
 

 
Cap d’Any entre aurores a Islàndia  

Del 28 de desembre de 2019 al 2 de gener de 2020 

 

Us proposem un cap d’any de somni a Islàndia. Viu l’ambient festiu del cap d’any a Reykjavik i 
gaudeix d’aquest dia tan especial acompanyat dels focs artificials i les fogueres de mitjanit, els 
autèntics protagonistes de la nit que ompliran el cel de llum i color i faran que aquesta nit sigui 
inoblidable. 

A la vegada us proposem descobrir els encants d’una terra plena de contrasts,  l’anomenada illa 
de foc i aigua, els dos elements que més bé descriuen el paisatge de l’illa plena de volcans, 
cascades, glaceres, extensions de lava i regions d’activitat geotèrmica.  

No hem d’oblidar, que aquesta és una de les millors èpoques per gaudir de la màgia de les 
aurores boreals i, per tant, si la meteorologia ens ho permet, tindrem l’oportunitat de veure aquest 
fascinant i meravellós espectacle que la natura ens brinda 
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Itinerari 

 Dissabte, 28 de desembre. VOL A ISLANDIA – PENÍNSULA DE REYKJANES: 
GRINDAVIK-KRÝSUVIK-LLAC KLEIFARVATN – BLUE LAGOON – REYKJAVIK - 
BORGANES       

Sortida des dels diferents punts de recollida habituals en direcció cap a l’aeroport de Barcelona per volar cap a Reykjavik. 
En arribar ens trobarem amb el nostre guia local que ens donarà la benvinguda. 

La península de Reykjanes serà el nostre primer punt de contacte amb el país. Aquesta impressionant regió és un vast 
desert format per camps de lava, pinzellat aquí i allà per catifes de molsa i fumaroles que manifesten una intensa activitat 
geotèrmica. Després de travessar el petit poble pesquer de Gríndavik, un dels principals ports de pesca del país, seguirem 
la nostra ruta per veure la regió geotèrmica de Krýsuvik i el llac de Kleifarvatn.  La propera parada la farem a l’emblemàtic 
Blue Lagoon. Situat sobre  un magnífic camp de lava negra, descansa aquest impressionant spa natural de color blau 
turquesa que es nodreix de l’aigua de la central geotèrmica de Svartsengi, un bany en les seves aigües ens relaxarà 
abans de tornar cap a Reykjavik on farem una panoràmica de la ciutat.  

La cosmopolita Reykjavik, concentra gran part de la població de l’illa i és coneguda pels seus carrers de cases multicolors 
que inspiren a multitud artistes. En acabar ens traslladarem fins a la veïna població de Borganes, sopar i allotjament. 

 Diumenge, 29 de desembre. PENÍNSULA DE SNAELFELLSNES – PARC NACIONAL 
SNAELLSJÖKULL – HELLNAR – ARNARSTAPI – PLATJA DJUPALONSSANDUR – 
KIRKJUFELL      

Esmorzar i sortida per conèixer de prop l’exòtica península de Snaelfellsnes. Camps de lava solidificada, prats, glaceres, 
cascades i ports de pesca entre altres, componen el bucòlic paisatge d’una regió que ha estat font d’inspiració de 
nombrosos mites i llegendes. Al llarg del dia travessarem el parc nacional de Snaellsjökull, situat a l’extrem occidental de 
la península, declarat parc nacional l’any 2001. Visitarem el  colossal volcà de Snaelfellsjökull, on Jules Verne es va 
inspirar en la seva novel•la "Viatge al centre de la terra " i veurem la glacera que corona el seu cim. Seguidament ens 
dirigirem cap a la costa sud de la península, on ens espera la població d’Hellnar, una petita i pintoresca vil•la pesquera 
situada sobre una rocosa badia que alberga un dels principals ports pesquers de l’illa,  i passarem per Arnarstapi, vil•la 
des d’on podrem admirar unes vistes excepcionals de la costa.  

