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• Descobriràs per què el talent d'aquest

sorprenent destí del nord sembla no tenir fi.

• Et submergiràs en una simfonia d'elements, un

laboratori volcànic de forces poderoses que

donen forma a la seva terra: guèisers, aigües

termals, deserts de lava, penya-segats, volcans

coberts de neu i glaceres entre muntanyes.

• Et sorprendràs amb la seva vida cultural, el seu

llegat literari, les arts gràfiques, la seva

artesania i la cuina local.

• Passejaràs per Reykjavik, la capital més

septentrional del món, i descobriràs la seva

combinació d'edificis extravagants, gent

pintoresca i dissenys sorprenents. Tot això amb

un fons de muntanyes coronades de neu, mars

remoguts i un aire tan fred i net com un diamant

gelat.

6 dies / 5 nits

Perquè t’encantarà:

Islàndia alberga una naturalesa tan poderosa que aconsegueix convertir tots els elements en

una cosa extraordinària. En aquest país les piscines són llacunes geotèrmiques, les passejades

són excursions per les glaceres i una nit pot ser un espectacle del sol de mitjanit o de l'aurora

boreal. Raons poderoses que expliquen que a Islàndia es trobi una de les majors concentracions

de somiadors, autors i artistes.

L'aurora boreal és un dels fenòmens més espectaculars de la natura d'Islàndia també coneguda com

"llums del nord", un fenomen natural que antany es relacionava amb els esperits i la mitologia, i avui pot

explicar-se gràcies a la ciència. Quan succeeix, la nit es converteix en un calidoscopi i els colors

dansen en l'aire com silenciosos focs artificials. Viu en primera persona una experiència vital impossible

d'oblidar !!

Islàndia, les llums del 
nord

1.795 €
p.v.p per persona
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Serveis inclosos
• Vol Barcelona – Islàndia – Barcelona

• Taxes Aèries

• Guia acompanyant des de l’inici.

• Trasllats aeroport – hotel – aeroport

• Allotjament en hotels de 3* o 3*sup. en règim

d’allotjament i esmorzar

• Entrada i tovallola a la Laguna Secreta (Secret Lagoon).

• Entrada a l’exhibició Lava Center + cinema.

• Avís despertador en cas d’Aurores Boreals en hotels fora

de Reykjavik.

• Assegurança d’assistència en viatge bàsic. 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 incloent

motivació per Covid19 per 37€

• Suplement Individual 450€

• Suplement per afegir 4 sopars (3 plats amb aigua, cafè o 

té) 270€

• Suplement per afegir 5 dinars (2 plats amb cafè o té) 

255€

• Res que no estigui especificat en l'apartat anterior.

HOTELS I RESTAURANTS:
• Check-in. Aforament controlat en la zona de recepció. Les claus

de les habitacions seran desinfectades abans del seu lliurament.
• Neteja. Dispensadors de gel hidroalcohòlic a casa pis i a les

entrades i sortides
• Menjadors. Es prioritzarà l'ús d’estovalles d’un sol us. Es retiraran

els elements decoratius i d’autoservei (tovallons, setrilleres, etc.)
i es substituiran per monodosis a petició dels viatgers. Els serveis
de buffet es faran en emplatats individuals i tapats

• Zones comunes. S'informarà de les mesures implementades i les
pautes a seguir. Ascensors amb reducció de la capacitat.

• Habitacions. Desinfecció diària de les habitacions, interruptors,
comandaments, etc. Garantia de desinfecció de la roba i llençols.
Es reduiran els objectes decoratius i tèxtils.

AUTOBUSOS:
• Aforament limitat, mantenint una fila lliure entre passatgers
• Material higiènic. Els autobusos estan equipats amb dispensadors

de gel hidroalcohòlic i material de protecció addicional.
• Neteja i desinfecció. Els autobusos es netegen i desinfecten

diàriament.
• Equipatge. Exclusivament el conductor, equipat amb mascareta i

guants, serà l’encarregat de la col·locació de l’equipatge,
desinfectat abans de la carrega a la bodega de l’autobús.

