ISLÂNDIA
A História Natural da Terra
Com Adriano Gambarini | 4 a 14 de outubro de 2019

“A Islândia é um país ancestral. Viajar por suas terras é uma verdadeira imersão na mais
antiga das histórias: A História Natural da Terra. É perceber a capacidade do ser humano em
superar as adversidades que a natureza impõe aos que buscam por novos destinos. Conhecer
e vivenciar este planeta vivo, pulsando nas terras distantes e misteriosas da Islândia é de
alguma forma se integrar ao que temos de mais belo. Somos inegavelmente parte da Terra, e
aceitar isto é perceber o quanto podemos aprender com ela. Suas rochas que afloram na
superfície das montanhas, auroras boreais dançando em noites estreladas, rios cristalinos
cortando desfiladeiros, planícies com horizontes tão longínquos que levam nossos olhares às
mais antigas de nossas memórias. No momento em que entendemos porque cachoeiras
escorrem nas encostas íngremes de penhascos, porque lagos de águas quentes afloram na
superfície e o sal dos oceanos ou as geleiras milenares são tão imprescindíveis à humanidade,
percebemos quanto somos privilegiados por estarmos vivos no único planeta habitável de
nossa galáxia. E desta forma, começamos a entender e experienciar as palavras do cientista
britânico James Lovelock, que em sua Teoria Gaia definiu a Terra como um grande e
esplendoroso organismo vivo, que assim como nós e todos os seres viventes, se transforma,
se adapta e se recria a cada instante, na busca permanente do equilíbrio da vida”. – Adriano
Gambarini

Roteiro resumido
01º dia – 04/10/2019 – São Paulo – Reykjavik
02º dia – 05/10/2019 – Chegada em Reykjavik
03º dia – 06/10/2019 – Reykjavik
04º dia – 07/10/2019 – Reykjavik – Borgarfjordur - Reykjavik
05º dia – 08/10/2019 – Reykjavik – Círculo Dourado - Hella
06º dia – 09/10/2019 – Hella – Costa Sul - Hella
07º dia – 10/10/2019 – Hella – Costa Leste (Öræfum)
08º dia – 11/10/2019 – Costa Leste
09º dia – 12/10/2019 – Costa Leste (Öræfum) – Reykjavik
10º dia – 13/10/2019 – Reykjavik – Retorno à São Paulo
11º dia – 14/10/2019 – Chegada em São Paulo

Especialista Adriano Gambarini
Fotógrafo profissional, escritor e editor desde 1992. Geólogo especializado
em Espeleologia e História Natural da Terra, desde o início da sua carreira
engajou-se

em

documentações

para

projetos

conservacionistas,

antropológicos e etnográficos. Autor fotográfico de 16 livros, assina, entre
outros, os textos de Cavernas no Brasil (finalista do Prêmio Jabuti 2012) e
A Origem do Homem e seus Deuses, em autoria com Leandro Karnal.
Suas mais recentes obras Panthera Onca e A Onça na Cultura Pantaneira foram resultados de
15 anos fotografando onças pintadas pelo Brasil. Fez documentários para a Discovery Channel
no Brasil, França e Rússia, além de trabalhos jornalísticos em tempo real na China, Tailândia,
Camboja e Laos. É fotógrafo da National Geographic Brasil desde 2000 e atuou como
especialista e fotógrafo nas duas viagens “Around the World”, organizadas pela Latitudes
(2016 e 2018). Três vezes palestrantes do TEDx, trabalha como editor de arte e fotografia em
livros e exposições fotográficas, ministra workshops, palestras e encontros fotográficos em
viagens pelo Brasil e exterior. Atualmente é também produtor, diretor de fotografia e roteirista
de documentários, entre eles: Onça-pintada (ICMBio e MMA), Amazônia Pré-colonial, (Instituto
Mamirauá), As Pescas Tradicionais Indígenas (Instituto OPAN), Snail Kite – New discoveries
from South America e Bare-throated Bellbird (Instituto Smithsonian, de Washington).

Roteiro detalhado
LEGENDA DE REFEIÇÕES INCLUSAS:
C = Café da manhã
A = Almoço
J = Jantar
Dia 1 – 04/10/19 | São Paulo – Reykjavik (-/-/-)
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos com três horas de antecedência, para
embarque com destino a Reykjavik.
Dia 2 - 05/10/19 | Chegada em Reykjavik (-/-/J)
Chegada na Islândia pelo Aeroporto Internacional de Keflavik. Em seguida, transfer para o
hotel na cidade de Reykjavik. Restante do dia livre.