També ens aproparem fins a la coneguda i espectacular platja de sorra negra de Djupalonssandur, considerada una 
autèntica meravella de la natura. Hi arribarem a través d’un extens camp de lava que paisatgísticament, serà tota una 
delícia pels amants de la fotografia. A la platja podrem admirar les restes d’un antic naufragi a més de poder acariciar les 
pedres que feien servir antigament els aspirants mariners per mesurar la seva força. Abans de tornar cap a Borgarnes, 
encara tindrem temps de fer una parada per veure la majestuosa muntanya d’origen volcànic de Kirkjufell, un dels indrets 
més bells i icònics del país. Avui dinarem a un restaurant local en ruta. Sopar i allotjament. 

 Dilluns, 30 de desembre. CASCADES DE HRAUNFOSSAR- BARNAFOSS – CERCLE 
DAURAT: LA CASCADA GULLFOSS – GEYSIR – PARC NACIONAL DE PINGVELLIR – 
SECRET LAGOON – CAÇA DE LES AURORES BOREALS           

Esmorzar a l’hotel i sortida per gaudir d’una excursió de dia complet, primer en direcció cap a les precioses cascades de 
Hraunfossar i Barnafoss i desprès pel Cercle Daurat. Aquest recorregut uneix tres dels punts més emblemàtics de l’illa, 
les cascades de Gullfoss, l’àrea geotèrmica de Geysir i el parc nacional de Pingvellir. La cascada de Gullfoss, ens 
sorprendrà amb els seus 32 metres d’altura, coneguda com la cascada d’or a causa de les brillantors tornassolades del 
seu cabalós salt d’aigua. Seguirem en ruta fins a Geysir, una de les zones geotèrmiques més actives del país, que 
presenta al llarg de més d’una superfície de 3 quilòmetres quadrats, una gran varietat de fenòmens naturals tals com: 
fonts d’aigües termals, fumaroles o pantans de fang bullint de tonalitats grisoses i blanques. Però sobretot, aquest indret 
és conegut pels seus impressionants géisers, una de les manifestacions volcàniques més espectaculars.  Continuem 
amb la visita del Parc Nacional de Pingvellir, indret molt especial tant per la seva bellesa com per la seva importància 
històrica. Visitarem l’hemicicle, l’antiga seu del parlament víking, que ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO l’any 2004. Al parc trobarem també la falla més impressionant de l’illa, on podrem apreciar clarament la divisió 
de les plaques tectòniques eurasiàtica i americana, que es troben en un procés de separació contínua.  Acabarem el dia 
a Secret Lagoon on podrem gaudir d’un relaxant bany en aquesta llacuna d’aigües càlides, rica en minerals que es troba 
alimentada per propers deus d’aigua calenta. Avui gaudirem d’un dinar en ruta i passarem la nit en un hotel al sud de 
l’illa.  No hem d’oblidar que aquesta és una de les millors èpoques per gaudir de la màgia de les aurores boreals i, per 
tant, si la meteorologia ens ho permet, tindrem l’oportunitat de veure aquest fascinant i meravellós espectacle que la 
natura ens brinda, des del nostre hotel podrem sortir a peu a “CAÇAR AURORES”, serà un lloc fantàstic per la seva quasi 
nul•la contaminació lumínica.  Sopar i allotjament! 
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 Dimarts, 31 de desembre         REYKHOLT –VISITA A REYKJAVIK  - NIT DE CAP D’ANY 

Esmorzar a l’hotel i continuarem el nostre recorregut per l’oest de l’illa on farem una parada Reykholt, un dels 
assentaments medievals més importants de la regió que ha estat protagonista en la història de les famoses Sagues 
islandeses. Seguim fins a Reykjavik, en arribar farem una panoràmica de la ciutat on visitarem al llac junt l’ajuntament 
que trobarem totalment congelat, el port i la famosa església Hallgrímskirkja, situada en el centre, és un dels monuments 
més coneguts i visible des de tota la ciutat, l’arquitecte es va inspirar en les muntanyes i glaceres del paisatge Islandès. 
El seu interior de 1676 m2, allotja un gran orgue, amb 15 metres d’altura i 25 tones de pes, té acció electrònica, els tubs 
estan allunyats dels quatre teclats i de la consola de pedalers, hi ha 102 rangs, 72 parades i 5275 tubs.  

