
de 10 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 


