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Naturalesa salvatge, 

Islàndia i Illes Fèroe

Sortida: 11 de Juliol 2020
(8 dies / 7 nits) – CREUER

Serveis inclosos

Un increïble ventall d'experiències verges t'esperen a bord

d'aquest viatge de creuer. Descobriràs cascades màgiques, el

cercle Daurat, els seus poblets amb curioses cases de sostres de

gespa, les tradicions i, òbviament la interessant vida silvestre i

salvatge d'Islàndia i Illes Fèroe.

Viu una experiència inoblidable amb aquest nou creuer que et

portarà a conèixer tradicions úniques, cascades màgiques, fiords i

glaceres; així com ciutats cosmopolites.

Perquè t'encantarà:

• Únic creuer que permet conèixer Islàndia i la seva naturalesa

en tan sols una setmana còmodament sense fer ni desfer

maletes.

• Visita algunes de les destinacions naturals més sorprenents

del món. Inclou racons com Tórshavn, Trondheim i

Isafjördur; així com la cosmopolita i enèrgica Reykjavík.

• Un ventall d'excursions i visites seleccionades exclusivament

per a aquest grup especial.

• Creuer de 8 dies (7 nits) des de Reykjavik a Trondheim.

• Vol amb sortida des de Barcelona / Madrid

• Règim de tot inclòs durant el creuer a bord.

• Grup Especial amb Guia Acompanyant des de l'origen

fins al final del Viatge.

• Trasllats d'entrada i sortida Aeroport - Port - Aeroport

• Ús de totes les instal·lacions del vaixell: piscines,

gandules, tovalloles, discoteca, etc.

• Espectacles totes les nits al teatre

• Assegurança d'Assistència durant el viatge. Més 

informació a: 

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Serveis no inclosos
• Consulteu directament amb Servitravel les connexions

des de les diferents zones d'origen, així com la

contractació d'una assegurança de cancel·lació per 45 €

• Propines (77 €)

• Taxes Embarcament (230 €)

• Visites seleccionades opcionals

• Tot allò no especificat en l'apartat anterior

1.375 €Preu Family Sénior:

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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BARCELONA / MADRID - REYKJAVIK

Presentació a l'aeroport de Barcelona / Madrid, trobada amb el nostre guia acompanyant i reunió de

grup per sortir en direcció Reykjavik. A la nostra arribada, trasllat de l'aeroport al Port i embarcament

al creuer.

Com opcional hem seleccionat per a la primera visita una excursió al Cercle Daurat. Visitarem

els Erms de Mosfellsheiði, un antic camp de lava, el Parc Nacional Þingvellir, declarat Patrimoni

de la Humanitat per la UNESCO, el llac Þingvallavatn, la cascada de Gullfoss considerada la més

famosa de les nombroses cascades del país. L'últim dels "tres grans" és l'àrea geotèrmica de

Geysir, el lloc on s'origina la paraula "guèiser". En el camí de tornada a Reykjavík, farem una breu

parada al poble de Hveragerði.

DIA

1

REYKJAVIK

Matí lliure per seguir gaudint de la cosmopolita ciutat de Reykjavik i el seu entorn.

Com opcional realitzarem una visita panoràmica de Reykjavik. Visitarem el Museu a l'aire lliure

de Arbaer, el Mirador de la perla, construït el 1988. És un edifici extraordinari, únic a Islàndia i

probablement a tot el món, continuant a l'Església Hallgrímskirkja, la més gran d'Islàndia i un dels

monuments famosos de la ciutat. Davant de l'església hi ha una estàtua de Leif Eriksson, regal

d'Estats Units, que commemora el 1000 aniversari de Parlament d'Islàndia a Thingvellir. La zona

universitària de la ciutat, el Museu Nacional, la nova sala de concerts de harpa i la casa de

Höfði també són parades obligades en aquesta visita

DIA

2

AKUREYRI

Descobrir Akureyri suposa entrar en contacte directe amb una interessant ciutat banyada per les

aigües del fiord Eyjafjörður, al nord d'Islàndia.

Aquest dia hem seleccionat com a opcional la visita a les Meravelles del Nord. Comencem

amb un recorregut turístic per Eyjafjördur, el fiord més llarg d'Islàndia. Ens aturarem a la magnífica

cascada de Godafoss. El següent destí és el laberint de lava de Dimmuborgir i finalitzarem als

manantials de sofre de Námaskard.

DIA

3

Barcelona / Madrid Reykjavik

Reykjavik NavegacióReykjavik

Akureyri NavegacióMeravelles del Nord

Reykjavik Cercle Daurat
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ISAFJÖRDUR

Isafjördur, una petita ciutat islandesa de menys de 3,000 habitants, és la capital de la regió dels

fiords de l'oest (Westfjord). Pel que fa a la disposició del seu terreny, està ancorada en la meitat

d'una llengua de sorra i terra que s'introdueix en el fiord sota dues immenses crestes muntanyoses.

