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IRÃO, nos Trilhos da Antiga Pérsia 
Incluindo a Cidade Santa de MASHHAD

5 a 15 Maio 2016

“Terra do Gelo”, a Islândia surpreende os seus visitantes pela tranquilidade das suas paisagens, por
vezes agreste, outras verdejante. 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 pequena 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”.
Geysers, cascatas, lagos, paisagens verdejantes... Uma experiência inesquecível ....

1º Dia – 04 Agosto (Qua.) – LISBOA / REYKJAVIK
Comparência no aeroporto de Lisboa cerca de duas horas antes do horário da partida e assistência pelo/a
guia OASIS que acompanhará toda a viagem. Saída às 16h00 com destino a Reykjavik (escala em Frankfurt
das 20h00 às 21h50). Chegada à capital da Islândia pelas 23h30. Assistência pelo guia local e transporte
para o hotel 4* em Reykjavik. Alojamento.

2º Dia – 05 Agosto (Qui.) – REYKJAVIK
Pequeno-almoço no hotel e manhã livre. Em hora a combinar, saida para almoço. Após o almoço, visita da
capital da Islândia. Destaques para a Höfdi House (exterior), onde em 1986 foi assinado o tratado de não
proliferação de armas nucleares entre Gorbachov e Ronald Reagan. Segue-se a escultura em forma de barco
viking – Sólfarid. Após cruzar o centro da cidade, paragem na Hallgrímskirkja (catedral luterana de
Reykjavik), e passagem pelo lago Tjörn. A visita da cidade terminará com o Museu Nacional (entrada), o
mais importante da Islândia e ideal para uma introdução à cultura viking e história da Islândia. Seguimos em
direcção à Lagoa Azul (Blue Lagoon), uma piscina geotérmica ao ar livre. Trata-se de uma fonte de água
salgada e mineralizada que brota do interior da terra entre os 38º e os 40ºc, num misto de poder,
relaxamento e beleza, sendo uma das singulares e famosas atracções da Islândia. Um Spa geotermal a céu
aberto, que permite a harmonia entre o corpo, a mente e o espírito, aliviando o stress e o cansaço
acumulado na viagem. No final da visita jantar, e regresso ao hotel. Alojamento.
Opcional: simulador de voo “Fly over Iceland”.

3º Dia – 06 Agosto (Sex.) - REYKJAVIK / AKUREYRI
Pequeno-almoço e saída do hotel para visita à região de Akureyri incluindo o almoço. Seguimos para
Skagafjordur para visitar uma antiga quinta tradicional de telhados de colmo, agora convertida no Museu
Etnográfico de Glaumbaer, um dos mais famosos museus etnográficos na Islândia, que apresenta a história
dos antigos habitantes. Continuação através das majestosas montanhas e desfiladeiros para a capital do
norte, com passagem pelos Picos de Oxnaladur. Chegada à região de Akureyri, onde se encontra a 2ª cidade
islandesa, localizada a apenas 100 km a sul do Círculo Polar Ártico. Akureyri é famosa pela sua vegetação e
pelas suas casas coloridas. Jantar. Alojamento na região.

4º Dia – 07 Agosto (Sáb.) - AKUREYRI / CASCATA GODAFOSS / ASBYRGI / HUSAVIK / REGIÃO DE MÝVATN
Pequeno-almoço e saída do hotel em direcção à região de Mývatn.
No caminho, paragem na impressionante cascata de Godafoss (Cascata dos Deuses), símbolo da
implementação do Cristianismo na Islândia e onde, segundo a lenda, os deuses da mitologia nórdica Odin e
Thor zelam pelo bem-estar de todos os seus habitantes. Segue-se depois pela península de Tjörnes até ao
Canyon de Asbyrgi (com o formato da pata do cavalo do Deus Odin), que integra o parque nacional de
Jökulsárgljúfur, onde faremos uma pequena caminhada por entre a sua vegetação única. Seguiremos
depois para a cidade costeira de Húsavík, conhecida por ser a capital da observação de baleias na Europa.
Visita ao museu da baleia onde ficaremos a conhecer tudo sobre os maiores mamíferos do planeta.
Almoço em restaurante local, após o qual teremos algum tempo livre para usufruir de uma vista sobre a
baía, dos cafés no porto e da igreja da cidade, que é uma das mais bonitas do país e construída no início do
século XX. Jantar e alojamento na região de Mývatn.

5º Dia – 08 Agosto (Dom.) - REGIÃO DE MÝVATN / LAGO MÝVATN / CASCATA DETIFOSS / EGILSSTADIR
Pequeno-almoço e saída do hotel. Início do dia no lago Myvatn que desde 1974 é área de conservação
natural e local privilegiado para os observadores de aves, fotógrafos e amantes da natureza.

