
A relevância da Bio e Geodiversidade dos ecossistemas árticos e 

subárticos da Islândia. 

Itinerário provisório  

 
9 dias                                 Data: 06 a 14 de agosto de 2016 
 
1º Dia – Lisboa/Porto (avião) – Keflavik – Reykjavík 
Em horário a combinar, comparência no aeroporto para embarque em voo regular com destino a 
Keflavik. Chegada, assistência nas formalidades de desembarque e transfer ao hotel. 
 
2º Dia – Reykjavík – Gulfoss – Géiser – Thingvellir – Vatnsnes – Húnafloi 
Viagem pelo sudoeste da Islândia com início no Golden Circle. Visita ao parque de Geysir, que 
deu a conhecer ao mundo estes fenómenos e onde o géiser Strokkur expele água quente a mais 
de 35 m de altura. Seguem-se as quedas de água de Faxi e Gullfoss. Paragem no parque natural 
de Thingvellir, onde se encontra o mais antigo parlamento do mundo. Além de se poder admirar a 
beleza natural é possível colocar um pé na Europa e outro na América, já que o parque é 
atravessado pela falha que separa as duas placas tectónicas. Visita à península de Vatnsnes com 
passagem em Hindisvik, junto à rocha de Hvitserkur que nos recorda um animal pré histórico 
petrificado e em Borgarviki. Alojamento na região do Húnafloi. 
 
3º Dia – Húnafloi – Akureyri – Lago Mývatns / Húsavik 
Partida em direção a Skagafjordur e visita ao museu etnográfico de Glaumbaer, uma antiga quinta 
tradicional com telhados de turfa e onde vai saber mais do passado na Islândia. Chegada a 
Eyjafjordur onde se situa a cidade de Akureyri, famosa pelo seu jardim botânico. Viagem e 
paragem na cascata de Godafoss (cascata dos deuses), símbolo da implementação do 
cristianismo na Islândia. Continuação para o lago Mývatn, área de conservação natural desde 
1974 e local privilegiado para os observadores de aves, fotógrafos e amantes da natureza. Visita a 
Skutusstadir, cratera de Hverfell, nascentese gruta de Grjótagjá e às fumarolas e bocas sulfatadas 
de lama e lava de Namaskard, local de solo alaranjado a fazer lembrar Marte, e onde o ar tem um 
intenso cheiro a enxofre. Segue-se a vila de pescadores de Husavik,capital da observação de 
cetáceos e onde opcionalmente se pode efetuar um safari de observação de baleias. Alojamento 
na região de Mývatn/Húsavík. 
 
4º Dia – Lago Mývatns / Húsavik – Detifoss – Fiordes do Leste 
Viagem pela península de Tjörnes, sempre junto ao oceano glacial ártico. Paragem obrigatória no 
Asbyrgi Canyon, local de vegetação única e que integra o parque nacional de Jökulsárgljúfur. No 
interior do parque, seguindo o rio Jökulsá á Fjöllum, passeio até às maiores quedas de água da 
Europa – Detifoss, com 44 metros de altura e 100 de largura e que, durante o verão, deixam cair 
mais de 200.000 litros de água por segundo. A viagem segue pelos desertos interiores da Islândia. 
Alojamento na região dos Fiordes do Leste. 
 
5º Dia – Fiordes do Leste – Museu Petra – Sudeste da Islândia 
Viagem percorrendo os magníficos Fiordes do Leste, com vilas piscatórias e pequenos barcos de 
pesca. Em Stöðvarfjörður, visita ao Museu dos Minerais. Esta é a maior coleção de minerais 
privada da Islândia. A viagem continua por Djúpivogur, entre santuários de gansos e cisnes, até ao 
sudeste da Islândia. Alojamento na região. 
 
6º Dia – Sudeste da Islândia – Jökulsárlón – Skaftafel - Sudeste da Islândia 
Viagem ao longo do Vatnajökull, o maior glaciar da Europa. A primeira paragem é na lagoa glaciar 
Jökulsárlón. Os seus icebergues coloridos tornam este local de tal forma irreal que já foi palco de 
cenas de 2 filmes de James Bond. Passeio de barco, com possibilidade de avistar algumas focas. 
Segue-se Fjallsárlón e o Parque Nacional Skaftafell. Passagem por Skeidararsandur e pelas 
povoações de Kirkjubaerklaustur e Vík, onde se encontram as famosas praias de areia preta e as 
3 rochas de Reynisdrangur. Paragem em Dyrhólaey, santuário de aves para que possa fotografar 
o papagaio-do-mar, símbolo da Islândia. Destaque ainda para as duas famosas cascatas de 
Skógafoss e de Seljalandsfoss. Alojamento na região sudoeste. 
 
 
 
 



7º Dia – Sudeste da Islândia – Ilhas de Westmannaeyjar (Heymaey) – Reykjavík 
Visita à ilha de Heymaey no arquipélago de Westmanneyjar. Travessia, de manhã cedo em 
ferryboat com destino a Heymaey para visita de dia completo percorrendo o perímetro do cone 
vulcânico da erupção de 1973. 
A ilha, que tem tido erupções frequentes, tem algumas casas subterradas pela lava, razão pela 
qual é chamada de Pompeia do Atlântico Norte. Visita a algumas dessas casas. Em Heymaey 
nidificam muitos papagaios do mar, pelo que iremos até aos penhascos e falésias para ver os 
ninhos, as aves e as rochas carismáticas. Continuação para Reykjavík. Alojamento. 
 
8º Dia – Reykjavik – Blue Lagoon – Reykjavík 
Visita à Blue lagoon atravessando os campos de lava que formam a magnética paisagem lunar da 
península de Reykjanes. A Blue lagoon é uma piscina geotérmica ao ar livre. Trata-se de uma 
fonte de água salgada e mineralizada que brota do interior da terra entre os 38º e os 40 º C, num 
misto de poder, relaxamento e beleza, 
sendo uma das singulares e famosas atracções da Islândia. Um Spa geotermal a céu aberto, que 
permite a harmonia entre o corpo, a mente e o espírito, aliviando o stress e o cansaço acumulado 
na viagem. Nas águas leitosas da Blue lagoon poderá experimentar a sílica para fazer mascaras 
faciais ou revestir o corpo, de forma a tonificar a pele. De tarde, visita a Reykjavík com destaque 
para a Casa Hofdi, Solfarid, centro da cidade, Halgrimskirkja e jardim botânico. Alojamento. 
 
9º Dia – Reykjavík – Keflavik (avião) – Lisboa/Porto 
Em horário a combinar localmente, transfer ao aeroporto para embarque em voo regular com 
destino ao Porto/Lisboa. 
 
Nota: Voos com escala. 
 

 


