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VIATGE al desconegut EST d’ISLÀNDIA 

" Una zona salvatge de gran bellesa natural " 
Del dilluns 26 d'agost al dimarts 3 de setembre del 2019 

 
 

 DILLUNS  · 26 ·   BARCELONA – REYKJAVÍK  
 
 Tarda:             a les 14.00 h sortida i trasllat des de la plaça de Catalunya fins a  
l’aeroport de BARCELONA TERMINAL 1. 
 Sortida:  a les 18.25 h amb el vol VY-8560 de la companyia VUELING.  
 Arribada: a les 21.00 h al Keflavík International Airport (KEF). 
 Tot seguit: trasllat a l’Hotel RADISSON BLU HOTEL SAGA de REYKJAVÍK. 

 
 

 DIMARTS  · 27 ·   REYKJAVÍK - ILLES VESTMAN – HVOLSVÖLLUR 
 
 Matí: recorregut fins al sud, passant els pobles de HVERAGERÐI i SELFOSS fins 
a arribar al port de LANDEYJARHÖFN d'on surt el “ferri” que ens durà a les Illes 
VESTMAN. Allí visitarem el nou i impactant museu d' ELDHEIMAR, on es mostren els 
efectes que hi va haver a les illes a causa de l'erupció que hi va haver l'any 1973 i que va 
fer que tots els habitants haguessin de desallotjar casa seva. També farem una visita 
panoràmica a aquesta illa petita i encantadora.   
 Dinar: en ruta. 
 Tarda: retorn i represa de la nostra ruta fins a arribar al petit poble de  
HVOLSVÖLLUR, situat al districte del centre d'Islàndia Meridional i que va des de les 
terres altes fins al mar. Aquesta zona presenta una gran diversitat de meravelles 
geològiques, fet que va fer que la zona formés part del Geoparc Mundial de Katla de la 
UNESCO.   
 Sopar/Allotj.: a l' HOTEL EYJAFJALLAJÖKULL a l'àrea de HVOLSVÖLLUR.  

 
 

 DIMECRES  · 28 ·    HVOLSVÖLLUR - VÍK – SKAFTAFELL 
 
 Matí: seguirem recorrent la costa sud de l'illa fins a arribar a la bonica cascada de 
SELJALANDSFOSS, on farem una parada per tal de gaudir-ne i continuarem el nostre 
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camí fins a la localitat de VIK, tot travessant el camp de lava d'ELDHRAUN, el més extens 
del món, i la regió desèrtica sorrenca de SKEIÐARÁRSANDUR.  
 Dinar: en ruta. 
 Tarda: visita al Parc Nacional de SKAFTAFELL, una de les més belles regions del 
país, situat al peu de VATNAJÖKULL, el glacial més gran d'Europa.   
 Sopar/Allotj:  a l’HOTEL HOFN, situat a la població de HORNAFJORDUR.  
 
 

 DIJOUS   · 29 ·  Glacera de JÖKULSÁRLÓN -  HÖFN - DJÚPIVOGUR 
 
 Matí: començarem aquest dia tot fent una passejada, en vehicles amfibis, per la 
llacuna glacial de JÖKULSÁRLÓN, on podrem contemplar de prop els seracs, uns 
espectaculars blocs irregulars de gel de grans dimensions produïts per les esquerdes de la 
llengua de la glacera, tota una vivència experimental al bell mig de la naturalesa.    
 Dinar: en ruta. 
 Tarda: continuarem el nostre recorregut per la regió sud-oriental d'Islàndia, on 
comença l'espectacular ruta dels fiords, fins a arribar a la ciutat portuària de HÖFN, situada 
a prop d'un fiord anomenat Hornafjörður, des d'on se'ns ofereixen unes vistes 
panoràmiques de la glacera de VATNAJÖKULL. I tot seguit arribarem a la nostra 
destinació d'avui,  DJÚPIVOGUR,  una petita població situada en una península molt a 
prop de l'illa de Papey i del fiord Berufjörður. 
 Sopar/allotj.: a l' HOTEL FRAMTID, situat a la població de  DJÚPIVOGUR. 
 
