
 
 

Dom 27ago: COPENHAGEN 
Chegada no Aeroporto de Copenhagen - o Hotel Hilton está localizado a apenas 100m, no terminal do 
aeroporto. Encontro com seu tour leader às 20:00h no hotel para uma breve reunião informativa. 
Acomodação no Hotel Hilton Airport*****. 
 
Seg 28ago: COPENHAGEN - KEFLAVIK - HVERAGERDI 
Ao meio-dia, check-in no terminal para o voo para Keflavik, com chegada à tarde. Viagem pela costa 
para a Estaçãp Geotérmica de Krysuvik, com piscinas de lama borbulhante, saídas de vapor, etc. No 
final da tarde, chegada ao hotel em Hveragerdi para jantar e acomodação no Hotel Frost & Fire****.  
B + D 
 
Ter 29ago: HVERAGERDI 
Viagem de dia inteiro para o interior da Islândia visitando os Campos de Lava, antigos vulcões, a 
famosa queda d’água Gullfoss e o ativo Geysir (gêiser). Almoço em restaurante local antes do retorno 
para Hveragerdi. À noite, traslado para uma cavalariça para jantar e show equestre. Acomodação no 
Hotel Frost & Fire****. B+L+D 
 
Qua 30ago: HVERAGERDI 
Excursão de dia inteiro pela costa sul da Islândia passando por cachoeiras, montanhas enormes, 
geleiras, penhascos dramáticos e praias de solo negro. Almoço no percurso em restaurante local. 
Jantar e acomodação no Hotel Frost & Fire****. B+L+D 
 
Qui 31ago: HVERAGERDI - REYKHOLT  
Viagem para o parque nacional de Thingvellir. Continuação pela Estrada de Montanha Kaldidalur ao 
longo de Langajökull para Reykholt,passando por algumas cachoeiras impressionantes. Almoço tipo 
lunch pack no percurso. Chegada em Reykholt para visita ao Museu Saga antes do jantar no Hotel 
Reykholt****. B+LP+D 
 
Sex 01set: REYKHOLT - REYKJAVIK 
Viagem para Reykjavik via Hvalfjördur - Em Reykjavik, um curto city tour antes de seguirmos para o 
hotel. Almoço por conta própria e tarde livre. Opcional voo de helicóptero para um antigo vulcão que 
pode-se visitar por dentro através de um simples elevador. Tarifa sob consulta. Para o jantar à noite 
pode-se desfrutar o grande buffet islandês de peixes no Restaurante Reykjavik. Acomodação no Hotel 
Reykjavik****. B+D 
 
Sab 02set: REYKJAVIK - ILULISSAT 
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto doméstico de Reykjavik para partida às 10:15h 
para Ilulissat, com chegada às 11:30h, hora local. Caminhada pela cidade à tarde seguida de jantar de 
boas-vindas no restaurante do hotel com fantástica vista dos icebergs no mar. Acomodação no Arctic 
Hotel****. B+D 
 



Dom 03set: ILULISSAT 
Pela manhã, fácil caminhada para as margens do Icefjord e Ruínas Esquimós em Semermiut. O tour 
termina com almoço no Restaurante Mamartut. À tarde, opcional voo panorâmico sobre o Icefjord. 
Tarifas sob consulta. Jantar seguido de um cruzeiro para a entrada do Icefjord.Acomodação. B+L+D 
 
Seg 04set: ILULISSAT 
Após o café da manhã, traslado ao pier para um cruzeiro de dia inteiro para um assentamento de 
caçadores para almoço, e no nosso cruzeiro de volta vamos num passeio para avistar baleias. Jantar e 
acomodação no Arctic Hotel****. B+L+D 
 
Ter 05set: ILULISSAT - KANGERLUSSUAQ - COPENHAGEN 
Manhã livre antes do traslado o aeroporto para o voo para Copenhagen, via Kangerlussuaq com 
chegada às 20:00h. Acomodação no Hotel Hilton Copenhagen Airport. B 
 
Qua 06set: COPENHAGEN 
Café da manhã e fim do tour. B 
 
 
 
 

 

Reservas e informações: 
email: scan-suisse@scan-suisse.com.br 
Acesse nosso site: www.scan-suisse.com.br 
Avenida Morumbi 8509, CJ 53 - Cep: 04703-004 Brooklin Paulista  
São Paulo SP - Fone: +11 5531 7100 - Fax: +11 5561 7106 

  

Tarifas em EUROS por pessoa: 
Em apt Duplo:           8665 

Suplemento Single:  1250 

 

Condições de pagamento: 
Entrada: 2000, não reembolsável 

Saldo: 3 x sem juros 

 
Tarifas sujeitas a alteração sem 
aviso prévio 

Inclui: 

- Hotéis conforme itinerário 

- Café da manhã diariamente 

- 12 refeições 

- 1 almoço tipo lunch pack 

- Guia em espanhol 

- Traslados em Reykjavik-Ilulissat-Kangerlussuaq 

- Entrada conforme itinerário 

- Cruzeiro conforme itinerário 

- Microônibus confortáveis 

- Voo Copenhagen-Keflavik-Ilulissat-Kangerlussuaq-

Copenhagen classe econômica 23kg 

- Seguro de viagem April EUROPA MAX 

- Seguro Any Reason - máximo US$10,000 

- Tour leader Scan-Suisse 
 
Não inclui: 
- Imposto de remessa ao exterior  


