
ISLÀNDIA 
LA GÈNESI DEL MÓN

Del 27 d’abril a l’11 de maig 2023


PROGRAMA 
Dijous 27 d’abril 
A la tarda sortirem amb avió des de Barcelona cap a Keflavik i ens instal·larem a l’hotel 
per descansar del viatge.


Divendres 28 d’abril 
Després d’esmorzar sortirem vers la península de Snæfellsnes per fer el recorregut dels 
llocs més interessants, visitant la petita església de Búðakirkja i les cascades de 
Bjarnarfoss i Bugsfoss, la platja de Klausisdóttirsfjara i el punt panoràmic sobre 
Kirkjufellsfoss, per acabar dormint en la població de Grundarfjordur.


Dissabte 29 d’abril

Al matí ens traslladarem vers el nord, per visitar el poble de Hvammstangi, la costa de 
Hvítserkur amb la seva característica formació rocosa per acabar la jornada a la 
población de Blönduós, on soparem i descansarem.


Diumenge 30 d’abril 
Després d’esmorzar iniciarem la ruta que ens portarà a Glaumbær per veure les 
construccions típiques de l’illa; seguidament ens aturarem a la platja basàltica de Hofsós 
i resseguirem la costa per finalitzar el dia a Siglufjörður, on reposarem.


Dilluns 1 de maig

Al matí continuarem el viatge vers l’est entre fiords i visitant la cascada de Mígandifoss, el 
poblet de Dalvík, passant per la ciutat d’Akureyri i admirant la cascada de Goðafoss, on 
acabarem el recorregut i descansarem.


Dimarts 2 de maig

Jornada dedicada a la zona nord, primer visitant el poble de Húsavík, els penya-segats 
de la badia de Jökulsárgljúfur i les gorges de Asbyrgi, amb una fàcil passejada per 
descobrir el seu llac amagat. Retorn a l’allotjament pel sopar i el repós.


Dimecres 3 de maig 

Jornada dedicada a les rodalies del gran llac Myvatn, amb els cràters de Skútustaðir, el 
gran con volcànic de Hverfjall i la muntanya de Námaskarð. Retorn al mateix hotel pel 
descans.


Dijous 4 de maig

Després d’esmorzar sortirem en direcció al cràter de Viti, tos seguir ens mourem fins a la 
potent cascada de Dettifoss i finalment arribarem al canyó basàltic de Stuðlagil, per 
acabar el dia al poble de Egilsstaðir, el final d’aquesta etapa.


Divendres 5 de maig

Jornada dedicada als fiords de l’est, amb una visita als penya-segats de Borgarfjörður 
Eystri esperant veure les colònies d’ocells que arriben a la primavera. Farem pausa al 
poble de Seyðisfjörður abans de tornar a l’allotjament pel sopar i el descans.




Dissabte 6 de maig

Després d’esmorzar començarem el viatge vers el sud passant pel port de muntanya 
d’Öxi, si les condicions ens ho permeten, per després baixar al poble de Djúpivogur i 
passar la tarda a la fantàstica platja de Stokksnes. Al capvespre arribada a l’allotjament 
de Reynivellir, a les faldes del parc de Vatnajökull, per sopar i reposar.


Diumenge 7 de maig

Jornada dedicada a les llacunes glacials, Fjallasarlon i Jokulsarlon, amb la famosa platja 
de Eystri-Fellsfjara. Retorn a Reynivellir per acabar el día.


Dilluns 8 de maig

Després d’esmorzar ens traslladarem a la zona est del Vatnajökull per visitar la cascada 
de Skaftafell, farem una pausa i tot seguit ens desplaçarem fins a les gorges de 
Fjaðrárgljúfur, per acabar la jornada a la platja de Reynisfjara i les formacions basàltiques 
de Hálsanefshellir. Dormirem a les rodalies del poble de Vik.


Dimarts 9 de maig

Al matí ens aproparem al punt panoràmic de Dyrhólaey per contemplar els penya-segats i 
la platja infinita de lava negra. Després seguirem el viatge fins a la imponent cascada de 
Skógafoss, on farem una pausa, i a la tarda continuarem amb la cascada de 
Seljalandsfoss per arribar al final del dia a l’hotel, prop de la població de Hella.


Dimecres 10 de maig

Després d’esmorzar començarem la tornada passant pel conegut "cercle d’or” islandès, 
visitant el petit llac volcànic de Kerið, el famós Geysir i la cascada de Gullfoss abans 
d’endinsar-nos en el Parc Nacional de Þingvellir i arribar a Reykjavík pel sopar i el 
merescut descans.


Dijous 11 de maig

Jornada dedicada a la capital fins al capvespre, quan agafarem el vol de tornada a 
Barcelona.


Divendres 12 de maig 
Arribada a Barcelona.


Si les causes meteorològiques ho requereixen, o si hi ha canvis en les activitats previstes, 
farem les modificacions necessàries per a adaptar el programa.


PREU 
El preu del viatge fotogràfic són 4870 €. 


Inclou el vol d'anada i tornada des de Barcelona fins a Reykiavík i allotjament (dormir, 
desdejuni) en habitació doble amb bany privat per a 14 nits, tots els desplaçaments en el 
destí amb vehicle de lloguer, guia i conductor local, entrades i visites als llocs programats 
i una assegurança mèdica amb garantia covid. El preu no inclou el desplaçament fins a 
l'aeroport de sortida, els menjars i tot el que no estigui indicat específicament.


El preu per a acompanyants és de 4420 €. 


