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- CIRCUIT ISLANDA 2022: Self Driving - 
- 5 zile / 4 nopți, 

 
Sezon: 01 – 24.06 + 27.08 – 30.09.2022;  

Vârf de sezon: 25.06 – 26.08.2022 
 

de la 626 Euro  

Populara noastră calatorie Golden Circle se concentrează pe numeroasele atracții din sudul glorios al 
Islandei. Turul atinge toate punctele fierbinți majore ale regiunii, inclusiv faimoasele atracții ale Cercului de 
Aur, inclusiv zona geotermală Geysir, cascada Gullfoss și Parcul Național Thingvellir (Patrimoniul Mondial 
UNESCO) și uimitoare plaje cu pietriș negru. Între mijlocul lunii septembrie și mijlocul lunii aprilie, veți putea 
căuta lumina nordică de neuitat; din mai până la jumătatea lunii septembrie orele lungi de lumină vă oferă 
multe oportunități de a vă bucura de minunile naturale ale Islandei până seara. 

 
NOTĂ :  VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ PREȚUL PACHETULUI SE BAZEAZĂ PE 4 ZILE DE ÎNCHIRIERE DE 24 DE ORE ÎNCEPÂND CU 

MOMENTUL ÎNCHIRIERII. DACĂ ZBORUL DVS. AJUNGE DEVREME ÎN ZIUA 1 ȘI PLEACĂ TÂRZIU ÎN ZIUA 5, VA FI PERCEPUT UN 

SUPLIMENT, CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE ALEGEȚI SĂ RETURNAȚI MAȘINA ÎN REYKJAVIK ATUNCI CÂND ÎNCHIRIEREA DE 4 ZILE 

ESTE TERMINATĂ ȘI UTILIZAȚI TRANSFERUL NOSTRU DE PLECARE DIRECT DE LA AEROPORT. 
 
 
ITINERARIU:  REYKJAVIK –  SOUTH SHORE  – VIK – VALEA THJORSARDALUR -  GULLFOSS - GEYSIR - 
THINGVELLIR NATIONAL PARK - DEILDARTUNGUHVER - REYKJAVIK 
 

Ziua 1. BUCUREȘTI plecare , REYKJAVIK sosire (100 km), LAGUNA GEOTERMALĂ - SATUL DE FLORI - SERE 
GEOTERMALE 

• După ce ați aterizat la aeroportul Keflavík, vă rugăm să ridicați bagajele și să vă îndreptați către vamă. 
Ridicați mașina de închiriat la aeroport și mergeți la hotel. În funcție de ora de sosire în Islanda, poate fi ideal 
să vă opriți și să vizitați renumita lagună albastră unde vă puteți relaxa în apele sale geotermale. Important: 
accesul pentru Laguna Albastră necesită o rezervare în avans. 
• Octombrie - Aprilie: conduceți spre hotelul dvs. din Reykjavik, capitala colorată a Islandei. (Distanță 
aproximativă: aproximativ 50 km / 30 mile) 
• Mai - septembrie: Conduceți de-a lungul coastei de sud a peninsulei Reykjanes până la fermecătorul sat 
Hveragerdi pentru a înnopta acolo. Acest sat este unul dintre puținele locuri din lume situat direct deasupra 
unei zone geotermale și, datorită numeroaselor sale sere încălzite de apă fierbinte din izvoarele din 
apropiere, este adesea numit „satul de flori”. (distanță aproximativă: 100 km) 
• Vă rugăm să rețineți că formalitățile de check-in pentru majoritatea hotelurilor încep la ora 14:00 

o Highlights: Hveragerdi The Blue Lagoon Reykjavik Viking World  
 
Cazare: peninsulei Reykjanes, hotel de 3 stele, va fi confirmat în momentul rezervării 
Mese: - 
Transport: privat, prin utilizarea autoturismului (minivanului) închiriat, inclus în oferta 
 

