
ISLÀNDIA, L’ILLA DE GEL I FOC 
Natura salvatge en una terra d’artistes i somiadors 

Del 19 al 27 de juliol de 2021 

RUTA CULTURAL I PAISATGÍSTICA 
Amb bany inclòs al balneari geotermal de la Llacuna Blava! 

 



ITINERARI (8 dies / 7 nits):  

Amb espectaculars géisers, piscines de fang bullent, núvols sulforosos que s’enfilen per esquerdes i glaciars que s’obren pas lentament 

entre les muntanyes, Islàndia és un país que s’està encara forjant, un enorme laboratori volcànic on poderoses forces donen forma a la 

terra i on el visitant es sent realment insignificant. L’energia oculta d’Islàndia és part intrínseca també dels seus habitants, així com 

l’enorme desig de moldejar l’univers, que esdevé un tret característic dels islandesos. Tant és així que la seva capital, la neta i verda 

Reykavik, compta amb la major concentració de somiadors, escriptors, poetes i músics del món...!  

 

19/07  BARCELONA - REYKJAVIK  

Presentació a l’Aeroport de Barcelona a l’hora indicada. Facturació dels equipatges i volem cap a Reykjavik. Arribada a l’Aeroport de 
Reykjavik, assistència i trasllat amb autocar a l’hotel. Allotjament.  

20/07  REYKJAVIK - CERCLE DAURAT - BORGARNES   

 Esmorzar a l’hotel. Sortida cap als famosos llocs de Strokkur i 
Gullfoss ,que formen part del Cercle Daurat. En primer lloc 
visitarem Strokkur, un gèiser que entra en erupció cada 7 minuts 
propulsant un raig d’aigua cap a l’aire de quasi 40 metres. A 
continuació, visita de la famosa cascada de Gullfoss, que es pot 
veure des de diferents angles, cadascun diferent i magnífic a la 
vegada. Aquesta cascada es submergeix 32 metres en un barranc 
de 70 metres d’alçada. Al migdia, dinar per lliure a la zona del 
gèiser.  
A la tarda, visitarem el Parc Nacional de Thingvellir, on fou 
fundat el primer parlament l’any 1930. També és el lloc ideal per 
a visitar la part visible del dorsal atlàntic que separa les plaques 
tectòniques d’Amèrica del Nord i d’Euràsia. En acabat, 
continuació del trajecte fins a Borgarnes i trasllat a l’hotel. Sopar 
i allotjament.  

21/07  BORGARNES - BARNAFOSS - HRAUNFOSSAR - AKUREYRI   

Esmorzar a l’hotel. Avui transitarem per Skagafjördur, la terra 
dels típics Cavalls Islandesos, on abunden la majoria de granges 
de criança. Dinar per lliure en ruta.  
Seguint la ruta, podrem descobrir les “cascades de lava” 
Hraunfossar i la “cascada dels nens” Barnafossar i gaudirem 
d’aquest meravellós espectacle mentre escoltem les seves 
històries. Continuació del trajecte fins a la regió d’Akureyri i 
trasllat a l’hotel. Sopar i allotjament.  

 

22/07  AKUREYRI - HUSAVIK - ASBYRGI - AKUREYRI  

 Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí cap a Husavik, on farem una 
excursió amb vaixell per a observar balenes. Husavik és un dels 
millors llocs del món per a l’observació de les espècies de Balena 
Geparuda i la Rorcual Minke. Dinar per lliure a Husavik.  
A la tarda, sortida per a visitar Asbyrgi, el canyó en forma de 
ferradura. En acabat, tornada a l’hotel. Sopar i allotjament.  



23/07  AKUREYRI - GODAFOSS - MYVATN - DETIFOSS - BREIDDALSVIK   

Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí per a visitar les “cascades de 
Déu” Godafoss. Tot seguit, continuarem el trajecte fins al Llac 
Mývatn, situat en una zona de volcans actius, com per exemple 
el Katla, que es troba molt a prop. Els voltants del llac estan 
dominats per formacions volcàniques, incloses columnes de lava i 
cràters. Dimmuborgir o “el castell fosc” és una visita obligada 
en aquesta zona, composta de coves volcàniques i formacions 
rocoses. Aquesta zona destaca també per la varietat d’ocells que 
hi habiten. La següent parada del dia serà a Detifoss, coneguda 
per ser la cascada més poderosa d’Europa, i continuació fins a 
Eggilstadir. Dinar per lliure.  
Acabades les visites, sortida cap a Breiddalsvik i trasllat a l’hotel. 
Sopar i allotjament.  

