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- CIRCUIT ISLANDA 2021: Țara focului și a gheții - 

- 9 zile / 8 nopți, 21-29 iulie 2021 

2590 Euro (taxe de aeroport incluse) 
 

Islanda, patria vulcanilor activi, a gheizerelor ce răbufnesc din când în când, a izvoarelor termale și.... a 
cutremurelor frecvente. Vă propunem un circuit compact de cunoaștere a Islandei, o tară cu populație mică 
dar cu o natură cu activitate geologică și vulcanică intensă, ce o face să aibă poate cele mai spectaculoase 
peisaje din lume.  
 
NOTĂ : PENTRU RESPECTAREA DISTANȚEI MINIME, CIRCUITUL VA FI DE MAXIMUM 12 PERSOANE, IAR TRANSPORTUL SE VA FACE 
CU MICROBUZ DE 17-21 DE LOCURI. 
 
ITINERARIU: REYKJAVIK –  GULFOSS – VIK – DYRHÓLAEY – SKAFTAFELL  – JÖKULSÁRLÓN – FIORDURILE DE 
EST – HUSAVIK – AKUREYI – REYKJAVIK 
 
 
Ziua 1 ( 21 iulie 2021). BUCUREȘTI plecare , REYKJAVIK sosire 
• Întâlnire la ora 16:00 în Aeroportul ‘Henri Coandă’ cu reprezentantul Exact Tours și plecare spre Frankfurt la 
18:35 cu LH 1421.  
• Sosire în Frankfurt la 20:05 și continuare spre Reykjavik, cu plecare la 21:50 cu LH 868. 
• Sosim în Aeroportul Internațional Keflavik din Reykjavik la 23:30, după care urmează transfer privat la hotel 
și check-in. 
• Cazare în Keflavik la hotel de 3 stele ( B&B Keflavik sau similar) 
Mese: -  
Transport: transfer privat cu microbuzul  
 
 
Ziua 2 ( 22 iulie 2021). GEYSIR- GULFOSS – SKOGAR – VIK, (320 km) , EXPLOZII DE GEIZERE, CASCADE 
IMPUNĂTOARE, COLONII DE PUFINI, PLAJA NEAGRĂ   
• După micul dejun plecăm în circuit să descoperim Islanda. Pentru început mergem spre sud, pe traseul 
cunoscut ca fiind Cercul de Aur, unde vom vedea  
• Gulfoss, sau Cascada de Aur, una din cele mai frumoase cascade din Islanda, pe care le vom admira din mai 
multe unghiuri 
• Zona de ape termale Geysir, unde vom vedea numeroase gheizere, jeturi de apă fierbinte fierbinți ce sunt 
aruncate periodic din pământ și de asemeni vulcani noroioși bolborosind . Cel 
 mai faimos gheizer dintre acestea este Strokkur, cu un jet puternic ce țâșnește la fiecare 10 minute Vizităm 
apoi 
• Parcul Național Thingvellir, patrimoniu UNESCO, locul în care a fost fondat parlamentul islandez în 930 și 
unde este granița dintre plăcile tectonice din Eurasia și America de Nord.  
• Continuăm de-a lungul coastei sudice, pe lângă ferme liniștite și vom vizita doua cascade pitorești 
• Seljalandsfoss, ce se poate vedea de pe un drum situat în spatele perdelei de apă  
• Skogafoss, este locul unde s-au filmat mai mute producții hollywoodiene. Mergem mai departe la  
• Dyrholaey, rezervație naturală, loc de cuibărit pentru multe specii, inclusiv pufinii. Plecăm apoi spre Vik, 
unde ne plimbăm pe faimoasa plajă neagră. 
• Cazare în zona Vik, la hotel de 3 stele (Hotel Kria sau similar)  
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Mese: mic dejun   
Transport: privat 
 
