Islândia Mágica
09 DIAS / 06 NOITES
Saída: 24 de fevereiro de 2022
Reykjavík, Snaefellsnes, Selfoss e Vatnajokull
Com guia local falando português.

GRUPOS RAIDHO 2022
O inverno na Islândia é muito singular e sedutor.
A noite interminável, as montanhas cobertas de branco, o serpentear da neve pelas estradas e a aurora
boreal, são o convite para entrar num mundo para além do nosso tempo.
1º DIA: 24 DE FEVEREIRO DE 2022 – 5ª.FEIRA – SÃO PAULO / LONDRES / KEFLAVIK
Apresentação no aeroporto internacional de São Paulo para embarque com destino a Keflavik (conexão em Londres).
2º DIA: 25 DE FEVEREIRO DE 2022 – 6ª.FEIRA - KEFLAVIK / REYKJAVIK
Chegada, recepção e traslado para Reykjavik. Chegada e transfer ao hotel. Pernoite.
3º DIA: 26 DE FEVEREIRO DE 2022 – SÁBADO – REYKJAVIK / TÚNEL DE GELO NO GLACIAR / SNAEFELLSNES
De manhã, por volta das 07h45, viagem para a atividade Into the Glacier, usando enormes caminhões de eixos alterados
e adaptados para se moverem por cima do glaciar. Acesso ao maior túnel de gelo do mundo feito pelo homem, localizado
no segundo maior glaciar da Islândia – o Langjökull. É uma oportunidade incrível de explorar o glaciar e ver por dentro
o magnífico "gelo azul".
O Langjökull é o segundo maior glaciar da Islândia com aproximadamente 950 km² e uma grande parte do está a 1200m
acima do nível do mar. Depois, segue-se à Deildartunguhver, a mais poderosa fonte de água termal da Europa. Aqui,
jorra-se 180 litros de água por segundo a uma temperatura de 100°C .Continuação para visitar as belas cascatas de
Hraunfossar e Barnafoss. Por fim, o tour segue rumo à Península de Snaefellsnes, a oeste da região de Borgarfjordur,
onde Julio Verne fez descer as personagens em Viagem ao centro da terra. Noite no FH Stykkisholmur.
Notas:
- Se a previsão do tempo for favorável, será possível o avistamento da aurora boreal a partir das dependências do hotel;
- Devido ao clima, pode haver mudança do itinerário, e a excursão pode começar com costa sul, em vez de Snæfellsnes.
Lugares visitados: Glaciar Langjokull, Deildartunguhver hot spring, cascatas de Hraunfossar e Barnafoss, Snæfellsnes
Peninsula.
4º DIA: 27 DE FEVEREIRO DE 2022 - DOMINGO – SNAEFELLSNES / PENÍNSULA DE SNAEFELLSNES / SELFOSS
Café da manhã e, por volta das 09h00, saída para explorar a parte ocidental da península, passando por uma paisagem
costeira e montanhosa deslumbrante. O dia começa com uma breve caminhada no pequeno e encantador vilarejo de
pescadores de Arnarstapi. Depois de parar para almoçar na pitoresca aldeia de Hellnar, a jornada segue até a praia
rochosa de Djupalonssandur, seguido pelo Monte Kirkjufell, um local preferido por muitos fotógrafos. Viagem para o
Golden Circle, o mais antigo day tour da ilha. Visita ao parque natural de Thingvellir, onde se reunia o mais antigo
parlamento do mundo e onde se encontra a falha que separa a placa tectónica americana da euro-asiática, sendo
possível colocar um pé na América e outro na Europa. Segue-se o parque dos Géisers e Gulfoss, a cascata símbolo da
Islândia. Pernoite no hotel Selfoss.
Nota: Se a previsão do tempo for favorável, será possível o avistamento da aurora do hotel.
Lugares visitados: Snæefellsnes National Park, Praia Djúpalónssandur, Monte Kirkjufell, Thingvellir, Géiser, cachoeira
Gulfoss.
5º DIA: 28 DE FEVEREIRO DE 2022 – 2ª. FEIRA – SELFOSS / COSTA SUL / VATNAJOKULL
Café da manhã e, por volta das 09h00, é a hora de admirar o sol que se levanta lentamente enquanto se percorre o
caminho em direção a Seljalandsfoss – uma cachoeira muito incomum onde é possível caminhar atrás da queda d'água.
Depois, visita à outra cachoeira, Skógafoss, localizada no sopé do vulcão Eyjafjallajokull. O tour segue para Reynisfjara,
a praia de areia negra conhecida também por suas famosas colunas de basalto chamadas de Reynisdrangar. Próximo
