ISLÂNDIA
O Paraíso do Fogo e do Gelo
Islândia, um país pequeno em dimensão mas grandioso em natureza.
Com muito para conhecer e explorar é também um país onde o antigo e o moderno se cruzam em perfeita sintonia.
Além de uma cultura que remonta ao tempo dos vikings, envolta em misteriosas lendas, a Islândia oferece-nos uma espetacular natureza, com fenómenos
imperdíveis. A sua beleza glaciar e vulcânica surpreende pela força e contraste das suas paisagens, ora agrestes e gélidas, ora verdejantes e tranquilas. É um país
prodigiosamente rico em beleza natural, onde ficaremos certamente rendidos à sua famosa Lagoa Azul, às espetaculares cascatas, aos lagos, aos fiordes, aos geysers
e aos adorados e singulares papagaios-do-mar. Na Islândia tudo é uma equação inexplicavelmente perfeita.
Mas se quer saber mais acompanhe-nos nesta viagem. Descubra e sinta o que em palavras não poderemos nunca descrever… Venha conhecer o paraíso do fogo e
do gelo!
Visita Cultural delineada e acompanhada por Ana Maria Lory, AAJBA.
Inscrições abertas até 31 de janeiro de 2022.
O lucro desta viagem reverte para as obras de conservação e restauro do Jardim Botânico da Ajuda, sob a coordenação da AAJBA.

ITINERÁRIO DA VIAGEM

Dia 2 - 10 junho (6ª feira) | Reykjavik - Lagoa Azul - Reykjavik

Dia 1 - 9 junho (5ª feira) | Lisboa - Munique - Keflavik - Reykjavik

Chegada ao aeroporto de Keflavik às 00h10m (duração da viagem=03h55m).
Desembarque e recolha da bagagem. Encontro com guia local e transfer a
Reykjavik ao Hotel Radisson Blu 1919 **** ou Hotel Grand Reykjavik ****.
Acesso imediato ao quarto e dormida. Pequeno-almoço. Início da visita de
cidade, onde o antigo e o moderno vivem em perfeita sintonia. Embora seja
pequena (a Islândia é um dos mais pequenos países a nível mundial), com
pouco mais de 200 mil habitantes, Reykjavik é uma cidade cheia de energia,
principalmente nesta altura do ano, em que os locais aproveitam para desfrutar
dos parques, passear pelas ruas, conviver nos cafés e em variadíssimos
restaurantes.

Comparência no aeroporto de Lisboa (Terminal 1 – Partidas) em hora e local a
indicar onde estará representante da agência UNIK que assistirá o grupo nas
formalidades de partida. Partida às 14h20m no voo LH 1779. Chegada ao
aeroporto de Munique às 18h20m (duração da viagem=03h00m). Mudança de
avião e partida às 22h15m no voo LH 2468.

Continuação
Dia 2 - 10 junho (6ª feira) | Reykjavik - Lagoa Azul - Reykjavik
É também na capital que se encontra o centro económico, politico e
social. O início da nossa visita será no Museu Nacional da Islândia,
onde ficaremos a conhecer um pouco da história e cultura do país.
Continuação da visita pelo porto, Harpa (sala de concertos com um
formato moderno muito interessante), a escultura Sólfario de Jon
Gunnar Arnason (que lembra um barco viking), o Parlamento, a
Casa Höfði (local onde ocorreu a Conferência de Reykjavík, que
reuniu Reagan e Gorbachev, em 1986, e que seria o primeiro grande
passo para o fim da Guerra Fria). Visita à Igreja luterana
Hallgrímskirkja com 74 metros de altura, da sua torre tem-se uma
vista panorâmica de Reykjavik e da estátua de Leifur Eiriksson. É um
edifício diferente, inspirado em formações vulcânicas com pilares
hexagonais.

Continuação

Dia 2 - 10 junho (6ª feira) | Reykjavik - Lagoa Azul Reykjavik
Destaque ainda para o órgão no seu interior com 5.275
tubos. Saindo do centro da cidade, seguimos até um dos
maiores e mais ambiciosos projectos em Reykjavik nos
últimos anos: o Museu Perlan, localizado num
impressionante edifício. No topo tem o melhor deck de
observação da cidade, com uma visão de 360º sobre a
cidade e arredores, o oceano e as montanhas, as áreas
geotérmicas, um glaciar e vulcões. Regresso ao centro da
cidade para almoço no restaurante Fiskfelagid, um dos
mais emblemáticos restaurantes de Reykjavik. Após o
almoço vamos “voar sobre a Islândia” (Fly over Iceland)
em que através de um simulador teremos uma outra
perspectiva deste maravilhoso país. A meio da tarde
partida para a fantástica piscina geotermal: Lagoa Azul, um
dos cartões postais da Islândia localizada a
aproximadamente 39kms de Reykjavik, na cidade de
Grindavik.
As suas águas quentes (entre os 37º e 40º) têm
propriedades medicinais, já que para além do efeito da
temperatura da água, a concentração de sílica, algas e sais
minerais é eficiente no combate ao envelhecimento e no
tratamento de doenças de pele e também contribui para o
tom azulado da água. Um autêntico spa geotermal.
Tempo livre para um relaxante banho na Lagoa Azul, em
que poderá deliciar-se com uma bebida e usufruir das
máscaras faciais. Seguidamente jantar no restaurante
Lava, com magnificas vistas da Lagoa Azul, uma
experiência única. Regresso ao hotel. Alojamento.