 

https://www.icelandtravel.is/tours/airport-transfer-from-reykjavik-to-keflavik-airport/
https://www.icelandtravel.is/attractions/hveragerdi/
https://www.icelandtravel.is/attractions/the-blue-lagoon/
https://www.icelandtravel.is/attractions/reykjavik-2-2/
https://www.icelandtravel.is/attractions/viking-world/
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Ziua 2. COASTA DE SUD (215 km), CASCADE TUNĂTOARE - STÂNCI ȘI ARCURI DE PIATRĂ - PLAJE CU NISIP 
NEGRU DE PE MALUL SUDIC 

 
• Mic dejun la hotel.  
•  Conduceți de-a lungul pitorescului South Shore și zona din apropierea renumitului vulcan Eyjafjallajokull. 
Acesta este vulcanul a cărui erupție masivă din 2010 a făcut ca traficul aerian din întreaga lume să fie anulat. 
•  Vă recomandăm o oprire la centrul interactiv LAVA, unde veți afla despre forțele puternice vulcanice și 
tectonice care au modelat atât Islanda, cât și Pământul. Centrul are exponate interesante pentru toate 
grupele de vârstă. 
•  Călătoria dvs. vă duce pe lângă frumoasele cascade Skogafoss și Seljalandsfoss (fiecare merită vizitate) și 
ghețarul Myrdalsjokull.  
•  Puteți opta pentru o excursie distractivă cu motocicleta pe zăpadă și (dacă vremea este buna) o vedere 
splendidă asupra sudului Islandei. Opriți-vă lângă satul Vik de la malul mării pentru a explora o porțiune 
dramatică de coastă, situată între munți acoperiți de ghețari, stânci de mare accidentate și plaje cu nisip 
negru. Dyrholaey * este un promontoriu faimos în fotografii pentru arcul său de lavă neagră. În timpul verii, 
aici se cuibăresc mii de păsări marine și puffini (puffinii sunt în general în Islanda între mijlocul lunii mai și 
începutul lunii august) 
* Important: Vă rugăm să rețineți că Dyrholaey este închis în timpul sezonului de cuibărit, de la aproximativ 
mijlocul lunii mai până la sfârșitul lunii iunie. 

o Highlights: Seljalandsfoss Skogafoss Dyrholaey Eyjafjallajokull Reynisdrangar Cliffs Vík  
 
Cazare:Vik, hotel de 3 stele, va fi confirmat în momentul rezervării 
Mese: mic dejun la hotel 
Transport: privat, prin utilizarea autoturismului (minivanului) închiriat, inclus în oferta 
 
 

Ziua 3. VALEA THJORSARDALUR - GULLFOSS – GEYSIR (295 km), VALEA COLORATĂ - VULCANUL HEKLA - 
FAIMOASELE CASCADE DE AUR - GHEIZERII EXPLOZIVI 
 
• Mic dejun la hotel.  
• Explorați valea Thjorsardalur și peisajele sale în continuă schimbare de păduri de mesteacăn, câmpuri de 
lavă nisipoase, râuri și cascade.  
• Veți vedea, de asemenea, impresionantul și frumosul Mt. Vulcanul Hekla falnic peste regiune. În timpul 
verii, puteți vizita situl excavat al unei ferme din epoca vikingă care a fost acoperită de lavă de la una dintre 
erupțiile lui Hekla. O replică vă arată cum arăta “casa lungă”. (taxa de intrare nu este inclusă). 
• Continuați spre siturile uimitoare ale cascadei Gullfoss și zona izvorului termal Geysir. Gullfoss este 
considerat de mulți vizitatori ca fiind cele mai frumoase cascade din Islanda. Geysir este un câmp geotermic 
activ, cu multe guri de aerisire și cu izvoare termale, inclusiv faimosul gheizer Strokkur. Dacă vă place istoria, 
vă sugerăm să vizitați Laugarvatnshellir, o peșteră inteligent transformată într-o casă pentru două familii 
islandeze la începutul secolului al XX-lea. Peștera a fost restaurată pentru a arăta cum arăta în acele zile. 
• O modalitate excelentă de a vă relaxa după o zi interesantă este de a vizita fie băile de aburi Fontana din 
Laugarvatn, fie Laguna secretă din Fludir. Ambele locuri fac parte din istoria zonei și sunt populare atât 
pentru islandezi cât și pentru vizitatori. 

o Highlights: Thjorsardalur Hekla Geysir Gullfoss Laugarvatn Fontana Nature Baths  
 