Dinar en un restaurant local. Acabada la visita, ens traslladarem al nostre hotel on ens allotjarem aquesta nit per 
descansar i preparar-nos pels sopar. Aquest vespre gaudirem d’un sopar bufet de cap d’any en un cèntric restaurant, la 
seva situació, ens permetrà, tot i el fred, acostar-nos a prop dels focs i fogueres. Veurem com els islandesos surten als 
carrers i places per reunir-se amb la seva família i els amics. La tradició és trobar-se al voltant d’una de les foguereres 
distribuïdes per tota la ciutat per celebrar aquest vespre tan especial i a mitjanit donen la benvinguda a l’any nou amb un 
espectacular castell de focs artificials que ompliran el cel de llum i color! 

 Dimecres, 1 de gener. SELJALANDFOSS -  SKOGAFOS – DYRHÓLAEY – 
REYNISFJARA – VIK - CAÇA DE LES AURORES BOREALS       

Després de l’esmorzar i per inaugurar el nou any, visitarem la cascada de Seljalandfoss, una de les més fotografiades 
d’Islàndia, des d’aquí ens dirigirem Skógafoss, que amb els seus 60 metres d’altura, és un dels salts d’aigua més grans 
de l’illa. Seguim la ruta en direcció a la població de Vik, parant a Dyrhólaey, un petit penyal situat a la costa sud, 
antigament una illa d’origen volcànic on veurem el far i els seus penya-segats, i per acabar amb una imatge sorprenent 
visitarem Reynisfjara, una platja de sorra negra de fama mundial que es troba a la costa sud d’Islàndia, a tocar del petit 
poble pesquer de Vík. Amb les seves enormes columnes de basalt, les onades de l'oceà Atlàntic i els impressionants 
paisatges, Reynisfjara és àmpliament considerat com el millor exemple de les platges de sorra negra d'Islàndia. El 1991, 
National Geographic va votar Reynisfjara com una de les 10 millors platges no tropicals que cal visitar al planeta.  

Avui gaudirem d’un dinar en ruta i passarem la nit en un hotel al sud de l’illa, i de nou una nova possibilitat de “CAÇAR 
AURORES”, si la meteorologia ens ho permet. 

 Dijous, 2 de gener  TORNADA A CASA               

Esmorzar a l’hotel i a l’hora convinguda ens traslladarem cap a l’aeroport de Reykjavik per volar cap a Barcelona. En 
arribar l’autocar del Club del Viatger ens tornarà als mateixos punts de recollida del primer dia. 
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Aquest viatge inclou 

 Trobada prèvia al viatge per conèixer els companys i  rebre l’itinerari definitiu  

 Trasllats a/des de l’aeroport de Barcelona des dels diversos punts de recollida acordats 

 Vols Barcelona – Reykjavik – Barcelona  

 Autocar privat pel nostre grup durant tot el viatge. 

 Guia acompanyant del Club del Viatger 

 Guia local castellanoparlant durant tot el recorregut 

 1 nit d’allotjament a Reykjavik en un hotel de 4* 

 4 nits d’allotjament fora de Reykjavik en hotels de classe turista 

 Esmorzar bufet 

 Les visites especificades en el programa amb les entrades incloses 

 Entrada per fer un bany al Blue Lagoon i al Secret Lagoon 

 Pensió completa des del sopar del primer dia a l’esmorzar del darrer 

 El sopar de cap d’any serà bufet amb productes de la zona 

 Una botella de pro-seco per cada dues persones en el sopar de cap d’any 

 Petit obsequi del Club del Viatger per habitació 

 Assegurança bàsica d’assistència durant el viatge. 

Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 Les despeses de caire personal 

 Les begudes als àpats 

 Les propines 

 Assegurança de cancel•lació. 

Preus 

Per persona en habitació doble ………………………………………………………………………………………….  3.595 € 

Suplement habitació individual ………………………………………………..…………………...……………………….  550 € 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 