Dia 3 - 11 junho (sábado) | Reykjavik - Thingvellir - Gulfoss Hella
Pequeno-almoço. Hoje irá ter início o famoso “Circuito Dourado”. E
a primeira paragem será em Thingvellir, declarado Parque Nacional
em 1930, para ficar a conhecer um local cheio de história pois foi
aqui que em 930 d.C. a assembleia popular Althing se reuniu pela
primeira vez e fundou o Parlamento da Islândia, considerado o
primeiro parlamento democrático do mundo. Desde 2004 que faz
parte do Património Mundial Cultural da Unesco, devido à sua
importância histórica e às características tectónicas e vulcânicas, já
que esta área não é só importante a nível histórico, mas também a
nível geológico, na medida em que este parque é atravessado pela
falha que separa as placas tectónicas americana e euro-asiática.
Continuamos a viagem até um dos locais mais fantásticos da Islândia:
a cascata Gulfoss, denominada pelos islandeses como a “cascata de
ouro”. Simplesmente desfrute desta magnífica paisagem.

Continuação

Dia 3 - 11 junho (sábado) | Reykjavik - Thingvellir - Gulfoss - Hella
Nas redondezas encontramos o “pai dos geysers”, ou seja, foi este o primeiro a ser descrito nos livros e que se chama precisamente Geysir. A palavra deriva do
verbo islandês “geysa”, ou seja, “jorrar”. Hoje em dia, as erupções do Geyser original já não são assim tão frequentes devido às alterações geológicas. Mas próximo,
o Geyser Strokkur explode até aos 30 metros com intervalos de poucos minutos, provocando magnificas fotografias. Almoço na quinta orgânica Frioheimar, onde o
almoço será servido entre plantas. Uma experiência alimentar especial! Ao final do dia transfer ao Hotel Vos **** (www.hotelvos.is) ou similar. Jantar e alojamento.

Dia 4 - 12 junho (domingo) | Hella - Seljalandfoss & Skogafoss - Vik Skaftafell - Lago Glaciar Jokulsárion - Hofn
Pequeno-almoço. A primeira paragem será junto à cascata Seljalandsfoss
de origem glaciar com cerca de 40m de altura e onde entramos, enquanto
observamos e ouvimos o som da água a cair, envoltos em magia.
Prosseguimos a nossa aventura por este país prodigioso em beleza natural
até à cascata Skógafoss e Reynisfjara, onde se tem uma excelente vista da
reserva natural Dyrhólaey e se tivermos sorte iremos conhecer uma das
estrelas da Islândia: os papagaios-do-mar. Aproveite também para apreciar
a vista da praia vulcânica e de Reynisdrangar, colunas rochosas de basalto
no meio do mar. Diz a lenda que estas colunas surgiram quando dois ogres
tentaram arrastar um navio com três mastros para terra. Quando a luz do
sol apareceu, os ogres transformaram-se em pedra. Paragem na charmosa
vila piscatória de Vik. Almoço em restaurante. A viagem continua pelo
gigantesco campo de lava Eldhraun, até à pequena vila de
Kirkjubaejarklaustur.

Continuação

Dia 4 - 12 junho (domingo) | Hella - Seljalandfoss & Skogafoss - Vik - Skaftafell
- Lago Glaciar Jokulsárion - Hofn
Seguimos viagem através de Skeioararsandur até se chegar ao Parque Nacional de
Skaftabell. Ao longo desta viagem pela Islândia, onde a natureza é senhora e
mestra, a próxima paragem será num outro lugar de rara beleza: o Lago Glaciar
Jökulsárlón, junto ao Vatnajokull, o maior glaciar da Europa e onde faremos um
passeio num barco anfíbio, serpenteando entre icebergs gigantes. Quem sabe se
teremos sorte e veremos focas e aves marinhas? Este local já foi cenário de vários
filmes, desde 007 (“A View to Kill” de 1984 e “Die Another Day” de 2002) ao
Batman, entre muitos outros. Ao final do dia transfer ao Hotel Hofn ****
(www.hotelhofn.is) ou similar. Jantar e alojamento.