 
Ziua 3 ( 23 iulie 2021). VIK – PARCUL NAȚIONAL SKAFTAFELL – LAGUNA GLACIARĂ – HOFN (285 km) CÂMPURI 
DE LAVĂ, LAGUNĂ GLACIARĂ CU AISBERGURI, CEL MAI MARE GHEȚAR DIN EUROPA 
• Mic dejun la hotel după care vom merge să vizităm Lava Center, cu acces la punctul de observație, după care 
trecem prin Eldhraun, un câmp de lava solidificată, în urma celei mai mari erupții de vulcan înregistrată 
vreodată (1783-1784), erupție ce a schimbat clima din vestul Europei. Ne oprim în Kirkjubæjarklaustur, o oază 
verde în câmpul înconjurător de lavă și nisip negru. Continuăm apoi peste câmpul de nisip vulcanic spre 
Skaftafell, o zonă de ghețar spectaculoasă, ce face parte din Parcul Național  
Vatnajökul, pe listele UNESCO. Mergem apoi la  
• Laguna glaciară Jökulsárlón unde vom naviga printre blocuri glaciare uriașe. Laguna Jökulsárlón a început să 
se formeze la începutul anilor nouăzeci și a crescut în fiecare an.  Vom vedea blocuri de gheață care au rupt 
cel mai mare ghețar din Europa Vatnajökull și vom naviga încet spre oceanul care este la doar 2 km distanță. 
Unele aisberguri sunt parțial acoperite cu cenușă vulcanică din erupții antice și arată ca niște sculpturi, 
realizate chiar de Mama Natură. Dacă vom avea noroc sa vedem foci ce stau sa se încălzească la soare 
• Vom vizita apoi plaja de diamante, atât de populara in ultimul timp, cu bucăți de gheată ce strălucesc în 
lumină, în contrast cu plaja neagră.  
• Cazare în apropiere de Höfn la hotel de 3 stele ( Hali Country Hotel sau similar) 
Mese: mic dejun la hotel 
Transport: privat, cu microbuzul 
 
 
Ziua 4 ( 24 iulie 2021). HOFN – FIORDURILE DE EST –  EGILSSTAðIR (255 km) FIORDURI ÎNGUSTE, MUNȚI 
ABRUPȚI, COASTĂ PITOREASCĂ, COLECȚIE DE MINERALE 
• Astăzi explorăm minunile fiordurilor de est cu micile lor sate de pescari care se cuibăresc în liniște sub văi 
adânci și munți abrupți, care au fost cioplite odată de ghețari.  Aici este una din cele mai vechi zone din Islanda, 
si, deși multe fiorduri sunt nelocuite, fiecare are grandoarea sa. 
• Vă recomandăm o vizită la băile din zona geotermală Vok, deschise de curând 
• Cazare în / lângă Egilsstaðir la hotel de 3 stele (Icelandair Hotel Herad sau similar)  
Mese: mic dejun  
Transport: privat 
 
 
Ziua 5 ( 25 iulie 2021). EGILSSTAðIR - DETIFOSS – HUSAVIK (275 km) 
DEȘERT MUNTOS, ACTIVITATE VULCANICĂ ȘI GEOTERMALĂ, PE URMELE BALENELOR 
• Astăzi ne îndreptăm spre ținuturile Modrudalsoraefi către Dettifoss, cea mai puternică cascadă a Europei.  
Apoi drumul ne duce prin peisajele parcului National Vatnajokull. Ne vom opri să admirăm canionul în formă 
de potcoavă, Asbyrgi.   
• De acolo mergem peninsula Tjornes la Husavik, care a devenit renumit pentru tururile de observare a 
balenelor. 
• Timp liber în Husavik 
Opțional putem pleca într-o expediție pe mare, în timpul acestei croaziere de 3 ore vom observa balenele  din 
zonă; tipurile de balene ce pot fi observate în mod obișnuit sunt balena Albastră, balena „Minke” arctică, 
balena „Cocoașată”, balena ucigașă „Orca”.  
» Notă: Excursia opțională pentru observarea balenelor se organizează pentru un grup minim de 4 persoane și 
costă 110 Euro;  
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• Cazare în Husavik la hotel de 3 stele (Fosshotel Husavik sau similar) 
Mese: mic dejun  
Transport: privat 
 