En aquest sentit, malgrat les seves reduïdes dimensions, té una vida cultural i social envejable en el

turisme a Islàndia.

DIA

4

NAVEGACIÓ

Durant aquest dia de navegació pots gaudir de tots els serveis a bord de l'increïble vaixell Monarch

per relaxar-te al Spa amb un massatge, navegar per internet, practicar algun dels esports al teu

abast o visitar el gimnàs, tombar-te a el sol a coberta gaudint de la teva beguda favorita, jugar al

casino o gaudir de les diferents opcions que disposaràs durant tot el creuer.

DIA

5

TÓRSHAVN

Tórshavn, la capital i la ciutat més gran de les Illes Fèroe, un territori autònom que pertany a la

corona de Dinamarca. Des de fa ja diverses dècades, és considerada com l'engranatge polític,

cultural i de comunicacions més important de les Illes Fèroe.

Com opcional realitzarem la visita a el Poble de Saksun i el Fiord Kolljordur, on visitaràs una

antiga església feroesa amb un sostre tradicional de gespa. A mesura que t'acostes a Saksun,

podràs disfrutar d’unes vistes sorprenents. Allà trobaràs un dels pobles més característics de les

Illes Fèroe. L'antiga granja, Dúvugarðar, és ara un museu del Patrimoni Nacional i, juntament amb

les dependències que pertanyen al museu, ofereix una visió íntima de la vida rural passada a les

Illes.

DIA

6

Isafjördur Navegació

Navegació Navegació

Thórshavn NavegacióSaksun & Kolljordur
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NAVEGACIÓ

Durant aquest dia de navegació pots gaudir de tots els serveis a bord de l'increïble vaixell Monarch

per relaxar-te al Spa amb un massatge, navegar per internet, practicar algun dels esports al teu

abast o visitar el gimnàs, tombar-te a el sol a coberta gaudint de la teva beguda favorita, jugar al

casino o gaudir de les diferents opcions que disposaràs durant tot el creuer.

DIA

7

TRONDHEIM – BARCELONA / MADRID

Arribada a Trondheim i per aquest últim dia de viatge hem preparat com a opcional una Visita

Panoràmica de la ciutat. Passarem per la Plaça del Mercat, que té una estàtua de rei víking

fundador de la ciutat, Olav Tryggvason. Continuarem fins a la Catedral de Nidaros, on farem una

parada per fer fotos (la visita serà només de l'exterior). Aquesta catedral és una de les esglésies de

peregrinació més importants d'Europa. Just darrere de la catedral, veurem un altre edifici de pedra

que data de l'Edat Mitjana, l'Arquebisbat, reformat en 1537. De camí a l'aeroport, passarem pel

pintoresc pont i les acolorides cases al llarg del riu Nid.

Un cop finalitzada la visita ens traslladarem a l’aeroport per prendre el vol de retorn a Barcelona /

Madrid.

DIA

8

Navegació Navegació

Trondheim Barcelona / Madrid
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Organización técnica y formalización de reservas: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank es ajena a los términos y condiciones de esta promoción, y 
en las relaciones comerciales o contractuales que de ella se deriven, limitándose a facilitar el acceso a las mismas. Para cualquier información, consulta o reclamación 
relacionada con la promoción, llame al 900 89 77 77 (ServiTravel calle Balmes, 89 Barcelona. CIF: B63913586).

ITINERARI

Dia Port Arribada Sortida

11 de Juliol 2020 Reykjavik -- --

12 de Juliol 2020 Reykjavik -- 14:00

13 de Juliol 2020 Akureyri 14:00 21:00

14 de juliol 2020 Isafjördur 11:00 19:00

15 de juliol 2020 Navegació

16 de Juliol 2020 Tórshavn 13:00 21:00

17 de juliol 2020 Navegació

18 de juliol 2020 Trondheim 08:00 --

VOLS

Data Desde Destí Nº Vol H. Sortida H. Arribada

11/07/2020 Barcelona Reykjavik IBE 2962 07:10 09:55

18/07/2020 Trondheim Barcelona IBE 2941 13:30 17:20

CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 25 persones. En el supòsit que no s'assoleixi el nombre mínim, l'Organitzador avisarà de la

possible cancel·lació de la sortida o la possibilitat de mantenir els efectes d'un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la

sortida.

• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament efectiu de la mateixa. Dins de les 48 hores següents

l'Organitzador contactarà amb el contractant.

• És obligatori disposar de passaport en vigor amb una caducitat de, al menys, 6 mesos.

• En el supòsit de contractació de serveis addicionals no inclosos en el preu, aquests serveis es facturaran amb posterioritat a produir-se el

pagament efectiu de la mateixa i per separat, d'acord amb les tarifes vigents en el moment de la contractació.

• Per a qualsevol informació per a persones amb mobilitat reduïda, contacti directament amb Servitravel.

(*) El preu editat correspon a la següent categoria: Cabina Doble Interior (IC).

Consulteu suplement per cabines de categoria superior.


