
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10/06/23. Dia 1 – Granollers / Barcelona / Reykiavik 
Sortida en bus  des de Granollers i Barcelona cap a l’aeroport de Barcelona. Vol DIRECTE a Reykiavik.  Allotjament. 

 
11/06/23. Dia 2 - Reykjavik / Thingvellir / Cercle Daurat / Skogafoss / Costa Sud (Mitja pensió)  
Esmorzar. Sortida cap al Parc Nacional de Thingvellir on es divideixen les plaques tectòniques americana i euroasiàtica 
i on es va fundar el primer parlament democràtic del món, l'Althing, l'any 930. Seguirem la famosa aèria geotermal de 
Geysir on podrem admirar com el geiser Strokkur entra en acció, propulsant raigs d'aigua fins gairebé 40 m amb una 
freqüència entre 5 i 7 minuts. Continuació cap a la famosa cascada Gulfoss, “la cascada d'or”, amb un espectacular 
doble salt daigua de 32 m. Més tard veurem la poderosa cascada de Skogafoss i la bella platja de sorra negra de 
Reynisfjara. Continuació fins al nostre hotel a la costa sud. Sopar i allotjament. 
 
12/06/23. Dia 3 - Costa Sud / Jökulsárlón / Fiords de l'Est (Mitja pensió)  
Esmorzar. Sortida cap a la llacuna glacera de Jökulsárlón on farem una passejada amb vaixell per la llacuna on 
navegarem entre els seus icebergs i admirarem la grandesa del glacera Vatnajökull. Després de la visita seguirem 
vorejant la costa sud fins als fiords de l'Est. Sopar i allotjament. 
 
13/06/23. Dia 4 - Fiords del’Est / Dettifoss / Myvatn / Akureyri (Mitja pensió) 
Esmorzar. Sortida cap a Fàskrúdsfjördur, petit poble de pescadors d'origen francès que es va establir a la zona a 
principis del segle XX. Continuarem cap a la cascada de Detifoss, que compta amb un salt de 44 m d´alçada, la més 
cabalosa d´Europa.  A la tarda, anirem als Mývatn Nature Baths, on podrem relaxar-nos a les seves vaporoses aigües 
geotermals, riques en minerals, que ajuden a la cura i regeneració de la pell. Continuació a l'hotel de Akureyri. Sopar i 
allotjament. 
 
14/06/23. Dia 5 - Akureyri / Hjalteyri/ Godafoss / Akureyri (Mitja pensió) 
Esmorzar. Sortida cap a Hjalteyri on realitzarem un agradable passeig amb vaixell per, amb sort, poder albirar balenes. 
També tindrem l'oportunitat de veure dofins i una àmplia varietat d'aus marines com l'entranyable i popular fraret 
comú. Sortida cap a la majestuosa Godafoss, o Cascada dels Déus, que amb 12 m d'altitud i 30 m d'amplada és una de 
les més impressionants d'Islàndia. L'última visita serà Dimmuborgir, “el castell fosc” on trobarem extraordinàries 
formacions rocoses de lava. Arribada a Akureyri. Sopar i allotjament. 
 
 
 
 
 

ISLANDIA 
TERRA DE FOC I GEL 

Del 10 al 18 de juny de 2023 

Des de Granollers i Barcelona, en grup i amb acompanyant de la nostra agència 

VIATGE DE 9 DIES / 8 NITS AMB VOLS DIRECTES INCLOSOS 
AVISTAMENT DE BALENES I VAXELL LLACUNA GLACERA JÖKULSÁRLÓN  

ISLÀNDIA és realment especial. Potser és degut a la seva increïble història antiga i a la 
seva cultura única, o potser la fascinació que té és sobretot per les seves espectaculars 
muntanyes, volcans actius, icebergs, glaceres i gegantines cascades. 



 

 

HOTELS PREVISTOS: 
Reykjavik Aurora Reykjavik    Costa Sud   Kria  
KEF airport o similar 

  
Fiords Est Austur            Borgarnes  Borgarnes  
Akureyri  Nordurland 

  
Reykjavik  Hilton Nórdica  

 

 

VOLS PREVISTOS: 
VY8560 10JUN     BCN  KEF   17:10  19:50    
VY8561 18JUN     KEF  BCN   20:55  03:20 
 
Grup mínim 25 persones. 

 
 

15/06/23. Dia 6 - Akureyri / Borgarnes (Mitja pensió)  
Esmorzar. Sortida cap a les terres dels cavalls islandesos, Skagafjördur. La majoria de les granges de cria d'aquest 
animal noble es troben en aquesta àrea. Seguirem rumb sud per descobrir la “cascada de lava” de Hraunfossar i la 
“cascada dels nens” Barnafossar. Continuació a Borgarnes. Sopar i allotjament. 
 
16/06/23. Dia 7 - Borgarnes /  Snaefellsness / Borgarnes (Mitja pensió) 
Esmorzar. Avui ens dirigim a visitar la Península de Snaefellsnes on veurem: Kirkjufell, curiosa muntanya que ha estat 
escenari de Joc de Trons i altres produccions cinematogràfiques, i la petita cascada de Kirkufellfoss que se situa als 
seus peus. Continuarem a Arnarstapi que amb els seus penya-segats forma un dels paisatges més impressionants de la 
Península. Posteriorment veurem la platja de sorra negra de Djúpalónssadur, que està situada als peus de la glacera 
Snaefellsjökull i que és famosa per les seves formacions rocoses. Finalment pararem a la localitat de Búdir, esmentada 
per Julio Verne com a punt de partida per iniciar el seu Viatge al Centre de la Terra. Tornada a Borgarnes. Sopar i 
allotjament. 
 
17/06/23. Dia 8 - Borgarnes / Reykjavik (Esmorzar)   
Esmorzar. Sortida cap a Reykjavik i visita panoràmica de la ciutat, on veurem el nucli antic, el Parlament, la Catedral, el 
port, la església de Hallgrímskirkja, i el llac Tjörnin entre uns altres. Temps  lliure. Allotjament. 
 
18/06/23. Dia 9 - Reykjavik (Esmorzar)             
Esmorzar a l’hotel. Dia de lliure disposició fins al trasllat a l’aeroport. Vol DIRECTE a Barcelona.  Arribada i trasllat en 
bus fins a Granollers.  
 
 
 
 

 
EL PREU INCLOU: 
 Acompanyant de la nostra agència des de Granollers 
i durant tot el viatge, més guia a destí 
 Bitllet d’avió en turista amb maleta facturada  
 Trasllats i bus Granollers – Aeroport – Granollers  
 8 nits hotel  en el règim alimentari descrit 
 Visites i entrades segons programa descrit 
 Assegurança de viatge d’assistència mèdica 
il·limitada i d’anul·lació, i amb cobertura COVID (veure 
cobertures a  contracte) 
 Propina bàsica al guia 
 

EL PREU NO INCLOU : 
 Begudes, altres propines o extres personals  
 Cada persona ha de dur la documentació necessària 
per accedir al país de destí 
 Serveis no especificats a l’apartat el preu inclou. 
 
Els programa descrit és susceptible de canvis per raons puntuals 
alienes a la nostra organització. Preus subjectes a canvis per  
augment de taxes aèries fins a 21 dies previs a la sortida. 

PREU PER PERSONA:  2.859 € 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: +790 € 


