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Una ruta apassionant per l’illa de foc i aigua  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guia acompanyant: Irene Chamorro 

 
INTRODUCCIÓ 

         
Aigua i foc són els dos elements que més bé descriuen el paisatge d’aquesta illa, ancorada entre 
l’oceà Àrtic i d’Atlàntic. El viatge a través de la Carretera Circular descobreix les icones que l’han 

fet famosa com a destinació de naturalesa. 
Només trepitjar sòl islandès resulta evident que la natura és aquí la protagonista, i que els habitants 

d’aquest país han après a respectar els seus cicles i manifestacions. 
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ITINERARI DEL VIATGE 
 
Dimecres, 20 de juny                                                                          Distància a recórrer Islàndia: 15 km. 
A l’hora acordada, sortida en autocar des dels diferents punts de recollida cap a l’aeroport de 
Barcelona per volar a Reykjavikn via una ciutat europea.   
Al l’arribada ens trobarem amb el guia castellanoparlant que ens acompanyarà durant els propers 
dies per Islàndia, trasllat en bus privat amb al hotel de  Reykjavik. 
 
Dijous, 21 de juny                                                                                           Distància a recórrer 180 km. 
 

Esmorzar a l’hotel. La primera parada abans de 
començar el nostre viatge al voltant de l’illa, serà 
al Blue Lagoon on gaudirem d’un bany relaxant a 
primera hora del matí. Sortida amb direcció est, la 
nostra primera parada serà per a visitar el Parc 
Nacional de Thingvellir, conegut pel xoc de les 
seves plaques tectòniques, i entre volcans i 

glaceres arribarem al fiord balener Hvalfjörður. 
Visita també de la vall Borgarfjörður on veurem el 
brollador més poderós del món, visita de Reykholt 
i la pintoresca cascada Hraunfossar. Dinar en 
ruta, allotjament i sopar a Borgarnes. 
 
 
 
Divendres, 22 de juny                                                                                      Distància a recórrer 220 km. 

Esmorzar a l’hotel. 
Jornada dedicada a visitar la península de Snaefellsnes, amb 
les seves colònies d’aus marines, com els penya-segats de 
Llenar, pobles de pescadors com Arnastapi i el gran volcà i 
glacera Snaefellsjökull, on Jules Verne es va inspirar en la seva 
novel·la "Viatge al centre de la terra ".  
Dinar en ruta, allotjament i sopar a pròxims a Snaefellsnes. 
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Dissabte,  23 de  juny                                                                                      Distància a recórrer 360 km. 
Esmorzar a l’hotel.  Avui començarem travessant un erm i 
vorejant la badia Húnafloi arribem a la part Septentrional 
de l’illa. Visita de la vella granja, ara museu folklòric, 
Glaumbaer, situat en Skagafjordur, lloc conegut pels seus 
cavalls. Arribada a mitja tarda per visita breu de Akureyri, 
la ciutat portuària del nord, una ciutat de cases de fusta al 
fons d’un llarg fiord, un bon lloc per contemplar el sol de 
mitjanit. 
Dinar en ruta , allotjament i sopar a la capital del nord, 
Akureyri. 

 
 
 
Diumenge, 24 de juny                                                                                     Distància a recórrer 180 km. 
Esmorzar a l’hotel. Sortida en direcció est cap a 
l'espectacular cascada de Godafoss, des d'on ens 
dirigirem a Husavik, per realitzar una navegació per 
observar balenes. Després de fer un recorregut per la 
península de Tjörnes, arribem al Parc Nacional de 
Jökulsárgljúfur, on podrem veure la gran Gola de Asbyrgi i 
la cascada més poderosa d’Europa, Dettifoss.  
Dinar en ruta , allotjament i sopar a la zona nord. 
Nota: aquest dia és molt probable que es realitzi un Picnic 
 
 
 
 
Dilluns, 25 de juny                                                                                     Distància a recórrer 150 km. 
 
 
 

Esmorzar a l’hotel. Jornada completa a la zona del Llac 
Myvatn, visitant els fenòmens naturals que es poden trobar 
al seu voltant, com volcans, cràters, sulfatades bullents, a 
més del bell paisatge que envolta el llac. Ens arribarem fins 
l'espectacular llacuna blava, Myvatn Nature Bath, on 
gaudirem d’un relaxant bany geotermal.  
Dinar en ruta , allotjament i sopar a la zona nord. 
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Dimarts,  26 de juny                                                                                          Distància a recórrer 247 km 
Esmorzar a l’hotel. Prosseguirem viatge a través del 
màgic altiplà per arribar a la regió oriental, passant 
per Mödrudalur antiga carretera que travessa bells 
paisatges desèrtics. Abans d’arribar a Egilsstadir 
vorejarem el riu / llac Lagafljót on ens detindrem en 
Skriduklaustur lloc famós per la seva història, si 
encara ens queden forces i el clima ho permet, 
podrem caminar per contemplar la cascada 
Hengifoss, amb la seva caiguda de 120 metres i la 
major formació de columnes de basalt de l'illa.  
Dinar en ruta, allotjament i sopar pròxims a Egilsstadir. 

 
 
Dimecres, 27 de juny                   Distància a recórrer 250 km. 
Esmorzar a l’hotel. La carretera per la que passarem avui, voreja els característics fiords de l’est. 
Travessarem petits pobles de pescadors com Djúpivogur. Visita de l’original museu de minerals 
abans d’arribar a l’àrea de Höfn, des d’on hi ha unes increïbles vistes de la glacera més gran 
d'Europa, Vatnajökull. A la tarda gaudirem d’una experiència inoblidable, realitzarem una excursió 
d'una hora sobre la glacera amb moto de neu o en vehicle superjeep . 
Dinar en ruta, allotjament i sopar a Höfn. 
 