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dali está a encantadora cidadezinha de Vík, onde os puffins – o pássaro típico da Islândia – aparecem durante os meses
de verão. Chegada então na região de Skaftafell, um lugar excelente para tentar observar as "Luzes do Norte".
Alojamento no FH Nupar.
Nota: Se a previsão do tempo for favorável, será possível o avistamento da boreal do próprio hotel. A localização é ideal
- perto da geleira Vatnajokull, longe das luzes da cidade.
Lugares visitados: Cachoeiras de Seljalandsfoss e Skogafoss, Vík e Praia de Reynisfjara
6º DIA: 01 DE MARÇO DE 2022 – 3ª.FEIRA – VATNAJOKULL / LAGOA GLACIAL JOKULSARLON / REYKJAVIK
Café da manhã e, por volta das 09h00, saída pela manhã para conhecer a Lagoa Glacial Jokulsarlon, um dos lugares mais
bonitos do país. Ali, enormes blocos de gelo que se desprendem de uma das línguas da geleira Vatnajokull, flutuam e se
acumulam na lagoa até chegarem à vizinha Diamond Beach, e então derretem no mar. Os icebergs na praia de areia
negra parecem diamantes e formam um cenário que parece surreal! Antes de retornar à capital, não deixe de explorar
o Parque Nacional de Skaftafell, sem dúvida, uma das atrações imperdíveis na Islândia. Chegada ao FH Reykjavik.
Lugares visitados: Vatnajokull Glaciar, Jokulsarlon Glacier Lagoon, The Crystal Beach (Diamond Beach), Natural Ice
Cave, Skaftafell Nature Reserve.
7º DIA: 02 DE MARÇO DE 2022 – 4ª.FEIRA – REYKJAVIK / BLUE LAGOON / REYKJAVIK
Café da manhã e, por volta das 09h00, traslado regular em direção à atração mais conhecida da Islândia: a Blue Lagoon.
Chegada às 10h00 para conhecer um spa geotermal natural cercado por campos de lava, para desfrutar das águas
termais conhecidas não somente pela cor azul, mas também pelas propriedades medicinais de sua argila. Retorno para
o Fosshotel Reykjavík.
De tarde, realização da atividade Fly Over Iceland que utiliza a mais moderna tecnologia para dar-lhe a sensação de voar.
Vai ficar suspenso em cadeiras a 20 m do solo, diante de uma tela esférica de 20 metros, enquanto o nosso filme o leva
a uma viagem emocionante pela Islândia. Efeitos especiais, incluindo vento, nevoeiro e aromas, combinam-se com o
movimento do passeio para criar uma experiência inesquecível. Segue-se a um pequeno city tour na capital com
destaque para o Solfarid, Hofdi house, Harpa Concer Hall e a catedral luterana Hallrimskirkja. Após city tour vai poder
usufruir da cidade de Reykjavík. Cidade graciosa e acolhedora, com lojas de arte e design espalhadas pelas ruazinhas do
centro.
8º DIA: 03 DE MARÇO DE 2022 – 5ª.FEIRA – REYKJAVIK / KEFLAVIK
Café da manhã e, no horário combinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a São Paulo
(conexão em Londres).
9º DIA: 04 DE MARÇO DE 2022 – 6ª.FEIRA – SÃO PAULO
Chegada às 06h05. Fim dos nossos serviços.
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O QUE ESTÁ INCLUÍDO
 03 noites de hospedagem no hotel indicado ou
similar em Reykjavík;
 01 noite de hospedagem no hotel indicado ou
similar em Snaefellsnes;
 01 noite de hospedagem no hotel indicado ou
similar em Selfoss;
 01 noite de hospedagem no hotel indicado ou
siimilar em Skaftafell;
 Café da manhã diariamente;
 Micro-ônibus para toda a viagem;
 Transporte em micro-ônibus durante os tours
com acompanhamento de guia falando português
(2º ao 5º dia); Exceto para os transfers de
chegada e saída, com motorista falando inglês.
 Excursões conforme mencionadas no programa;
 1 noite de caçada à aurora Boreal;
 Bilhete de entrada na Blue Lagoon, incluindo
aluguel de toalha, roupão, chinelos e uma bebida.
 Exploração guiada no túnel/caverna de gelo no
topo da geleira Langjokull
 Seguro de viagem GTA FULL válido por 09 (nove)
dias. Coberturas e valores válidos para
passageiros com até 64 anos de idade.
Importante: Acima de 65 anos, favor nos consultar
sobre diferença de preços e/ou redução de
cobertura.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade
Reykjavík
Snaefellsnes
Selfoss
Skaftafell

