Esperámos juntos, viajamos juntos

ISLÂNDIA Fly & Drive
5 DIAS / 4 NOITES

A partir de

1.277

€* pt.tui.com

POR PESSOA

TUI, NÚMERO 1 NO MUNDO EM VIAGENS
*Os preços incluem: Passagem aérea em voo regular em classe económica com a Finnair; 4 noites de alojamento em regime de
alojamento e pequeno-almoço; Aluguer de viatura tipo Toyota Aygo com quilometragem ilimitada e GPS; Seguro de viagem; Taxas de
aeroporto e de combustível (no valor de 149 Eur - sujeito a alteração até à data de emissão dos bilhetes).
TUI AMBASSADOR TOURS, UNIPESSOAL, LDA - Mat. C.R.C de Lisboa - Cap. Social: 7.100.000,00 Euros - NIF 514 076 330 - RNAVT 6488 - COD: KEF210720

Islândia Fly & Drive
Agosto a Outubro 2020
5 Dias / 4 Noites - Desde 1.277€ por pessoa
Saídas Diárias

Dia 1 – Portugal / Reykjavík
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de antecedência. Formalidades de embarque e partida em voo
com destino a Reykjavík. Chegada, recolha da viatura e alojamento. Dependendo da hora de chegada sugerimos uma
paragem na Lagoa Azul.
Dia 2 – Reykjavík / Círculo Dourado / Vik ou Klaustur (300-370 KM)
Pequeno-almoço. Neste dia sugerimos uma visita ao Parque Nacional de Thingvellir, passando também por Geysir e
Gullfoss para visitar a sua cascata. Continuação para a zona de Vik ou Klaustur. Alojamento.
Dia 3 – Vik ou Klaustur / Skaftafell / Jökulsárlón / Vik ou Klaustur (240-380 KM)
Pequeno-almoço. Da parte da manhã, sugerimos saída em direcção ao Parque Nacional de Skaftafell para visitar o
mesmo. Mais tarde, antes de regressar ao hotel, passagem por Jökulsarlon para observar a lagoa glacial mais famosa
do país.
Dia 4 – Vík/Klaustur – Reykjavík (200-280 KM)
Pequeno-almoço. Sugerimos a visita à pequena cidade de Vik antes de iniciar o regresso a Reykjavík. Pelo caminho,
passará por cascatas espectaculares como a de Seljalandsfoss e de Skogarfoss. Chegada a Reykjavík e alojamento.
Dia 5 – Reykjavík / Portugal
Pequeno-almoço. Algum tempo livre (dependendo da hora do voo de regresso). Entrega da viatura no aeroporto.
Formalidades de embarque e partida com destino a Portugal. Chegada.

Temporada

Duplo

Triplo

Single

CHD (2-11)

01 Ago a 15 Set 20

1.445€

1.321€

2.050€

847€

16 Set a 30 Set 20

1.390€

1.269€

1.962€

819€

01 Out a 31 Out 20

1.277€

1.146€

1.787€

763€

O nosso preço inclui: Passagem aérea em voo regular em classe económica com a Finnair; 4 noites de alojamento em regime de alojamento
e pequeno-almoço; Aluguer de viatura tipo Toyota Aygo com quilometragem ilimitada e GPS; Seguro de viagem; Taxas de aeroporto e de
combustível (no valor de 149 Eur - sujeito a alteração até à data de emissão dos bilhetes).
O nosso preço não inclui: Suplementos de tarifa aérea para outras classes de reserva e épocas altas, refeições não mencionadas no programa, qualquer visita durante a estadia, parque de estacionamento para o carro, gasolina, taxa de serviço no aeroporto para levantar a
viatura.
Observações: aluguer da viatura por períodos de 24h sendo que a mesma terá que ser entregue no aeroporto antes de completar as 24
horas do quinto dia.
Nota informativa para viagens à Islândia: dependendo da companhia aérea seleccionada poderá ser obrigatório apresentar prova de teste
PCR negativo durante a escala. Teste obrigatório à chegada a Reykiavik a ser pago directamente no valor aproximado de 100€ por pessoa
(o valor do teste será devolvido posteriormente através do preenchimento de um formulário). O resultado do teste será enviado através de
sms. As informações mencionadas são dinâmicas e podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.
Preços sujeitos a alteração e reservas sujeitas a disponibilidade
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