• Accés i seients. L’accés a l’autobús es realitzarà ordenadament
per la porta posterior i el viatgers ocuparan la mateixa plaça
durant tot el viatge.

GUIES:
• Informació. Els guies donaran informació de l protocols i normes

de seguretat aplicables durant el viatge.
• Temperatura. Es prendrà la temperatura a tots els viatgers

diàriament abans de pujar a l’autobús.
• Emergències. Suport als viatgers per qualsevol emergència que

es pugui produir

VISITES:
• Auriculars. Utilització d’audioguies amb auriculars individuals

d’un sol us.
• Entrada. Garantia d’accés sense cues als museus i monuments.
• Aforament. Visita de museus i monuments que disposin d’un

control d’aforament adequat.
• Mascaretes. Us obligatori de mascaretes en tots els recintes

tancats i informació de les mesures especifiques en cada visita

Seguretat COVID-19

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

1
BARCELONA – ISLANDIA

Presentació a l'aeroport de Barcelona, assistència personalitzada i reunió de grup per sortir en
el vol direcció a Islàndia. A la nostra arribada ens traslladarem a l'hotel a prop de l'aeroport,
ens instal·larem a les nostres habitacions per descansar i agafarem energia per començar la
nostra ruta a l'endemà.

Barcelona Islandia

DÍA

2
REYKJANES – BORGAFJÖRDUR

Esmorzar a l'hotel. Avui anem a explorar les meravelles naturals de la península de
Snaefellsnes, que es coneguda per l’impressionant Parc Nacional Snaefellsjökull i el Glaciar
Snaefell, i visitarem també l’encantador poble d’Arnastapi i Hellnar. Posteriorment, ens
dirigirem a la part nord de la península passant per Stykkishólmur, un meravellós poble de
pescadors amb vistes a la badia Breiðafjörður. Finalment arribarem fins Bogarnes, on ens
instal·larem a l’hotel. Es una zona magnífica per veure les aurores, sempre que la climatologia
sigui favorable.

REYKJAVIK BORGAFJÖRDUR

DÍA

3
BORGARNES - HVOLSVÖLLUR

Esmorzar a l'hotel. Avui visitarem Deildartunguhver, les aigües termals mes grans d'Islàndia,
en termes de producció d’aigua per segon. Descobrirem també Reykholt, (on el famós
escriptor medieval Snorri Sturluson va viure) i les cascades Hraunfossar, curiós paisatge on
trobarem que l’aigua flueix per sota d’un camp de lava. A continuació, ens dirigirem cap al Parc
Nacional de Thingvellir, un lloc hipnòtic del patrimoni mundial de la UNESCO, i una de les
meravelles geològiques del món. Aquí es pot veure els efectes dels moviments de les plaques
tectòniques que han obert varies fissures a la escorça terrestre. Finalment, arribarem a
Hvolsvöllur i ens instal·larem a les nostres habitacions.

BORGAFJÖRDUR HVOLSVÖLLUR



Organització tècnica i formalització de reserves: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank és aliena als termes i condicions d’aquesta promoció, i a 
les relacions comercials o contractuals que d’ella es derivin, limitant-se a facilitar l’accés a les mateixes. Per a qualsevol informació, consulta o reclamació 
relacionada amb la promoció, truqui al 900 89 77 77 
ServiTravel està situada al carrer Balmes, 89 de Barcelona. CIF: B63913586

DÍA

6
REYKJAVIK – BARCELONA

Esmorzar l'hotel i dia lliure fins l'hora del trasllat a l'aeroport per prendre el nostre vol de
tornada a Barcelona.