Noites
3
1
1
1

Hotel
Fosshotel Reykjavík
Foshotel Stykkisholmu
Hotel Selfoss
Fosshotel Nupar

Categoria
Primeira
Luxo
Primeira

 Passagem aérea internacional - Emitida à parte;
 Traslados de chegada e saída para os passageiros
que não chegam/saem nos voos sugeridos;
 Passaporte e vistos consulares;
 Taxas de embarque, aeroportuária, combustível,
segurança e governamentais;
 Alimentação e bebidas (exceto refeições
mencionadas no roteiro);
 Passeios opcionais e/ou sugeridos;
 Early check in e late check out;
 Extra de ordem pessoal como telefonemas,
gorjetas em geral, etc;
 O que não estiver especificado como incluído.
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Preço da PARTE TERRESTRE com mínimo de 10 adultos pagantes
Preço por Pessoa
Parte terrestre
À vista

Parcelado

Parte aérea **

Forma de pagamento

Quarto
DUPLO

Quarto
INDIVIDUAL

3.173

3.797

3.396

4.067

Tarifa
A partir de

Taxas de
embarque

US$ 737

US$ 140

À vista em depósito
Entrada de 25% em depósito e saldo no cartão
(Master, Visa e Diners)
Em até 6 parcelas iguais
Para fechamentos até Setembro de 2021.
À vista ou em 5x sem juros nos cartões Amex,
Diners, Mastercard e Visa.

(**) Tarifa aérea sujeita a alteração e disponibilidade na classe de reserva.
Data

Cia. Aérea

Voo

Origem

Destino

Saída

Chegada

24FEV

QUI British Airways

246

São Paulo Guarulhos

Londres

16h00

06h35*

25FEV

SEX

British Airways

894

Londres

Reykjavik

08h10

11h30

03MAR

QUI British Airways

895

Reykjavik

Londres

12h15

15h35

03MAR

QUI British Airways

247

Londres

São Paulo Guarulhos

21h10

06h00*

(*) Chegada no dia seguinte.
Importante: como regra geral, as companhias aéreas vendem espaço na aeronave e não assentos. Caso tenha preferência por
marcação antecipada, haverá cobrança de adicional. Consulte-nos no momento da reserva.
Alternativamente, você pode esperar até o check-in abrir 48 horas antes do seu voo e selecionar um assento da sua escolha
gratuitamente. Note que o recurso de escolher e reservar assentos da sua escolha pode ser limitado nesse momento.

Opcionais

Preço por
Pessoa EUROS

Forma de
pagamento

Voo Panorâmico:
Gelo e Fogo - Glaciares e vulcões| 1.45 horas de duração | avião para
máximo de 4 PAX (O voo só se realiza com um min. De 2 PAX)
Esse é um passeio magnífico sobrevoando o mundialmente famoso glaciar e vulcão de
Eyjafjallajökull e pela espetacular área do sudoeste islandês. Outros locais de interesse
visitados no caminho incluem Hekla, outro famoso vulcão islandês; O Parque Nacional
Thingvellir, local do mais antigo parlamento do mundo; o parque dos géiseres, uma das áreas
geotérmicas mais destacadas do mundo; a cachoeira Gullfoss; A Reserva Natural de
Þórsmörk; e as deslumbrantes montanhas coloridas de riolito de Landmannalaugar

663

Descida ao interior do vulcão
Aprox. 5 a 6 h de duração | Moderada dificuldade
Observações: Cerca de 45 m dentro do vulcão c/ caminhada de 3,5 Km em cada sentido parque
- entrada do vulcão - parque | Materiais de segurança necessários (capacetes) fornecidos para
a atividade | Sopa tradicional oferecida
Para poder descer o vulcão adormecido Þríhnúkagígur, precisa fazer uma caminhada
moderada de 45 a 50 minutos (para chegar à cratera) e a coragem de descer 120 metros até o
fundo da cratera numa plataforma suspensa por cabos. A caminhada até o vulcão é parte
integrante do passeio, não apenas por causa do cenário de tirar o fôlego, mas também porque
é uma das duas únicas maneiras de chegar à base do vulcão. Quando regressar à superfície,
vai ter a oportunidade de desfrutar de uma sopa islandesa tradicional e café/chá/chocolate
quente.