Cazare: în zona Cercului de Aur, hotel de 3 stele, va fi confirmat în momentul rezervării 
Mese: mic dejun la hotel 
Transport: privat, prin utilizarea autoturismului (minivanului) închiriat, inclus în oferta 
 
 
 
 

 

https://www.icelandtravel.is/attractions/seljalandsfoss/
https://www.icelandtravel.is/attractions/skogafoss/
https://www.icelandtravel.is/attractions/dyrholaey/
https://www.icelandtravel.is/attractions/eyjafjallajokull/
https://www.icelandtravel.is/attractions/reynisdrangar-cliffs/
https://www.icelandtravel.is/attractions/vik/
https://www.icelandtravel.is/attractions/thjorsardalur/
https://www.icelandtravel.is/attractions/hekla/
https://www.icelandtravel.is/attractions/geysir/
https://www.icelandtravel.is/attractions/gullfoss/
https://www.icelandtravel.is/attractions/laugarvatn-fontana-nature-baths/
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Ziua 4. THINGVELLIR - ZONA BORGARFJORDUR (299 km), PARCUL NAȚIONAL CU MINUNI GEOLOGICE 
(UNESCO) - FIORDURI PITOREȘTI – CASCADE 
 
• Mic dejun la hotel.  
• Vizitați Parcul Național Thingvellir, locul vechiului parlament viking islandez și o bijuterie a naturii. Aici 
puteți vedea punctul de întâlnire dintre continentele nord-americane și europene. Multe evenimente 
istorice importante s-au întâmplat aici. Mai multe trasee de mers pe jos și trasee de drumeții duc vizitatorii la 
punctele istorice de interes. 
• Apoi călătoriți fie de-a lungul fiordului pitoresc Hvalfjordur, fie al vastului traseu sălbatic Kaldidalur (deschis 
iunie-august, este necesar 4WD). Călătoria dvs. continuă către frumoasa regiune Borgarfjordur și Reykholt, 
casa coloratului șef al secolului al XIII-lea și autorul Saga Snorri Sturluson. În timp ce vă aflați în zonă, vă 
puteți opri lângă ferma de cai Sturlureykir, unde puteți face un tur ghidat în jurul fermei, puteți întâlni cai 
islandezi prietenoși și puteți încerca delicii de casă în cafeneaua fermei. 
• În zonă sunt, de asemenea, două cascade pitoresti, impresionante. Hraunfossar, Cascada Lava, parcă apa 
glaciară ar exploda prin formațiuni de lavă. Căderile Barnafoss din apropiere au ape strălucitoare albastre. 
Vizitați Deildartunguhver, cele mai puternice și mai rapide izvoare termale din Europa. Nu puteți face baie în 
aceste izvoare, dar băile geotermale naturale din apropiere Krauma folosesc apa de la Deildartunguhver 
combinată cu izvoare de munte reci pentru a crea temperatura ideală pentru relaxare. 
• Mergeți la Reykjavik după-amiaza pentru ultima noapte în Islanda. 

o Highlights: Thingvellir National Park Barnafoss Hraunfossar Deildartunguhver Snorrastofa – Reykholt 

Borgarnes Settlement Center of Iceland  
 
Cazare: în zona Cercului de Aur, hotel de 3 stele, va fi confirmat în momentul rezervării 
Mese: mic dejun la hotel 
Transport: privat, prin utilizarea autoturismului (minivanului) închiriat, inclus în oferta 
 

 
Ziua 5. PLECARE  (50 km)  
 
• Mic dejun la hotel. 
•  Mergeți înapoi la Aeroportul Internațional Keflavik.  

o Highlights: Reykjavik The Blue Lagoon  
 
** Vă recomandăm să plecați de la hotelul dvs. din Reykjavik cu cel puțin 3 ore înainte de plecarea zborului. 
Durează aproximativ 1 oră până la aeroport, iar check-in-ul va începe cu 2 ore înainte de plecare. 
 
