
ISLÂNDIA - Um Paraíso Escondido 

Datas: 10 a 17 Julho | 5 a 12 Agosto | 11 a 19 Agosto | 11 a 19 Setembro 

Reykjavik | Akureyri | Cascata Godafoss | Asbyrgi | Região de Husavic | Lago Myvatn | Egilsstadir | Eskifjordur | Museu de Petra | Hornafjordur | 

Sudoeste Islandês | Jökulsárlón | Skaftafel | Seijalandfoss | Hvolsvollur | Selfoss | Gullfoss | Feiser | Thingvellir | Lagoa Azul 

“Terra do Gelo”, a Islândia surpreende os seus visitantes pela tranquilidade das suas paisagens, por vezes agrestes, outras verdejantes. A sua beleza 

glaciar e vulcânica é povoada por uma cultura envolta em mistérios e lendas, que remonta ao tempo dos vickings. Se em Reykjavik encontramos a vida 

citadina própria de uma capital, no resto do território encontramos geysers geotermais, aldeias isoladas, espectaculares cascatas e lagos, e todo um 

encanto natural merecedor de ser considerado um “Paraíso Escondido”. Uma experiência inesquecível... 

Preço por pessoa desde: 

Em Duplo: 4.230€ 

Suplemento Individual: 990€ 

 
Circuito AÇORES - 10 dias | 6 Ilhas 

Datas: 16 a 25 Julho 

São Miguel: Ponta Delgada | Terceira | Flores | Corvo | Faial | Pico 

Porquê viajar diversas vezes para os Açores para visitar uma ou duas ilhas de cada vez, quando pode fazer um grande circuito que o/a levará a 

conhecer as 6 ilhas mais emblemáticas e diversas do arquipélago numa só viagem? Mas não será uma viagem qualquer…. Trata-se de um programa 

muito completo, incluindo todas as visitas e em pensão completa, com alojamentos cuidadosamente seleccionados, proporcionando uma imagem 

bem real e detalhada dos Açores. Em pleno Oceano Atlântico, as ilhas dos Açores são uma lufada de vida e cor pela sua belíssima vegetação tão 

característica… e não só. Dos coloridos impérios às profundezas do Algar do Carvão na ilha Terceira; da vegetação verdejante às grutas marinhas na 

ilha das Flores; ou da insularidade da ilha do Corvo à movimentação de Ponta Delgada; iremos durante 10 dias partilhar consigo diversas 

características e mistérios das belas ilhas açorianas e do seu povo. Um oásis em pleno Atlântico. 

Preço por pessoa: 

Em Duplo: 2.394€ 

Em 3ª Cama: 1.992€ 

Suplemento Individual: 420€ 