 

24/07  BREIDDALSVIK - SKAFTAFELL - JÖKULSARLON - KIRKJUBAEJARKLAUSTUR 

 Esmorzar a l’hotel. Sortida al matí per a visitar el glaciar de 
Jökulsarlon, part del glaciar més gran d’Europa, on tindrà lloc 
una excursió amb barca-amfibi per a fer un viatge inoblidable 
entre els icebergs del llac blau. Al migdia, dinar per lliure a prop 
de Jökulsarlon.  
Des de la carretera podrem contemplar el paisatge de Skaftafell, 
que és sovint comparat amb els Alps. Farem una breu parada per 
a fer una foto del glaciar des de lluny. Continuació del trajecte 
fins a Kirkjubaejarklaustur. Trasllat a l’hotel, sopar i 
allotjament.  

25/07  KIRKJUBAEJ. - VIK - SKOGAFOSS - SELJALANDSFOSS - SELFOSS - REYKJAVIK  

Esmorzar a l’hotel. Sortida de bon matí cap a la la regió de Vik, 
famosa per les seva platges de sorra negra. Continuarem la ruta 
per la costa sud d’Islàndia, on tindrem l’oportunitat d’observar les 
meravelloses cascades de Seljalandsfoss i Skogafoss, que són 
certament les més famoses d’Islàndia. Als peus de la cascada, qui 
ho vulgui podrà visitar el museu Skogar que ens convidarà a 
descobrir la vida quotidiana dels islandesos (entrada no inclosa). 
Continuació del trajecte fins a Selfoss i dinar per lliure a la zona.  
A la tarda, sortida cap a Reykjavik i trasllat a l’hotel. Sopar i 
allotjament.  

 

26/07  REYKJAVIK I LA LLACUNA BLAVA - BARCELONA  

 Esmorzar a l’hotel. Aquest matí visitarem Reykjavik, la capital 
més septentrional del món, que es presenta com una ciutat 
moderna, creativa, oberta, acollidora i molt especial. Aquí no 
trobarem edificis espectaculars, monuments històrics ni un 
centre clàssic a l’estil del centre d’Europa però les seves cases, 
baixetes i acolorides, donen un encant especial a la ciutat. A 
destacar la curiosa església Hallgrímskirkja i el turó Oskjuhlid, 
amb l’espectacular edifici de Perlan. Al migdia, dinar per lliure.  
A la tarda, visitarem la Llacuna Blava, on tindrem l’oportunitat 
de fer un bany en aquestes aigües termals (entrada inclosa amb 
bany i tovallola). Al vespre, a una hora indicada, trasllat a 
l’Aeroport de Reykjavik. Facturació dels equipatges i sortida 
amb el vol direcció a Barcelona.  

27/07  ARRIBADA A BARCELONA  

Arribada de matinada a l’Aeroport de Barcelona. Final del viatge i dels serveis, tot desitjant que hagin gaudit d’aquesta fabulosa ruta 
per Islàndia. 

* ITINERARI SUBJECTE A MODIFICACIÓ, PARCIAL O TOTAL, PER RAONS TÈCNIQUES, OPERATIVES O SANITÀRIES.  



ISLÀNDIA, L’ILLA DE GEL I FOC 
Natura salvatge en una terra d’artistes i somiadors  
 
Del 19 al 27 de juliol de 2021 (8 dies / 7 nits) 
Ruta cultural i paisatgística al voltant de l’illa  

3.495 € 
Preu per persona en habitació doble 

 

> Suplement habitació individual: 850€ 

> Assegurança opcional de Cancel·lació (*): 60€ 

 

EL PREU INCLOU: 

• Bitllets d’avió anada i tornada en classe turista 
• Taxes Aèries 
• Trasllats amb autocar privat en la destinació  
• 7 nits en Hotels 4**** / 3*** Sup segons itinerari  
• Règim de Mitja Pensió als hotels (sopar i esmorzar) 
• Excursions, Entrades i Guies Locals indicats a l’itinerari  
• Assegurança d’Assistència en Viatge 

> Despeses d'Assistència Mèdica incloses en destinació en cas d'infecció per COVID-19 
> Convalescència en hotel inclosa en cas de quarantena per COVID-19 

• Guia acompanyant des de Barcelona  
• Grup mínim 19 Participants / Grup màxim 29 Participants  

VISITES INCLOSES:  
• Recorregut pel Cercle Daurat amb visita del gèiser Strokkur i la cascada de Gullfoss  
• Visita del Parc Nacional de Thingvellir  
• Recorregut per “Skagafjördur”, la terra dels típics cavalls islandesos  
• Visita de les cascades Hraunfossar i Barnafossar  
• Excursió amb vaixell per a l’Observació de Balenes des de Husavik  
• Visita del canó d’Asbyrgi  
• Visita de la cascada de Godafoss  
• Visita del Llac Mývtan i el “Castell Fosc” de Dimmuborgir  
• Visita de la cascada de Detifoss  
• Visita del glaciar de Jökulsarlon i Excursió amb barca-amfibi  
• Visita de les cascades de Seljalandsfoss i Skogafoss  
• Visita de Reykjavik  
• Visita de la Llacuna Blava amb Bany inclòs 

EL PREU NO INCLOU: 

• Dinars  
• Tot tipus de Begudes  
• Tot tipus d’Extres 
• Tot allò No Indicat 
• Assegurança opcional de Cancel·lació (*) a contractar amb la primera paga i senyal.  