• Dacă nu ați vizitat Laguna Albastră în drum spre oraș în prima zi, dar ați avut timp liber astăzi, vă 
recomandăm să profitați de ocazie în drum spre aeroport. Pentru acest ocol, asigurați-vă că permiteți cel 
puțin 2-2,5 ore în plus, astfel încât să aveți timp suficient la lagună.  
•  Mașina dvs. de închiriat trebuie returnată în zona de servicii a aeroportului, care se află la doar 2 minute 
de clădirea aeroportului. O navetă vă va transporta apoi la sala de plecare. 
 
** Vă rugăm să rețineți că prețul pachetului se bazează pe 4 zile de închiriere de 24 de ore începând cu 
momentul închirierii. Dacă zborul dvs. ajunge devreme în ziua 1 și pleacă târziu în ziua 5, va fi perceput un 
supliment suplimentar, cu excepția cazului în care alegeți să returnați mașina în Reykjavik atunci când 
închirierea de 4 zile este terminată și utilizați transferul nostru de plecare direct de la aeroport. 
 
 

https://www.icelandtravel.is/attractions/thingvellir-national-park-2/
https://www.icelandtravel.is/attractions/barnafoss-2/
https://www.icelandtravel.is/attractions/hraunfossar/
https://www.icelandtravel.is/attractions/deildartunguhver/
https://www.icelandtravel.is/attractions/snorrastofa-reykholt/
https://www.icelandtravel.is/attractions/borgarnes/
https://www.icelandtravel.is/attractions/settlement-center-of-iceland/
https://www.icelandtravel.is/attractions/reykjavik-2-2/
https://www.icelandtravel.is/attractions/the-blue-lagoon/
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PERIOADĂ PROGRAM TARIF 

Sezon:                 27.08 – 30.09.2022,  
Vârf de sezon:   25.06 – 26.08.2022 626 € /persoană 

Note: *Tariful este calculat pentru o persoană cu cazare în cameră dublă/ twin. 
**Suplimentul de cameră single este de 440 €/persoană. 
 

PROGRAMUL INCLUDE:  
• Cazare într-o cameră standard pentru 4 nopți 
• Mic dejun (cu excepția zilei sosirii) 
• Mașină de închiriat timp de 4 zile cu kilometraj nelimitat, CDW, protecție împotriva furtului și TVA ** 
• Sistem GPS GRATUIT și fără taxe pentru un driver suplimentar 
• Preluare / transfer de la mașină la Aeroportul Internațional Keflavik 
• Aplicația Islanda Travel Companion. Aplicația include: 

o Rezervările dvs. de hotel cu datele de check-in și check-out. 
o Vizualizare pe hartă a întregii călătorii. 
o Mii de puncte de interes cu descrieri afișate clar pe harta dvs. Punctele de interes pot fi 

personalizate pentru a se potrivi intereselor dvs. și traseului individual. 
o Rezervați excursii de zi sau activități direct în aplicație 
o Ghid rutier GPS în mai multe limbi diferite, ghiduri de siguranță și aplicațiile Biroului meteorologic 

islandez și ale administrației rutiere islandeze, numere de urgență și multe altele. 
o Broșură detaliată de călătorie - Versiune electronică în engleză, spaniolă, italiană, olandeză și 

franceză 
• Serviciul de asistență pentru clienți în timpul programului de lucru 
• Asistență 24 de ore pe linia de urgență în Islanda în timp ce vă aflați în Islanda 
• Taxa de serviciu și taxe 
 
 
PROGRAMUL NU INCLUDE:  
x Mic dejun în ziua sosirii 
x Bilet de avion internațional 
x Asigurare personală de călătorie (foarte recomandată) 
x Benzină / Motorină 
x Taxe de trecere (tuneluri, drumuri și alte taxe de parcurs), dacă nu se specifică. Mai multe informatii 
x Admiteri și activități, altele decât cele menționate în itinerar 
x Băuturi, gustări, prânzuri, cine, dacă nu se specifică altfel în itinerar 
x Check-in devreme garantat (ora de check-in pentru majoritatea hotelurilor din Islanda începe de la 14:00 
(14:00) - 16:00 (16:00) 
x Check-out târziu garantat 
x Orice serviciu care nu este specificat în „inclus” 
 