 
Ziua 6 ( 26 iulie 2021).HUSAVIK – LACUL MYVATN - AKUREYRI -  (165 km) FORMAȚIUNI VULCANICE BIZARE, 
FAUNĂ BOGATĂ 
• Astăzi ne îndreptăm spre Lacul Myvatn și împrejurimile sale, trecând prin platoul imens Moðrudasoraefi . 
Myvan o zonă vulcanică , o zonă fantastică în care descoperi uimit cum forțele naturii au sculptat planeta 
noastră.  
• Vizităm bazinele fierbinți de noroi din Namaskard, o zonă parcă de pe o altă planetă 
• Continuăm drumețiile prin Dimmuborgir, care este un câmp cu formațiuni de lavă spectaculoase,  cu 
nenumărate forme ciudate, găuri, stânci și bolți și vom vedea craterul Hverfjall 
• Ne continuăm drumul spre magnifica cascadă Godafoss care se află în râul Skjálfandafljót și de acolo 
mergem în capitala nordului și descoperim puțin din orașul port Akureyri, „capitala” nordică a Islandei.  
• Cazare în zona Akureyi la hotel de 3 stele (Icelandair Hotel Akureyi sau similar) 
Mese: mic dejun  
Transport: privat 
 
 
Ziua 7 ( 27 iulie 2021). AKUREYRI – REYKJAVIK (490 km) 
CÂMPURI FERTILE, RÂURI GLACIARE, FIORDURO PITOREȘTI 
• Mergem prin zona Skagafjordur, cunoscută pentru creșterea cailor islandezi. Pe drum vom vizita ferma 
Glambauer, un exemplu de arhitectură islandeză, în care acoperișurile sunt acoperite cu iarbă, acest mod de 
construcție a fost inclus în patrimoniul UNESCO imaterial 
• Trecem apoi peste platoul Holtavorouheiooi pentru a ajunge in Borgarfjörður, o zonă din vestul Islandei, 
cunoscută pentru istoria legată de vikingi si pentru peisajul vulcanic pitoresc. Vom vizita 

•cascada Hraunfossar; aici apa glacială în nuanțe de albastru și alb trece prin formațiuni vulcanice 
neobișnuite, creând un aspect unic 

•Apele termale Deildartunguhver, care furnizează apa caldă pentru orașele învecinate: Akranes și 
Borgarnes, după care continuăm spre Reykjavik. 
• Cazare în Reykjavik la hotel de 4 stele ( Midgardur by Center Hotel sau similar) 
• Mese: mic dejun  
Transport: privat 
 
 
Ziua 8 ( 28 iulie 2021). REYKJAVIK, timp liber  
• Mic dejun la hotel. Astazi, vom avea timp liber să explorăm toata ziua, pe cont propriu, orașul. Reykjavik este 
capitala cea mai nordică a lumii. Cu două treimi din populația țării, adică 123.000 de locuitori, este un oraș 
liniștit, cu o arhitectură nordică, unde vom descoperi muzee moderne, restaurante, galerii de artă, magazine 
și baruri și cluburi, totul într-o atmosferă relaxantă.  
• Cazare în Reykjavik la hotel de 4 stele ( Midgardur by Center Hotel dau similar) 
• Opțional: Se poate merge la Laguna Albastră, poate cel mai cunoscut loc din Islanda! Un spa geotermic unic, 
unde înainte de drum ne vom  relaxa în apă de mare geotermală caldă în împrejurimile câmpurilor magice de 
lavă și a plajelor cu nisip negru.   
» Notă: Excursia opțională la Laguna Albastră include transport de la/la hotel, intrare la Blue Lagoon Spa cu 
prosop, masca de siliciu și o băutură și costă 110 Euro 
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Mese: mic dejun  
Transport: -  
 
 
Ziua 9  ( 29 iulie 2021).  REYKJAVIK – plecare, Sosire BUCUREȘTI 
• Timp liber pentru pregătirea bagajelor după care, la ora 10:00, ne transferăm la Aeroportul Internațional 
Keflavík la timp pentru zborul dvs. LH 857 cu plecare la 13:35. 
• Sosim la Frankfurt la 19:10. Ne îmbarcăm către București cu LH1422 la 20:50, iar la 00:20 aterizăm pe 
Aeroportul Henri Coandă din București. 
 
Mese: mic dejun  
Transport: transfer privat   
 
 
  
 
 

PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

 21-29 iulie 2021 2590 € /persoană 

 TAXE de AEROPORT INCLUSE 

Note: *Tariful este calculat pe persoană, loc în cameră dublă/ twin , se va face de la 10 persoane, cu maximul 12 
persoane, pentru respectarea distanței minime. 
**Suplimentul de cameră single este de 650 €/persoană. 
 