PUNTS FORTS DEL VIATGE:  

• Destinació propera i segura. 
• Grup reduït a un màxim de 29 viatgers per a garantir la distància entre participants.  
• Ruta circular que combina espectaculars paratges naturals amb un interessant contingut històric i cultural.  
• Bany relaxant al balneari geotermal de la Llacuna Blava (Blue Lagoon).  
 

PLA DE VOLS PROVISIONAL (VUELING): 

19/07/21 Barcelona - Reykjavik 18:25 - 21:05 
26/07/21 Reykjavik - Barcelona 21:50 - 04:10 (+1) 

* ATENCIÓ: El programa de viatge és subjecte a modificació per possibles canvis en els horaris dels vols.   



Organització Tècnica: Kulturalia Viatges GC1377 | Adreça: C. Casanova 49-53, Entl. 3a Dreta. 08011 Barcelona | Telèfon: 93 496 14 67  

CONDICIONS DE RESERVA 
 * Política de reserves i terminis més flexible de manera excepcional donada l’actual situació sanitària *  

IMPORTANT!!! A ISLÀNDIA NOMÉS ES PERMET L’ENTRADA DE PERSONES VACUNADES I LLIURES DE COVID-19!  

PER TANT, SERÀ IMPRESCINDIBLE PRESENTAR EL CERTIFICAT DE VACUNACIÓ! 

RESERVES:  

• Les reserves s’efectuaran directament a l’agència:  Tel. 93 496 14 67 - Email: info@kulturalia.es.  
• Les reserves es faran respectant l’ordre de pagament i en les dates indicades fins a exhaurir les places.  

• Viatge amb un aforament màxim de 29 places. Grup mínim de 19 participants.  

• El nombre d’habitacions individuals és molt limitat i subjecte a la disponibilitat dels allotjaments.  

• L’Assegurança opcional de Cancel·lació s’haurà de contractar amb la primera paga i senyal. (*) 

 

PAGAMENTS: 

• Per a efectuar la reserva caldrà fer una paga i senyal de 1.000€ (+60€ assegurança) abans del 14 de maig de 

2021 fins a exhaurir les places! 

 

> Recomanem fer la paga i senyal el més aviat possible per tal d’evitar quedar-se sense plaça, donat que el grup 

pot quedar complert abans de la data límit indicada.  

> Preguem contactar amb l’agència un cop efectuada la paga i senyal per tal de confirmar la reserva.  

 

• Caldrà fer una segona paga i senyal de 1.000€ abans del 04 de juny de 2021. 

• Per a finalitzar la reserva caldrà fer el pagament final abans del 02 de juliol de 2021.  
 

> DADES BANCÀRIES DE KULTURALIA VIATGES:  La Caixa ES10 2100 3208 5822 0035 6748.  
> És imprescindible indicar Nom, Cognom i Viatge “Islàndia”.  

 

POLÍTICA DE CANCEL·LACIÓ: 
 

La política de cancel·lació per desestiment voluntari o per causes NO cobertes per l’Assegurança opcional de Cancel·lació 

(*) és la següent:  

• Paga i Senyal No Reemborsable.  

• 50% de despeses si es cancel·la el viatge entre 29 i 16 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 75% de despeses si es cancel·la el viatge entre 15 i 8 dies abans de la data de sortida del viatge.  

• 100% de despeses si es cancel·la el viatge entre 7 dies abans de la sortida del viatge i la mateixa data de sortida del 

viatge.  

(*) ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ 

Aquesta assegurança té un límit de cobertures i unes exclusions específiques fixades per l’asseguradora ARAG, S.A.  

Els motius de cancel·lació han de ser justificats documentalment.  

Per a més informació, poden consultar les cobertures i condicions generals de la pòlissa adjuntes en les pàgines següents o 

bé contactar amb nosaltres a: info@kulturalia.es.  

 

ATENCIÓ! NOVETATS IMPORTANTS SOBRE L’ASSEGURANÇA OPCIONAL DE CANCEL·LACIÓ (*)! 

• Despeses d'Anul·lació incloses en cas de contraure la COVID-19. 

• Despeses d'Anul·lació incloses per denegació d'embarcament per malaltia. 






















