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EMOCIONA’T AMB ISLÀNDIA
Aquest viatge ofereix la volta al complet d'Islàndia, incloent tot el que s’ha de veure del Nord i del Sud de
l'illa. Es tracta d'un recorregut apassionant que combina el coneixement de la natura islandesa (flora, fauna
i entorn), amb el coneixement de la seva cultura i la seva gent. 

Recorrent el país d'un extrem a un altre, podrem observar com Islàndia és un país de bells contrastos en 
que el viatger es reconcilia irremeiablement amb la mare natura, on el gel i el foc es fonen entre els seus 
volcans en erupció, grandioses glaceres, guèisers en ebullició, vigoroses cascades, fonts termals amb 
ppropietats medicinals, colorits pobles pesquers i la naturalitat de la seva gent sempre acollidora.

Pirineu Emoció som una empresa de viatges amb més de 25 anys d’experiència gesonant grups i on 
busquem que el viatger visqui al màxim les diferents desnacions que programem amb els millors serveis
a un preu raonable.  

Així que deixis portar per nosaltres en un recorregut apassionant, que el transportarà a tots els racons de 
l'illa en 10 dies.
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Sabies què?

CURIOSITATS SOBRE ISLÀNDIA



Volem a Reykjavík i visitem la capital 
Presentació a l’aeroport de Barcelona, encontre amb el guia i facturació d’equipatge per embarca al vol directe
a Reykjavík que dura aproximadament 4 hores. En arribar a l’aeroport de Keflavík, ens traslladarem al centre 
per conèixer el seu , on trobarem tot pus de pet comerç, amb bogues d'artesania, llibreries,
cafeteries, i multud de carrers de vianants ... el que més sorpren d'aquesta zona és que no sembla el centre 
d'una capital, sinó d'un poble ... la tranquil·litat és total, amb prou feines hi ha trànsit.

També visitarem  , luterana d'esl expressionista, inaugurada l'any 1986,
i on al seu interior, força sobri, destaca un espectacular òrgan de 15 metres d'alçada i més de 25 tones. A 
l’exterior podrem veurem , el víking que va descobrir Amèrica i connuarem 
descobrint edificis emblemàcs: com la  o el , 
o el , actual seu del Parlament Islandès, construït a finals del segle XIX a la zona en la qual es van 
assentar els primers pobladors de la ciutat. 
Seguidament ens dirigirem al , que situat junt a l'Ajuntament, mostra que Reykjavik és una de les 
capitals més verdes del món. Un lloc que ofereix postals de gran bellesa i en el qual prendre un respir durant 
el nostre recorregut per la ciutat. Una altra zona d'interès a Reykjavik és el , en què a més de tot pus de 
restaurants en els quals degustar les especialitats locals (incloses la balena o el tauró) ens trobarem amb un 
dels nous símbols de la ciutat, el , inaugurat l'any 2011 i actual seu de l'Òpera i Orquestra 
Simfònica del país.

Dinar lliure i trasllat de a l’hotel per gaudir de la tarda: descansar, passejar i sopar. Allotjament i sopar a l’hotel
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Cercle Daurat: Reykjavik - Mýrdalsjökull - Vík

Parc Nacional Thingvellir, 
Geysir i la impactant cascada de Gullfoss

Thingvellir 

Gullfoss

zona geotermal de Geysir

Stokkur

Skógafoss 

Seljalandsfoss 

Vík 

Allotjament i sopar a Vík pet poble conegut per les seves platges de sorra negra.



Sopar i allotjament a Höfn.



Sopar i allotjament a Egilsstadir.



Deixarem la ciutat d’Egilsstadir per arribar fins al fiord de , una de les millors desnacions
per a senderistes on troben infinitat de rutes espectaculars,  i on ens espera una extraordinaria excursió a peu 
(2 hores sense desnivells o amb possibilitat de fer el recorregut en autocar) per contemplar ,no sols la bellesa 
dels fiords més verges, sinó també per descobrir, de ben aprop, un dels animals més representaus del país, els 

que amb el seu bec taronja i aquesta forma panxuda, és un ocell que cau simpàc a tothom.

També podrem visitar la curiosa que conté un quadre original del famós pintor Jóhannes Sveinsson 
Kjarval, originari de la zona que va saber plasmar els colors àcids de les montanyes de la regió. Veurem els 
asecadors de bacallà, la casa amb teulat de gespa de l’àvia Emilian Torrini, la cantant, la cabana dedicada a 
Kjarval o gaudir d’un bon plat de sopa de peix al Alfcafé decorat amb els quadres del pintor.

Els fiords de l’est
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zona geotermal
de Hverir Myvatn

camps de lava deDimmuborgir

Finalment arribarem junt al llac Myvatn on soparem i ens allotjarem.

De foss
Ásbyrgi

Diamant del Nord: salt d’aigua Defoss, Ásbyrgi, Myvatn
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Albirament de balenes a Husavik, Cascada Godafoss i Akureyri

Húsavík

Godafoss

d’Akureyri 

Sopar i allotjament a Akureyi.
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Camí cap a la península de Snaefellsnes. Cases de Glaumbaer
Akureyri 

península de Snaefellsnes
Glaumbaer

Sopar i allotjament a Stykkisholmur.

Snaefellsjökull 

Gerduberg Budir Ditrivik
Kirkjufell

Descobrim la península de Snaefellnes

Sopar i allotjament a Reykjavik.
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Reykjavik - Barcelona

BO A SABER...
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DETALLS DEL VIATGE

PREU ESPECIPAL “RESERVA ANTICIPADA” PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE............. 3.975 €
Suplement en hab individual  350 €

8 DE FEBRER 2019

Preu:

El viatge inclou:
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GRAN VIATGE A ISLÀNDIA
Descobreix l’illa en 10 dies