 

 DIVENDRES · 30  ·  STÖÐVAFJÖRÐUR – FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR   
    REYÐARFJÖRÐUR 
 
 Matí: el tram d'avui ens durà per la carretera de la costa, des de DJÚPIVOGUR fins 
als pobles pesquers de BREIÐDALSVÍK i STÖÐVAFJÖRÐUR, on farem una breu 
parada per veure la curiosa i interessant col·lecció particular de minerals d'aquesta part 
de l'illa, que ha anat recopilant la senyora Petra Sveinsdóttir. Tot seguit seguirem recorrent 
la costa fins a arribar a FÁSKRÚÐSFJÖRÐUR, que es troba al centre dels fiords orientals, 
entre les penínsules Vattarnes i Hafnarnes, i allí visitarem el Museu dels Francesos, que 
ens mostra les connexions històriques de la darrera part del segle XIX fins al 1935, quan la 
ciutat era el centre principal per als pescadors francesos de l'est d'Islàndia.    

 
 
 



 
 

POL VIATGES,S.L gc md286 
Sant Elies, 11-19 despatx 92 

08006 Barcelona 
Tel.:0034 93 241 41 42 

info@polviatges.com 
www.polviatges.com 

 

 Dinar: en ruta. 
 Tarda: continuarem la nostra ruta fins a arribar a la població de REYÐARFJÖRÐUR, 
situada al punt més profund d'un llarg i ample fiord de més de 30 km, i que el noruecs 
solien freqüentar per dur-hi a terme la pesca, sobretot la caça de la balena. 
 Sopar/allotj.: a l' AUSTUR HOTEL, situat a la població de REYÐARFJÖRÐUR. 
 
 

 DISSABTE  · 31 · NESKAUPSSTAÐUR -  Navegació fins a MJÓIFJÖRÐUR  
 
 Matí: sortida en direcció a ESKIFJÖRÐUR fins a arribar a NESKAUPSSTAÐUR, 
un poble pesquer que té una història molt especial de pesca i vida social. Allí pujarem en 
una petita embarcació i tot navegant ens dirigirem cap a un estret fiord envoltat d'enormes 
muntanyes que ens durà a MJÓIFJÖRÐUR, un petit nucli urbà amb només uns 20 
residents permanents que ens donaran la benvinguda i ens explicaran les costums  
ancestrals, la cultura i la història de la vida rural d'Islàndia. Aquest llogaret està considerat 
el més petit d'Islàndia i antigament havia estat una estació de caça de balenes.  
 Dinar: en ruta. 
 Tarda: navegació de retorn pel fiord fins a NESKAUPSSTAÐUR i, 
 seguidament, per carretera arribarem a REYÐARFJÖRÐUR el nostre destí. 
 Sopar/Allotj.: a l' AUSTUR HOTEL, situat a la població de REYÐARFJÖRÐUR. 
 
 

 DIUMENGE  · 1 ·   SEYÐISFJÖRÐUR - BORGARFJÖRÐU EYSTIR –  
    EGILSSTAÐIR 
 
 Matí:  avui deixarem REYÐARFJÖRÐUR enrere i ens dirigirem cap a 
SEYÐISFJÖRÐUR, una població acollidora amb personatges peculiars, de molta 
creativitat, rica en història, i envoltada de cascades. Hi habiten unes 700 persones que 
conviuen com una gran família amistosa. D'allí en aproparem a la isolada i aïllada regió del 
fiord BORGARFJÖRÐUR EYSTRI, situada a la costa, a uns 70 km de EGILSSTAÐIR, i 
coneguda per la seva gran bellesa natural. Aquesta població té al voltant de 100 habitants i 
és famosa per ser un paradís per als excursionistes i el campament base per fer rutes de 
senderisme anomenades VÍKNASLÓÐIR, que condueixen als fiords i cales desertes. A 
BORGARFJÖRÐUR és on tradicionalment i suposadament resideix el castell i la cort de 
la reina dels ELFS, concretament en una majestuosa roca que s'assembla a una fortalesa 
natural anomenada ÁLFABORG o ciutat dels ELFS, col·locada al bell mig de la 
desembocadura del fiord.   
 Dinar: en ruta. 
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 Tarda: retorn a EGILSSTAÐIR. 
 Sopar/Allotj.: al HÉRAÐ ICELANDAIR HOTEL, situat a  EGILSSTAÐIR. 
 