379
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Parcelado junto
com o pacote
principal, ou à vista
até 2 meses antes
da data da saída.
(sujeito a
disponibilidade e
alteração)
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Condições Gerais
RESERVAS
 Para a solicitação da reserva da parte terrestre deverá ser efetuado o depósito da entrada no valor de 25% do valor
do pacote. O pagamento somente poderá ser em depósito.
 Todos os pagamentos serão convertidos em R$ (reais) pelo câmbio do dia.
 Saldo poderá ser efetuado no cheque ou no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).
Opções de parcelamento





Para fechamentos até Setembro de 2021: Saldo em até 6 parcelas iguais
Para fechamentos até Outubro de 2021: Saldo em até 5 parcelas iguais
Para fechamentos até Novembro de 2021: Saldo em até 4 parcelas iguais
Para fechamentos a partir de Dezembro de 2021: Entrada de 40% em depósito e saldo em até 3 parcelas iguais

Pagamentos à vista – Conforme indicado
Pagamentos no cartão de crédito AMEX, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista.
Dados bancários
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4
CNPJ -64.521.354/0001-64
Raidho Turismo Viagens Ltda

CANCELAMENTO
· Caso o cliente decida cancelar o pacote sem motivos, será retido o valor total da entrada para despesas e custos
operacionais considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato
de Intermediação de Serviços Turísticos. Para outros motivos, será avaliado caso a caso.

Multas do fornecedor em caso de cancelamento:
Em caso de cancelamento até 60 dias antes da chegada, a taxa será de (25%)
Em caso de cancelamento até 30 dias antes da chegada, a taxa será de (50%)
Em caso de cancelamento até 15 dias antes da chegada, a carga será (80%)
Em caso de cancelamento até 07 dias antes da chegada, a carga será (100%)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
· Em casos específicos, e dependendo do prazo de emissão da passagem aérea, gerado automaticamente pelas cias.
aéreas, poderá ser solicitado o valor total referente à passagem aérea por pessoa, separado da parte terrestre.
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva;
. Favor solicitar contrato de intermediação de serviços turísticos da Raidho Tour Operator para informações sobre
cláusulas de cancelamento/alteração/transferência de serviços, além de condições específicas para grupos;
. Caso haja alguma alteração governamental, aérea ou de grande variação cambial, nos reservamos o direito de
revisar os preços ou corrigir a diferença, dando a opção ao passageiro de cancelar a viagem, recebendo o reembolso
do pagamento efetuado, menos as despesas operacionais, e mediante regras de cancelamento de fornecedores (vide
contrato de prestação de serviços turísticos).

11 3383-1200 / atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br

GRUPOS RAIDHO 2022
. Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui;
. As saídas dos passeios estão sujeitas à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais;
. O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário;
. Os valores acima são válidos para um grupo de no mínimo 07 adultos pagantes com acompanhamento de guia local
falando português durante toda a viagem;
Por tratar-se de um grupo por “adesão” a distribuição das acomodações duplas será feita conforme a ordem de
recebimento integral da parte terrestre dos passageiros (salvo casos de casais ou de passageiros já pré-definidos
como viajando juntos). Ao final do fechamento do grupo, se não houver um segundo passageiro para compartilhar a
acomodação dupla, ou caso algum passageiro ainda não tenha efetuado o pagamento integral (por exemplo, pago
somente entrada), será cobrada a diferença para apartamento individual. Em caso de cancelamentos após o
encerramento do grupo, ou que por ventura venha prejudicar ao passageiro que permanece no grupo, aquele que
cancelou terá multa referente ao suplemento para acomodação individual.

DOCUMENTOS
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem;
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte;
- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site
da Polícia Federal.
DOCUMENTOS
IMPORTANTES
(para brasileiros)

EUROPA

✓
Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao Brasil
PASSAPORTE

VISTO

A partir de 2022, passageiros com passaporte brasileiro que viajarem para
a Europa deverão preencher eletonicamente a permissão especial
denominada EITAS e efetuar o pagamento da taxa. O documento é válido
por três anos, a menos que a validade do passaporte termine antes.
https://www.etiasvisa.com/es

Certificado Internacional
de Vacina contra Febre
Amarela
✓ - obrigatório |  - não obrigatório



Devido à pandemia e novas regras, a documentação e procedimentos, bem como protocolos, deverão ser atualizados.
(agosto.21)
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