Reykjavik Barcelona

DÍA

4
SKÓGAR - SELJALANDSFOSS - REYNISFJARA - HVOLSVÖLLUR

Esmorzar a l'hotel. Sortirem avui a descobrir la regió de la Costa Sud caracteritzada per
cascades, platges de sorra negra i glaciars. Creuarem el major camp de lava del món originat
en una sola erupció que va tenir lloc en 1783. Seguirem fins arribar a Seljalandsfoss, una
cascada molt pintoresca que te una particularitat: darrera de la cascada n’hi ha un camí,
caminant sobre pedres, es possible donar una volta a peu darrere d’ella. Continuarem en
direcció a Vík i farem una parada a la cascada de Skógafoss, una de les mes altes d'Islàndia.
Ens aturarem en Reynisfjara, les platges de sorra negra de la costa sud abans de tornar a
Hvolsvöllur. De camí, també ens aturarem a recent inaugurada exhibició Lava Center (entrada
inclosa). Aquest nou museu interactiu tracta de manera impressionant sobre l’activitat
volcànica d'Islàndia, de les diferents etapes de formació de la Illa i els diferents tipus d’erupció.
Tornada a l’hotel i allotjament.

Hvolsvöllur HvolsvöllurCosta Sur

DÍA

5
CERCLE D’OR

Esmorzar a l'hotel. Avui visitarem les zones mes interesants i famoses d'Islàndia. La nostra
primera parada serà Flúðir per a una experiència inoblidable: un bany relaxant a la Llacuna
Secreta (entrada inclosa). Es tracta d’una piscina natural amb temperatures d’entre 38°C y
40°C ubicada al poble de Flúðir, als seus voltants es troben també varies zones geotermals i
inclòs un petit guèiser. A continuació, ens dirigirem a la famosa zona geotèrmica de Geysir.
Allí, les fonts termals de Strokkur expulsen una columna d’aigua al aire cada 5-10 minuts,
també podrem veure nombrosos petits deus d’aigua bullent. Després d’aquesta visita i abans
de tornar a la capital, visitarem la cascada de Gullfoss (o “La Cascada d’Or”) que es sense
dubtes la mes famosa del país. En arribar a Reykjavik farem una curta visita de la capital. La
visita inclou els llocs mes destacats de la capital islandesa. Anirem fins el centre de Reykjavik
on veurem per exemple la Catedral de Hallgrimskirkja, el Llac de Reykjavik, el Ajuntament
(construït part sobre el llac), el Parlament i Harpa Music Hall. Allotjament.

Hvolsvöllur ReykjavikCercle Daurat
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VOLS

Data Des de Fins Nº Vol H. Sortida H. Arribada

28/03/2022 BARCELONA REYKJAVIC VY8560 18:25 21:05

02/04/2022 REYKJAVIK BARCELONA VY8561 22:20 04:40 (+1)

HOTELS PREVISTOS

Data Hotel Ciutat

28 al 29/03 Hotel 3* zona aeroport. REYKJAVIK

29 al 30/03 Hotel Reykholt 3* o similar BOGARNES

30/03 al 01/04 Hotel Hvolsvöllur 3*, o similar HVOLSVÖLLUR

01 al 02/04 Hotel 3* REYKJAVIK

17/6/2019

CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 20 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 amb un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la sortida.

• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament de el dipòsit.

• Cal disposar del DNI en vigor en els viatges dins de la Unió Europea. En el cas que sigui necessari disposar de passaport, aquest ha de tenir una data de caducitat

de, al menys, 6 mesos. Consultar amb ServiTravel per conèixer la necessitat de visat i el tràmit d’aquest segons la destinació.

• Canvis i cancel·lacions: Les despeses generades per qualsevol canvi en la reserva es veuran reflectides en l'últim pagament i seran comunicades en el moment que

el canvi sigui efectiu. La indemnització a abonar en cas de cancel·lació de la reserva serà d'un màxim del 10% del total de la reserva en concepte de despeses de

gestió més les despeses reals que es generin de la cancel·lació de la mateixa.

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


