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1 AGOST (Díssabte): PUNT D'ORIGEN - BARCELONA - KEFLAVIK - REYKJAVIK 
A la tarda, trasllats a l'aeroport 
del Prat per sortir en vol directe 
cap a Keflavik. Arribada a les 
02: 15h i trasllats a Reykjavik i 
allotjament a l'hotel. 

2 AGOST (Diumenge): 
REYKJAVIK - THINGVELLIR -
GULLFOSS - HVOLSVOLLUR 
Esmorzar. Sortida en direcció a el 
famós Cercle d'Or, en gaudirem 
de la fantastica cascada Gullfoss i 
les deus geotermals de Geysir i de l'P.N. de Pingvellir, que a més de la seva importancia 
histórica, revela !'enorme fractura tectónica entre la placa Euroasiatica i nord-americana. 
Sopar i allotjament. 

3 AGOST (Dilluns): HVOLSVOLLUR 
JOKULSARLON - SMYRLABJORG 
Esmorzar. Sortida en direcció sud. 
Pararem a les cascades de 
Skógafoss Seljalandsfoss. 
Visitarem la platja de sorra negra 
Reynisfjara, amb les seves singulars 
columnes de basalt. Deixarem 
enrere la localitat de Vik i 
prosseguirem travessant el camp de 
lava més extens de l'món i la gran 
superficie NEGRA de 
Skei8arársandur, escenari d'una de 
les últimes erupcions volcaniques. A 
l'area de Skaftafell apreciarem un 
paisatge replet de llengües 

SKOGAFOSS REYNISPJARA 

glaceres. Acabarem el día a !'espectacular llacuna glacial de Jokulsárlón, en realitzarem 
una navegació única entre icebergs. Sopar i allotjament. 

4 AGOST (Dimarts): SMYRLABJORG - HOFN - STODVARFJORDUR - EGILSSTADIR 
Esmorzar. Comen<;arem el dia realitzant l'activitat de Glacier Jeep. Continuarem en 
direcció Nord-est, cap a la zona deis fiords, amb la cascada Fossárfoss, on veurem 
poblacions com Stodvarfjordur. sopar en els fiords de l'est i allotjament. 



5 AGOST (Dimecres): EGILSSTADIR - DETTIFOSS - ASBYRGI - HÚSAVIK 
Després d'esmorzar, ens endinsarem al PARC NACIONAL de Jokulsárglúfur i la península 
de Tjornes, on trobarem dos meravelles de la naturalesa, la cascada més poderosa 
d'Europa, Dettifoss i !'espectacular Gola deis Déus, Asbyrgi. Continuarem la ruta cap 
Húsavik. Sopar i allotjament. 

6 AGOST (Dijous): HÚSAVIK - HVERIR -
MYVATN - DIMMUNBORGIR - AKUREYRI 
Esmorzar. Travessarem l'altipla interior fins a 
arribar a la regió del llac Myvatn, envoltada de 
volcans, craters, camps de lava i altres 
fenómens vulcanológics, com el camp 
geotermal de Hverir, la ciutat fosca de 
Dimmuborgir i el crater Víti. Gaudirem d'un �
bany inclós al balneari Myvatn Nature Bath. =:..===..;:::=: 

Continuarem en direcció oest per visitar 
!'espectacular cascada deis déus, Goélafoss. 
Sopar i allotjament. 

(Divendres): AKUREYRI 
KOLUNGLJUFUR 

7 AGOST 
CASCAD ES 
HRAUNFOSSAR 
REYKJAVIK 

BORGARNES 

Esmorzar. Al matí travessarem l'altipla de 
Holtavoréluheiéli. Pararem a les belles cascades de Hraunfossar a la vall de Borgarforélur i 
en la surgencia d'aigua calenta més gran de món, Deildartunguhver. Retorn a la capital. 
Sopar i allotjament a Reykjavik. 

8 AGOST (Dissabte): REYKJAVIK - KEFLAVIK - BARCELONA - PUNT D'ORIGEN 
Esmorzar. Finalitzarem el nostre viatge amb una fantastica panoramica de la capital 
visitant alguns deis monuments més 
característic com l'església 
Hallgrímskirkja, fer una foto al vaixell 
víking "Sólfar", passejar i realitzar ( 
algunes compres per Laugavegur, entre 
d'altres. A l'hora indicada, trasllat a 
l'aeroport de Keflavik i embarcament en 
el vol directe de tornada. Arribada a 
Barcelona a les 22: 3Sh. Trasllat al 
nostre punt d'origen. 



• PREU PER PERSONA: 3.185 C
• Taxes aeroport: 116 C 

Supl. habitació individual 

SERVEIS: 

• Vols directes Barcelona - Keflavik - Barcelona
Facturació d'una maleta de 23kg per persona.

• Autocar privat amb guia local per realitzar totes les visites indicades a
l'itinerari amb entrades

• Estades en Hotels 4*
• Estada en Mitja pensió (6 sopars)
• Guia acompanyant durant tot el viatge
• Trasllats punt d'origen - aeroport del Prat - punt d'origen
• Asseguranc;a d'assistencia en el viatge

Suplement asseguran�a de cancel·lació: 40 C 
L'asseguran9a de cobertura de despeses de cance/-lació, només cobreix causes de for9a major ben 
Justificades i no contempla malalties preexistents. En cas d'estar interessats, s'haura de pagar en el 
moment de fer el dipósit. 

Troba'ns a... sooiRIIIÍl:DllE�s:i:l!l!I.IGG.RRA¡¡i¡¡M[UiNÍ"iT, CERVERA, TARREGAJ GUI.SSON 
www.beartravel.cat 
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1) reserves@beartravel.cat 

Agramunt 973 392 9861 Av. Maria Jolonch 19- 21 e a ltra ve/ ra 
Cervera 973 533 353 I PI. Sant Miquel 14 .,,,,ópe/5 ,,a,ges la 