 
HIGHLIGHTS: 
•  Vizitați zone de o frumusețe spectaculoasă și atracțiile de neuitat ale Cercului de Aur și ale țărmului sudic. 
•  Călătorește pe urmele vikingilor din Borgarfjordur și zona înconjurătoare. 
•  Cu o ușoară închiriere de mașiniă de la 4WD, puteți călători la muntele din Kaldidalur, un pas montan 
pitoresc între doi ghețari (iunie-august) 
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•  Profitați de locațiile hotelurilor rurale pentru a căuta aurora boreală (mijlocul lunii septembrie - mijlocul 
lunii aprilie) 
 
AVANTAJE: 
•  Călătorie flexibilă, fără stres. 
•  Cu nopțile rezervate în prealabil la hotel de catre noi, harta digitală și propriul vehicul, puteți alege 
propriile opriri și activități pe parcurs. 
•  Itinerariul digital datorită aplicației Islanda Travel Companion, reprezintă un avantaj cuprinzând multe 
puncte turistice cu descrieri afișate clar pe harta dvs. digitală. Punctele de interes și traseului individual pot fi 
personalizate pentru a se potrivi preferințelor dvs.. 
•  Cu aplicația noastră exclusivă, nu trebuie să vă faceți griji ca vă veți rătăci. Veți găsi întotdeauna drumul 
spre hotelul dvs. după o zi întreagă de călătorie. Puteți foarte ușor să rezervați excursii de zi și activități în 
aplicație atunci când sunteți pe drum. 
•  Beneficiați de mulți ani de experiență. 
•  Planificăm trasee cu un echilibru excelent între conducere și descoperirea minunilor fiecărei zone. 
•  Ne concentrăm pe siguranță. Folosim mașini sigure și planificăm cele mai bune itinerarii pentru condițiile 
rutiere ale fiecărui sezon. 
•  De asemenea, avem o linie de urgență 24 de ore pe zi, dacă apar probleme în timpul vizitei 
dumneavoastră. 
 
 
IMPORTANT 
•  Trebuie să aveți vârsta de 21 de ani pentru a închiria o mașină și 23 de ani pentru a închiria o mașină 
Categorii 5.0 sau mai mari. 
•  Pentru a conduce în Islanda este necesar un permis de conducere auto valabil din SUA, Canada sau Europa 
(UE). O licență din alte țări poate fi utilizată dacă:  
a) are un număr de licență valid,  
b) fotografia titularului licenței,  
c) este tipărită cu caractere alfabetice latine și  
d) este valabilă în momentul călătoriei. În caz contrar, este necesar un permis internațional de conducere. 
•  Datorită cererii ridicate, cazarea în Reykjavik pentru Revelion nu poate fi garantată. 
•  Vă rugăm să rețineți că modificările pachetelor vor atrage o taxă de serviciu. De asemenea, aplicația 
Islanda Travel Companion nu va reflecta modificările. 
•  Vă rugăm să rețineți: luminile boreale sunt un fenomen natural și, prin urmare, observările nu pot fi 
garantate. 
 
 
 

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. 
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RO24 BACX 0000 0000 3104 2310- RON 
RO45 BACX 0000 0000 3104 2320 - EUR 

Adresă Str. Ghiocei 2, București Sector 2, România  
E-mail office@exact-travel.ro  
Website www.exact.travel  

 

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. 
 
 

Program Islanda ; Golden Circle , 5 Zile / 4 N 
 

Perioade / Sezonalitati  
- Sezon Intermediar : 01.06 – 24.06 + 27.08 – 30.09 

- Sezon : 25.06 – 26.08  

Nr  
Crt 

 Min 2 pax 
Euro / pax 

Min 4 pax 
Euro / pax 

Min 6 pax 
Euro / pax 

Observații 

1 Dacia Duster,  
Clasa 5.2,  

5 locuri 
676 586   

2 VW Caravelle 
Clasa 9.9, 

8 locuri  
  616  

3 Categ : confort 
3* sau similar 

Loc in dubla  
da da da  

4 Comision cedat 
12 % XXXXX 81 70 74  

5 Supliment Single  440 440 440  

6 Supliment pentru Sezon 90 84 62  

7 Taxa de rezervare 
nerambursabilă 

40 40 40  

 


