Si voleu més informació sobre aquest o d’altres viatges, no dubteu en posar-vos en contacte amb: info@tallerdeviatges.com

Islàndia
El cercle d’or Fly & Drive (8 dies)
DIA 1: ARRIBADA A Keflavik • Hveragerði
Recollida del vehicle de lloguer a l'arribada i conducció a Hveragerði per a
l'allotjament d'aquesta primera nit.
Per arribades nocturnes l'allotjament pot efectuar-se en Keflavik, costat
de l'aeroport (suplement de 30 € per persona en habitació doble).
DIA 2: Thingvellir • Gullfoss • Fludir / Selfoss (APROX. 170 KM.)
Sortida amb el cotxe de lloguer per iniciar el nostre recorregut al voltant
de l'illa. A la ruta d'avui es troba el parc nacional de Thingvellir, una joia
de la natura amb paisatges volcànics que fa frontera amb el llac més gran
d'Islàndia. També es troba en ruta la famosa zona d'aigües termals de
Geysir i la cascada de Gullfoss.
Activitats opcionals (cost addicional):
• Rafting en l'àrea de Geysir.
• Ferri a les illes Vestmannaeyjar.
DIA 3: Þjórsárdalur • HELLA • VIK - Kirkjubæjarklaustur (APROX. 300
KM.)
Conducció al llarg de l'espectacular costa del sud on en ruta es troben
llocs d'interès com ara: la cascada de Skogafoss, la glacera Mýrdalsjökull i
les platges de sorra negra de Vik. Continuem a través dels camps de lava
de Eldhraun fins arribar a la població de Kirkjubaejarklaustur. Una altra
opció és conduir pel camí de muntanya de Fjallabaksleid passant per la
reserva natural de Landmannalaugar (ruta oberta a partir del juliol, és
imprescindible 4X4).
DIA 4: Skaftafell • Jokulsarlon - Hofn (APROX. 200 KM.)
El parc nacional Skaftafell és la visita obligada d'aquesta jornada.
Skaftafell es troba entre glaceres i ofereix moltes possibilitats per als
amants del senderisme. Continuació a la llacuna de glaceres de
Jokulsarlon i la població costanera de Hofn, coneguda per ser la capital
de la llagosta al nord d'Europa.
Activitats opcionals (cost addicional):
• Passeig amb barca per Jokulsarlon Glacial Lagoon.
DIA 5: Djúpivogur • Reydarfjordur - Egilsstadir (APROX. 300 KM.)
El trajecte d'avui ens porta a través dels fiords de l'Est, amb paisatges
d'altes muntanyes i pobles pesquers fins a l'àrea de Egilsstaðir. De manera
opcional es pot realitzar un tour amb barca a l'illa Papey on nien frarets
abans de la seva migració a principis d'agost.
DIA 6: Dettifoss • Asbyrgi • Húsavík - Myvatn (APROX. 310 KM.)
Conducció a través de les Highlands d'Modrudalsoraefi conegudes per la
poderosa cascada Dettifoss. Podeu aprofitar per explorar el parc nacional
Jökulsárgljúfur i les seves estranyes formacions rocoses Hljóðaklettar o el
canó de Asbyrgi. Continuació per la península de Tjörnes per arribar a la
ciutat pesquera de Husavik on es troba l'allotjament.
Activitats opcionals (cost addicional):
• Tour per observació de balenes des Husavik.
• Banys naturals de Myvatn.
• Bird Museum de Myvatn.
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Islàndia
El cercle d’or Fly & Drive (8 dies)
DIA 7: LAKE Myvatn • Akureyri • Varmahlid / Laugarbakki
(APROX. 200 KM.)
Recomanem aprofitar el dia per explorar les meravelles naturals
de l'àrea del llac Myvatn. Alguns dels highlights que aquí es
troben són les formacions de lava de Dimmuborgir, els pseudo
cràters de Skutustadir, les acolorides vessants sulfuroses de
l'àrea volcànica de Námaskarð i Krafla. Opcionalment es pot
conduir via Siglufjordur al llarg d'una de les costes més belles
d'Islàndia amb vistes a l'Atlàntic Nord. Una ruta més llarga, que
bé val la pena.
DIA 8: Varmahlid / Laugarbakki - PENÍNSULA Snaefellsnes
(APROX. 250 KM.)
Iniciem la ruta a través de l'àrea de Skagafjordur, coneguda pels
seus paisatges i els seus cavalls. Arribem a la península de
Snaefellsnes on ens allotgem a la bonica població de pescadors
de Stykkisholmur.
DIA 9: PENÍNSULA Snaefellsnes • Borgarfjordur - REYKJAVIK
(APROX. 360 KM.)
Explora la península de Snaefellsnes i els seus pintorescs pobles
com Hellissandur i Grundarfjordur. Una de les parades
obligatòries és per visitar les formacions de columnes basàltiques
en Arnarstapi així com la platja de Djupalonssandur. Ja en l'àrea
de Borgarfjordur es poden visitar les cascades de Hraunfossar i
Barnafoss, Reykholt i la font termal de Deildartunguhver.
Continuació via el fiord de Hvalfjordur fins a la capital islandesa
de Reykjavik.
DIA 10: REYKJAVIK • DEVOLUCIÓ DEL VEHICLE I SORTIDA
Devolució del vehicle en aeroport i fi dels serveis.

Preu per persona en granges amb bany privat 1.680 eur
*El preu no inclou bitllet d’avió

Un bon viatge, és com una joia, per tota la vida. Etern record ...
Si bé és cert que només és paga un cop, però que se'n gaudeixen tres (al planejar-lo, al fer-lo i a l'explicar-lo), podem dir que el preu es
redueix. Si afegim les vostres pròpies particularitats, estem transformant aquest viatge en una personal 'joia'. Deixa'ns ajudar-te. Tenim al
darrera un experimentat equip amb uns peculiars i estudiats itineraris. Et farem una joia ÚNICA!

Joia: f. Gran alegria. També emprat per definir un objecte de guarniment.
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