ISLÂNDIA
– Um Paraíso Escondido -

09 a 17 Junho 2021 – Especial NOITES BRANCAS

Grande circuito de 9 dias

ISLÂNDIA
– Um Paraíso Escondido -

04 a 12 Agosto 2021

Grande circuito de 9 dias

http://www.oasistravel.net/
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
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5º Dia – 08 Agosto (Dom.) - REGIÃO DE MÝVATN/ LAGO MÝVATN/ CASCATA DETIFOSS / EGILSSTADIR (cont.)
Visita às pesudo-crateras de Skutusstadir, as crateras vulcânicas de Hverfell, e às fumarolas e pequenas crateras
com formações de lava de Namaskardl, local de solo alaranjado a fazer lembrar Marte, em que o ar tem um
cheiro intenso a enxofre. Segue-se até à maior cascata da Europa – Detifoss; tem 44 metros de altura por 100 de
largura. Cruzaremos depois os desertos interiores da Islândia até aos Fiordes do Leste. Almoço incluído durante
as visitas. Jantar e alojamento na região de Egilsstadir.

6º Dia – 09 Agosto (Seg.) – EGILSSTADIR / ESKIFJORDUR - MUSEU DE PETRA / HORNAFJORDUR (Sudoeste)
Pequeno-almoço e saída do hotel. Passagem pelas cidades de Egilsstadir e Reydarfjördur, onde se situa a maior
fábrica de transformação de alumínio do país. Segue-se para a vila piscatória de Eskifjördur onde existem
antigas casas de pescadores (Mjoeyril), que conservam o interior como no passado. Ao percorrer os magníficos
fiordes do leste e por entre vilas piscatórias podem ver-se pequenos barcos de pesca. Percorreremos os
magníficos fiordes até Stöðvarfjörður, e visita ao museu dos minerais. Esta é a maior coleção de minerais
privada da Islândia. A viagem continua passando por Djúpivogur, entre santuários de gansos e cisnes, com
passagem pela Baía de Höfn. Almoço durante as visitas. Jantar e alojamento na região do sudoeste Islandês -
Hornafjordur.

7º Dia – 10 Agosto (Ter.) - SUDOESTE ISLANDÊS – Hornafjordur / JöKULSÁRLÓN / SKAFTAFEL / SKOGAFOSS /

SELJALANDFOSS / HVOLSVOLLUR
Pequeno-almoço e saída do hotel. Viagem ao longo do Vatnajökull, o maior glaciar da Islândia e de toda a
Europa. Abrange uma área de 8100 km² e na sua zona mais larga tem 1000 m. de largura, embora a média seja
de 400-500m. A camada de gelo cobre um planalto e ao longo do seu comprimento forma amplos e estreitos
vales, que compõem uma das suas características mais bonitas. Sob a grande camada de gelo, escondem-se
vários vulcões, incluindo Oraefajokull e Bardarbunga. A primeira paragem é na lagoa glaciar Jökulsárlón, local
irreal e único no mundo, onde realizaremos uma navegação única nas suas águas azuis, por entre os icebergs
flutuantes. Estes blocos de gelo vão-se soltando de uma das línguas do glaciar de Vatnajökull. Passagem ao longo
do mais antigo Parque Nacional da Islândia, o Parque Nacional de Skaftafell, pelas praias de areia preta em Vík,
por Reynisfjara– com as suas colunas de basalto-, e pelo santuário de aves de Dyrholaey, onde se pode
fotografar o papagaio-do-mar, símbolo da Islândia. Continuaremos até duas espetaculares cascatas:
Seljalandsfoss e Skógafoss, outra das mais belas e mais fotografadas cascatas do país, com uma largura de 25m e
altura de 60m, localizadas ao largo do glaciar de Eyjafjallajokull, com vista para o famoso vulcão do mesmo
nome, que parou todo o tráfego aéreo em 2010. Almoço durante as visitas. Jantar e alojamento na região de
Hvolsvollur.

8º Dia – 11 Agosto (Qua.) - HVOLSVOLLUR / GEYSIR / GULLFOSS / THINGVELLIR / REYKJAVIK
Pequeno-almoço no hotel e saída para início da visita pelo chamado Golden Circle (Círculo Dourado), com visita
ao parque de Geysir, que deu o seu nome a todas as fontes de água quente deste tipo no mundo, onde Strokkur
expele água quente a mais de 35m de altura. Segue-se a cascata de Gullfoss. Daqui seguimos para o Parque
Natural de Thingvellir, lugar símbolo da nação islandesa, onde se encontra o Parlamento mais antigo do mundo.
Além da sua importância histórica, este Parque revela a enorme diferença entre as placas tectónicas do
continente europeu e norte-americano, aqui separadas por uma falha. Chegada a Reykjavik. Almoço incluído
durante as visitas. Jantar em Reykjavik. Alojamento em hotel 4* na cidade de Reykjavik.