Dia 5 - 13 junho (2ª feira) | Hofn - Fiordes Este - Egilsstadir
Pequeno-almoço. Partida de Hofn em direcção a Djupivogur,
parando ao longo da viagem para contemplar a fabulosa
costa. Continuamos com magníficas paisagens dos Fiordes
Este, através de montanhas que entram abruptamente no
mar.
Almoço em restaurante. Seguidamente visita a uma das
maiores colecções privadas de minerais de todo o mundo: a
colecção privada de minerais de Petra. Para além de
podermos apreciar a beleza desta colecção, também
ficaremos a conhecer a história da pedra dos Fiordes Este. Ao
final do dia transfer ao Hotel Hallormsstaour ****
(www.hotel701.is) ou similar.
Jantar e alojamento.

Dia 6 - 14 junho (3ª feira) | Egilsstaoir - Dettifoss - Lago Myvatn - Akureyri
Pequeno-almoço. Partida em direcção à maior cascata da Europa: Dettifoss. 45metros de altura
e 100 de largura no meio de uma paisagem lunar completamente deserta. Prosseguimos viagem
até à região de Myvatn, com as suas maravilhosas paisagens à volta do lago com o mesmo
nome. Considerada uma das mais belas regiões da Islândia não só pelas suas formações
vulcânicas e actividade geotermal mas também pelo lago com o mesmo nome e com uma vasta
vida animal. Dizem que nesta zona se encontram as maiores espécies de patos de todo o mundo,
bem como outras espécies de aves. Passeio a pé pelas formações de lava de Dimmuborgir e
pelas pseudo-crateras de Skutustaoir, cobertas de ervas. Almoço em restaurante. Paragem na
cascata Godafoss ou a “cascata dos Deuses”, considerada uma das mais bonitas cascatas da
Islândia com os seus 12 metros de altura e trinta de largura, na qual as águas caem furiosamente
numa incrível paisagem vulcânica.

Continuação

Dia 6 - 14 junho (3ª feira) | Egilsstaoir - Dettifoss - Lago Myvatn Akureyri
Prosseguimos viagem até à quarta maior cidade do país localizada bem a
norte: Akureyri. Os seus coloridos e bem conservados edifícios tornam-na
senão a mais bonita do país, uma das mais bonitas.
À chegada a Akureyri visita ao Jardim Botânico de Akureyri, o jardim
botânico mais a norte do país, que embora não tenha começado com um
jardim, mas sim como um parque, foi fundado pelas mulheres da cidade
em 1910, com o objetivo de deixar a cidade mais bonita e com mais vida.
Foi só em 1953 que o então parque se tornou o que é hoje: um jardim
botânico.
Transfer ao Hotel Akureyri Icelandair *** (www.icelandairhotels.com) ou
similar. Jantar e alojamento.

Dia 7 - 15 junho (4ª feira) | Akuyeri - Hauganes - Siglufjorour - Skagafjorour - Borgarfjorour
Pequeno-almoço. Ao longo do dia de hoje passaremos por magníficas paisagens através de estradas costeiras. Paragem na vila piscatória Hauganes, onde ficaremos a
conhecer um pouco da história do bacalhau ao visitarmos a fábrica familiar Ektafiskur. Depois de pescado e preparado é vendido para todo o mundo. Degustação de
bacalhau e para os corajosos …. tubarão.

Continuação
Dia 7 - 15 junho (4ª feira) | Akuyeri Hauganes - Siglufjorour - Skagafjorour Borgarfjorour
Continuamos viagem através da Península
Troll com fantásticas vistas do oceano e
das montanhas, passando por pequenas
comunidades
piscatórias,
como
Siglufjorour, localizado no topo do fiorde.
Entre 1905 e 1965 foi a capital de pesca na
Islândia e durante algum tempo a capital
mundial do arenque. Por isso visitaremos o
premiado Museu de Arenque em que é
possível captar os antigos “dias de glória”
da cidade. Passeio a pé pelo centro, com os
seus cafés, restaurantes, galerias de arte
locais, lojas em edifícios antigos bem
preservados e em cores coloridas. Almoço
em restaurante.
Continuação até Skagafjorour, zona
famosa pela criação de cavalos. Teremos
oportunidade de assistir a um espectáculo
de cavalos islandeses que possuem uma
maneira muito especial de trotar. Durante
o espectáculo desfrutaremos de café
acompanhado de bolinhos. Seguidamente
partida para Borgarfjorour, avistando pelo
caminho algumas crateras de vulcões.