Dijous, 28 de  juny                                                                                             Distància a recórrer 353 km 
Esmorzar a l’hotel. La primera parada del dia és la 
llacuna Jökulsárlón, on es realitzarà una navegació 
entre espectaculars icebergs flotants, sobre l’aigua 
blava, recorrerem els peus de la glacera Vatnajökull 
fins a arribar al singular Parc Nacional de Skaftafell, 
situat sobre el cim més alt de la península, on 
s’observen els senyals deixats per l’ultima erupció 
volcànica sobre la desèrtica regió de sorres negres 
Skeidarársandur. Travessant grans camps de lava de 
Eldhraun arribarem a la zona de Vík.  
Dinar en ruta, allotjament i sopar a la zona sud. 
Nota: aquest dia és molt probable que es faci un 
pícnic 
 
Divendres, 29 de juny                                                                                        Distància a recórrer 165 km 

Esmorzar a l’hotel. La jornada comença camí del cap 
Dyrhólaey, famós santuari d'aus marines, entre les 
quals hi ha el "fraret". Al llarg de la carretera, pararem 
per veure les magnífiques cascades, Skógafoss i 
Seljalandsfoss. Visitarem la famosa àrea termal de 
Geysir, on erupcionen les fonts d’aigua bullent . A les 
rodalies podrem admirar la Cascada  Gullfoss,  
anomenada d'Or, degut a les 
brillantors tornassolades del seu 
cabalós salt d’aigua, abans de 
agafar la carretera en direcció 
a Reykjavik. Dinar en ruta, 

allotjament i sopar a Reykjavik. 
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 Dissabte, 30 de juny                                                                         Distància a recórrer 55 km a Islàndia 
 
 
 
 

Esmorzar a l’hotel. Panoràmica de la capital i trasllat 
en bus a l’aeroport. A l’arribada, trasllat en autocar 
del Club del Viatger cap als mateixos llocs de 
recollida. Fi del viatge 

 
 
 
 
 
 
 
AQUEST VIATGE INCLOU         

 
 Sopar-trobada a base de pica pica previ al viatge per donar els detalls definitius, la 
documentació corresponent i per conèixer els companys de viatge. 
 Trasllats a l’aeroport de Barcelona (anada i tornada) des dels diversos punts de 
recollida  acordats. 
 Vol d’anada via Estocolm i directe de tornada de Barcelona a Reykjavik, amb totes 
les taxes i impostos aeris. 
 Facturació d’una peça d’equipatge amb un màxim de 20 Kg per persona 
 Autocar privat pel nostre grup durant tota l’estada a Islàndia. 
 Guia castellanoparlant durant tota l’estada a Islàndia. 
 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge  
 Allotjament de primera categoria a Reykjavik i durant el tot el viatge, hotels turistes 
amb habitacions dobles amb bany/dutxa. 
 Esmorzar diari. 
 Dinar en ruta a restaurants local i es probable que es faci algun píicnic.  
 Sopars del dia 2 al dia 10. 
 Totes les visites especificades en el programa. 
 Entrada en el museu del minerals 
 Passeig en un vaixell amfibi que s’endinsa en la Llacuna Glacera Jokursalon. 
 Observació de balenes. 
 Activitat sobre glacera a triar entre moto de neu (2 persones per moto) i superjeep. 
 Bany al Blue Lagoon i Myvath Nature Bath, tovallola inclosa. 
 Assegurança d’assistència en viatge de la companyia Winterthur 
 Documentació informativa del viatge amb el recorregut definitiu i els noms dels hotels i 
els telèfons per poder deixar a les famílies. Aquesta documentació serà lliurada el dia 
del pica pica. 
 Obsequi del CLUB DEL VIATGER per cada habitació. 

 

‣ PREU          
 
Preu per persona compartint habitació doble:  3.790 € 
Suplement habitació individual:  550 € 
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‣ NO INCLÒS EN EL VIATGE         
 Tots els serveis no especificats a l’itinerari 
 Les begudes dels àpats 
 Assegurança d’anulació del viatge que es pot adquirir de forma opcional al CLUB 
DEL VIATGER per 80,00 € 
 
‣ NOTES IMPORTANTS       
 L’itinerari podria patir modificacions en el seu ordre per raons d’última hora, raons 
climatològiques o per canvis en els horaris dels vols. 
 Aquest viatge ha estat calculat per un mínim de 20 persones i les places són 
limitades. 
 Per aquest viatge es necessita el DNI vigent amb més de 6 mesos de validesa 
 La moneda utilitzada es la corona islandesa (króna) , canvi 100 krónas  = 0.65 Euros 
(Dec 2011) 
 Diferència horària, a Islàndia es una hora menys que a Catalunya. 
 Juny entre 12 i 16ºC   encara que pot arribar esporàdicament a 19-20ºC. 
Clima oceànic. A l’estiu, les temperatures són bastant suaus a Islàndia i el dia es 
perllonga fins a altes hores des de finals de maig fins a mitjans d’agost. Cap a finals de 
juny, el sol es posa a mitjanit i es fa de dia a les 3 del matí. El temps és humit tot l’any i 
pot variar moltes vegades en un mateix dia. El clima al sud és més càlid que al nord 
del país, més humit i ventós 

 
Sobre els hotels a Islàndia: 
Cal tenir molt present, abans d’iniciar un viatge a Islàndia, que, fora de la capital, els 
hotels no tenen categoria oficial, per l’acusada estacionalitat de la destinació i la 
pràctica absència de turisme del país. Tots els hotels que utilitzem en el nostre viatge 
tenen habitacions amb bany i dutxa, però hem de tenir en compte que tant el 
mobiliari com els serveis de l’hotel són pràctics i funcionals. 
 
 