9º Dia – 12 Agosto (Qui.) – REYKJAVIK / FRANKFURT / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel e manhã livre, até à saída para o aeroporto de Reikjavik. Após as formalidades de
embarque, partida às 13h35 com destino a Lisboa, com escala em Frankfurt das 19h10 às 21h00. Chegada ao
aeroporto de Lisboa pelas 23h00.

FIM DA VIAGEM

Preços por pessoa: Valor Base Taxas Valor Total

Em quarto DUPLO 3.981 € 244 € 4.230 €

Suplemento quarto INDIVIDUAL 990 €

Opcional Voo em simulador “Fly over Iceland” 36 €
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http://www.oasistravel.net/
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Serviços incluídos:

✓ Passagem aérea Lisboa / Reykjavik / Lisboa em voos Lufthansa via Frankfurt, em classe económica com direito ao transporte de 1

mala de porão até 23Kg por pessoa;

✓ Taxas de aeroporto, segurança e combustível (244€ à data de 21/09/2020, valor a reconfirmar à data de emissão);

✓ Assistência e transporte do aeroporto ao hotel e vice-versa;

✓ Estadia de 3 noites em hotel de 4* em Reykjavik incluindo o pequeno-almoço diário;

✓ Estadia de 5 noites em hotéis de classe turística em quartos com casa de banho privativa durante o circuito;

✓ Pensão completa durante todo o circuito, desde o almoço do 2º dia ao jantar do penúltimo dia, num total de 14 refeições;

✓ Visitas e excursões em autocarro com ar condicionado de acordo com o itinerário, ocupado por um máximo de 25 passageiros,

durante todo o circuito;

✓ Guia local em português durante todo o circuito acima mencionado;

✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações assegurando o distanciamento entre os passageiros;

✓ Guia-acompanhante OASIS durante toda a viagem de/até Lisboa;

✓ Entradas em todos os locais visitados no seu interior, conforme programa, nomeadamente na Lagoa Azul, incluindo toalha;

✓ Passeio de barco na Lagoa Glaciar de Jokulsárlón durante 30 a 40 minutos;

✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento e

interrupção de viagem, e agora incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);

✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;

✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 21.09.2020;

✓ Gratificações a guias e motoristas.

Serviços não incluídos:

 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados como incluídos no presente programa, e extras efectuados

durante a estadia tais como: bebidas às refeições, mini-bar, telefonemas, lavandaria, etc.

Documentos necessários (para cidadãos de nacionalidade portuguesa):

✓ Cartão de cidadão ou Passaporte válido pelo período mínimo de 6 meses à data da viagem.
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NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva, já que estão limitados ao MÁXIMO 25 PARTICIPANTES (e mín. 15). Os valores acima
apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas
adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados
em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a
passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e
com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do programa.
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 60 dias antes da partida + restante pagamento até 30 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 25 Maio’21: 65€; de 26 Maio a 14 Junho’21: 25% do valor da viagem; de 15 Junho a 27 Junho’21:
50% do valor da viagem; de 28 Junho a 11 Julho’21: 75% do valor da viagem; a partir de 12 Julho’21 ou não comparência à data de partida: 100% do
valor da viagem. A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.

http://www.oasistravel.net/
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MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fontes: www.worldweather.wmo  e  www.timeanddate.com)

REYKJAVIK:

OASIStravel – 04/03/2021

Mês
Temperatura Mínima Média 

(°C)
Temperatura Máxima Média 

(°C)
Pluviosidade Média

(mm)
Média de dias com 

precipitação
Nr. Horas de sol/dia

Jan -3.0 1.9 75.6 13,3 5h03

Fev -2.1 2.8 71.8 12,5 8h10

Mar -2.0 3.2 81.8 14,4 11h13

Abr 0.4 5.7 58.3 12,2 14h36

Maio 3.6 9.4 43.8 9,8 17h55

Jun 6.7 11.7 50.0 10.7 20h50

Jul 8.3 13.3 51.8 10,0 20h07

Ago 7.9 13.0 61.8 11.7 16h53

Set 5.0 10.1 66.5 12.4 13h30

Out 2.2 6.8 85.6 14.5 10h17

Nov -1.3 3.4 72.5 12.5 6h57

Dez -2.8 2.2 78.7 13.9 4h23
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ITINERÁRIO:

http://www.oasistravel.net/