PROGRAMUL INCLUDE:  
• Însoțitor român vorbitor de limba engleza; 
• Transport cu avionul București – Reykjavik / Reykjavik  – București; 
• Taxele de aeroport   
• Microbuz pentru transport in privat, cu șofer vorbitor de limbă engleză, conform program; 
• Cazare în hoteluri de 3 si 4 * pentru 8 nopți, cu mic dejun inclus; 
• Vizite, conform programului 

• Vizite la Gulfoss și Geysir 
• excursie la Parcul National Thingvellir 
• vizită în rezervația naturală Dyrholaey loc de cuibărit pentru pufini 
• excursie cu barca pe Laguna Glaciara Jokulsarlon 
• vizita a plajei de diamante 
• intrare la băile din zona geotermala Vok 
• Acces la platforma de observație la Lava Center in Hvolsvollur   
• excursie la cascadele Skogarfoss, Seljalandsfoss  
• excursie la Myvatn cu opriri la izvoarele termale Namaskard, formațiunile de lava Dimmuborgir 
• vizite la Husavik și Akueryri 
• vizita le ferma Glambauer 
• vizite la izvorul termal Deildartunguhver si Cascada Hraunfossar  
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» Notă:  Nu sunt incluse bacșișurile pentru: însoțitor, ghizi locali, șofer etc; Se va înmâna conducătorului de 
grup o suma de 50 euro / persoană, drept cota de participare a fiecărui turist . 
 
PROGRAMUL NU INCLUDE:  
x Alte mese decât cele menționate în program; 
x Băuturile alcoolice și nealcoolice; 
x Cheltuieli de natură personală; 
x Alte vizite si excursii nemenționate în program; 
 
EXCURSII OPTIONALE: 
• Tur opțional de observare a balenelor în Husavik (110 Euro/persoană); 
• Transport cu intrare la Laguna Albastră (110 Euro/persoană); 
 
 
CONDIȚII DE REZERVARE: 
• Pentru rezervare fermă, se va plăti o primă tranșă de 20% din contravaloarea programului, iar diferența se 
va achita cu minim 45 de zile înainte de data plecării. 
• Pentru plecările în mai puțin de 45 de zile de la rezervare, se va achita integral costul excursiei. 
• Condițiile de rezervare, anulare si penalizare sunt în conformitate cu condițiile agenției EXACT TOURS, 
prevăzute în contractul încheiat cu clientul 
 
ACTE NECESARE: 
• Pentru călătoria în Islanda aveți nevoie de pașaport valabil cel puțin 6 luni în momentul plecării. 
 
OBSERVAȚII: 
• Grupul va avea însoțitor / conducător de grup din partea agenției EXACT TOURS, vorbitor de engleză, pe tot 
parcursul programului; 
• Conducătorul de grup poate modifica programul acțiunii în anumite condiții obiective fără a altera conținutul 
programului; 
• Accesul în hotel se face începând cu ora 15:00, ieșirea din hotel se face până în ora 10:00; 
• Clasificarea pe stele a unităților de cazare este cea atribuită oficial de ministerul de resort național;  
distribuția camerelor la hotel se face de către recepțiile acestora; problemele legate de amplasarea sau 
aspectul camerei se rezolva de către turist direct la recepție, asistat de însoțitorul de grup; 
• Pentru anumite facilități din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; în momentul 
sosirii la hotel, solicitați recepționerului sau conducătorului de grup să vă informeze cu exactitate asupra lor;  
• Exact Tours va depune toate eforturile necesare pentru a vă respecta preferințele, dar nu putem garanta 
camere duble sau twin (pat matrimonial sau paturi separate), respectiv camere de fumători sau nefumători 
decât în limita disponibilității acestor facilități la hotelurile partenere si cu respectarea prevederilor legale; 
• Agenția nu este răspunzătoare, pentru refuzul autorităților de la punctele de frontieră de a primi turistul pe 
teritoriul propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu; 
• Copiii sub 18 ani care călătoresc însoțit de un adult sau unul dintre părinți, vor trebui să prezinte la vama 
acordul parental al ambilor părinți sau al celui care nu-i însoțește (după caz), obținut la notariat; în cazul în 
care adultul însoțitor nu este unul dintre părinți, acesta va prezenta la trecerea frontierei cazier judiciar; 
• Taxele de aeroport sau orarul de zbor pot fi modificate de către compania aeriană în situația impunerii 
acestui lucru, independent de voința agenției noastre. 
 
 
 