Ao final do dia transfer ao Hotel B59 ***
(www.b59hotel.is) ou similar. Jantar e
alojamento.

Dia 8 - 16 junho (5ª feira) | Borgarfjorour Reykjavik - Keflavik
Pequeno-almoço. Dia dedicado à visita da fértil região
de Borgarfjorour, em que teremos oportunidade de
visitar as lindíssimas cascatas de Hraunfossar e
Barnafoss, embora muito próximas uma da outra, são
muito diferentes. Haverá melhor maneira de se
despedir de um país ou dizer um simples “até breve”
perante tamanha beleza? Seguidamente paragem na
maior nascente de água quente da Europa:
Deildartunguhver. Almoço em restaurante.
Continuação da viagem até Reykjavik. Tempo livre
para desfrutar da cidade. Em hora a indicar jantar no
famoso restaurante Grillmarket, uma referência
gastronómica e onde iremos degustar vários deliciosos
e típicos pratos islandeses. Em hora a indicar transfer
ao aeroporto de Keflavik. Formalidades.

Dia 9 - 17 junho (6ª feira) | Keflavik - Munique - Lisboa
Partida às 01h05m no voo LH 2469. Refeição a bordo. Chegada a Munique às 06h50m (duração da viagem=03h45m). Mudança de avião e partida às 11h20m no voo LH
1778. Chegada a Lisboa às 13h30m (duração da viagem=03h10m). Recolha da bagagem.
FIM DA VIAGEM

Associado da AAJBA: 4.300,00€ (min.25pax) 4.450,00€ (min.20pax)
Outros participantes: 4.400,00€ (min.25pax) 4.550,00€ (min.20pax)
Suplemento quarto individual: 695,00€

Quaisquer

Passagem

O prazo limite de inscrições é 31 de janeiro de 2022.

aérea na companhia aérea LH em classe económica no
itinerário: Lisboa – Munique – Keflavik – Munique – Lisboa;
Taxas de aeroporto, segurança e

combustível no valor de 220,00 € (à data
de 07.12.2021 e sujeitas a reconfirmação na altura da emissão das passagens
aéreas);
7

noites de alojamento em regime de pequeno almoço nos hotéis
mencionados ou similares;

outros serviços não mencionados na coluna de “serviços
incluídos” tais como bebidas às refeições (excepto água);

Pagamento a pronto ou em 3 prestações.
Inscrições confirmadas mediante o depósito no valor de 950€ até dia 31 de
janeiro de 2022.


 Prestação no valor de 1000€ até dia 10 de abril de 2022.
 Pagamento de qualquer valor restante até dia 15 de maio de 2022.

14 refeições com água, café ou chá incluído :

7 Almoços | 1 almoço no restaurante Fiskfelagid + 1 almoço em Frioheimar +
5 almoços;

 De 1 de fevereiro a 7 de abril de 2022: 95€;

7 jantares | 1 jantar no restaurante Lava na Lagoa Azul + 1 jantar no
restaurante Grillmarket em Reykjavik + 5 jantares;

 De 8 de abril a 1 de maio de 2022: 500€;

Entradas

incluídas de acordo com itinerário; Museu Nacional da Islândia,
Igreja Hallgrímskirkja, Museu Perlan com deck de observação, Simulador “Fly
Over Iceland”, Colecção privada de minerais de Petra, Museu do Arenque,
Jardim Botânico de Akureyri;

 De 16 de maio a 7 de junho de 2022: 100%;

Pacote

 Cartão de cidadão ou passaporte.
Tendo em conta a atual situação

Lagoa Azul que inclui entrada na Lagoa Azul, toalha, 1 bebida, 3
máscaras faciais (incluído 1 de sílica), roupão e chinelos;
Passeio de barco no Lago Glaciar Jokulsárlón, incluindo capa de plástico;

 De 2 a 15 de maio de 2022: 50%;

se for necessário algum documento

adicional informaremos na devida altura.

Visita fábrica Ektafiskur com degustação de bacalhau e tubarão;
Espetáculo de cavalos islandeses;
Seguro de viagem com cobertura Covid19;
Carteira documentação com livro de viagem UNIK e mapa;
Oferta UNIK;
Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à data de 07.12.2021.
Viagem acompanhada por Ana Maria Lory, AAJBA.

Cheque à ordem de Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda
Transferência bancária IBAN - PT50 0010 0000 2468 3460 0016 6 (BPI)

Associação dos Amigos do Jardim Botânico da Ajuda (AAJBA)
Jardim Botânico da Ajuda. Calçada da Ajuda, 1300-011 Lisboa. Portugal
(GPS: N38°42'23.77" W9°12'8.75")
tel: [+351] 213 620 527 | telm: [+351] 915 989 259 | www.aajba.com |
info@aajba.com