 

 DILLUNS  · 2 ·    WILDERNESS CENTER - VOL interior de TORNADA a  
     REYKJAVÍK 
 
 Matí: avui visitarem el que anomenen WILDERNESS CENTER, un autèntic i 
tranquil amagatall, situat just a la vora del desert més gran del nord d'Europa. Diuen que 
visitar aquest espai és tota una aventura al passat que comença just quan es creua el vell 
pont de fusta que dona accés al WILDERNESS CENTER. Cada detall de les instal·lacions 
s'ha  renovat en l'estil original perquè el visitant se senti com si participés en una aventura 
del passat. Els edificis, la decoració interior, el menjar, les activitats i els amfitrions tenen 
un paper vital en aquesta experiència. 
 Dinar: en ruta. 
 Tarda:  de tornada agafarem un vol interior en un petit avió que ens durà fins a 
l'aeroport de Keflavik International Airport a REYKJAVÍK. 
 Sopar/Allotj.: al RADISSON BLU SAGA HOTEL de REYKJAVÍK. 
 
 
 

 DIMARTS  3:   REYKJAVÍK - BARCELONA  
 
 Sortida:  a les 09.00 h amb el vol D 8566 de la companyia NORWEGIAN. 
 Arribada: a les 15.15 h a l'aeroport de BARCELONA TERMINAL 2. 
 Tot seguit: trasllat amb autocar fins a Passeig de Gràcia a la cantonada amb 
Gran Via de les Corts Catalanes.  

 
 

PREU: 3.890  € - Habitació doble - Suplement habitació individual: 745  € 
Per a inscripcions Tel. 93 241 41 42  de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h. 

Tarda:  616 958 009  (Pere Costa) 
 
 

1r Termini PREINSCRIPCIÓ: DIJOUS 30 de MAIG  1.300  € 
2n i ÚLTIM PAGAMENT: DIJOUS 20 de JUNY  
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CaixaBank  “la Caixa” -  ES34 – 2100 3017 0822 0064 1565 
 

NOTA: aquest viatge NO es realitzarà sense un mínim de 15 persones 
 
 

          EL PREU INCLOU: 
 Trasllat amb autocar d'anada i tornada a l’aeroport de BARCELONA.  
 Vols directes amb les companyies VUELING (anada) i NORWEGIAN 

(tornada). 
 Allotjament, en règim de mitja pensió,  en  HOTELS de 3*/ 4*.  
 Dietes fora dels HOTELS (en ruta).  
 Refrescos, aigua, cervesa i cafè o infusions, per dinar i sopar.  
 Autocar durant tot el recorregut.  
 Entrades a museus i recintes històrics que consten en la programació. 
 “FERRY” a les illes de VESTMAN. 
 Passejada amb vehicles amfibis per la llacuna glacial de JÖKULSÁRLON. 
 Embarcació exclusiva pel grup per navegar pel fiord de MJÓIFJÖRÐUR. 
 Visita WILDERNESS CENTER. 
 Vol interior amb la Cia. Air Iceland de EGILSSTAÐIR fins a REYKJAVÍK. 
 Guia professional de turisme de parla hispana.  
 Propines guia i xofer.  
 Guia acompanyant de Pol Viatges des de BARCELONA.  
 Assegurança d’assistència i anul·lació. 

 
       EL PREU NO INCLOU: 

 Qualsevol cosa no especificada. 