Dia 3 - 06/10/19 | Reykjavik (C/A/-)
Dedicaremos este dia em uma visita guiada pela cidade de Reykjavik, a pacata capital
islandesa, pequena em tamanho, mas repleta de atrações culturais. Passaremos por Höfði, a
casa onde Reagan e Gorbachev se reuniram para negociar o fim da Guerra Fria em 1986.
Caminharemos pelo centro da cidade, pela área do porto e da marina, onde veremos a Althingi
(a Casa do Parlamento islandês), uma estrutura clássica construída no final do século 19. Ali
próximo veremos a Catedral de Reykjavik e o hall de concertos Harpa Reykjavik. Por fim,
conheceremos a Igreja Hallgrimskirkja que fica no alto de uma colina, de onde se pode ter
uma vista panorâmica da cidade. Retorno ao hotel e pernoite.
Dia 4 – 07/10/19 | Reykjavik – Borgarfjordur - Reykjavik (C/A/-)
Após o café da manhã, seguiremos para Borgarfjordur, local com uma bucólica beleza, onde
rios e canais fluem por entre o solo coberto de lava, formando incríveis cachoeiras na região.
Ali conheceremos as cachoeiras Barnafoss e Hraunfossar, esta última considerada uma das
mais belas da Islândia, não por ser a maior ou mais poderosa, mas por formar um belíssimo
cenário ao surgir por debaixo do campo de lava e cair diretamente no rio Hvítá. Seguiremos
para visita à Deildartunguhver, a mais poderosa fonte geotérmica na Europa. Ela fornece 180
litros de água quente por segundo, e tem sido usada por séculos pelos locais para cozinhar

seus alimentos, atualmente sendo responsável pelo aquecimento das casas nas cidades
vizinhas. Após o passeio, retorno ao hotel em Reykjavik e pernoite.
Dia 5 - 08/10/19 | Reykjavik – Círculo Dourado - Hella (C/A/-)
Pela manhã, faremos check-out do hotel e seguiremos para um passeio pelo Círculo Dourado,
um dos principais atrativos da Islândia. Ali será possível admirar as tradicionais paisagens do
país, com uma série de gêiseres, cascatas e, se o clima permitir, conheceremos também a
cratera vulcânica Kerid. Visitaremos o Parque Nacional Thingvellir, patrimônio mundial
UNESCO que possui importante valor histórico para a cultura Viking, uma vez que foi o local
onde se reunia um dos primeiros parlamentos do mundo. Poderemos admirar a Cachoeira
Gulfoss, a mais famosa da Islândia, cujas águas caem de uma altura de 32 metros. Em
seguida, continuaremos até a cidade de Hella para acomodação no hotel e pernoite. Se houver
condições climáticas, sairemos à caça das Auroras Boreais*.
*Nota: Os guias locais estarão atentos às condições climáticas para os momentos propícios à caçada das
Auroras Boreais. As auroras ou luzes do Norte são causadas por ventos solares dentro da magnetosfera
da terra. Avistá-las depende fortemente de condições favoráveis. Por esse motivo não é possível garantilas.

Dia 6 - 09/10/19 | Hella – Costa Sul - Hella (C/A/-)
Após o café da manhã faremos um passeio pela Costa Sul da Islândia, região de inigualável
beleza natural. Conheceremos a praia de Reynisfjara e suas areias de cor negra, e ali próximo
poderemos ver as impressionantes colunas de basalto chamadas Reynisdrangar. Seguiremos
para outro destaque desse passeio, a cachoeira de Skogarfoss, que cai como um trovão em
um

pequeno

cânion

por

onde

poderemos

caminhar

e

observar

toda

sua

beleza.

Vislumbraremos a cachoeira de Seljalandsfoss, uma queda d’água de 60 metros de altura, que
flui a partir da famosa geleira vulcânica de Eyjafjallajokull. Após o passeio, retorno ao hotel em
Hella para pernoite.
Dia 7 - 10/10/19 | Hella – Costa Leste (Öræfum) (C/A/-)
Café da manhã no hotel. Seguiremos em direção Öræfum, na região leste do país. Em seu
trajeto, apreciaremos o Mýrdalsjökull, um glaciar que esconde o ativo vulcão Katla. Depois
seguiremos para a reserva natural Skaftafell, no Parque Nacional Vatnajokull, onde faremos
uma curta parada. Na extremidade de Vatnajokull, o maior glaciar da Europa, veremos as
línguas da geleira Svinafellsjokull e uma grande quantidade de icebergs flutuando no lago
glaciar Jokulsarlon, uma das maravilhas naturais da Islândia. Após o passeio, seguiremos para
o hotel em Öræfum. Na chegada, acomodação e pernoite. Se houver condições climáticas,
sairemos à caça das Auroras Boreais*.

Dia 8 - 11/10/19 | Costa Leste (C/A/-)
Após o café da manhã, continuaremos a exploração da reserva natural de Skaftafell. Sua
paisagem cheia de contrastes revela vários glaciares ladeados por montanhas irregulares,
entre elas o pico Hvannadalshnjúkur, o mais alto da Islândia, com 2.109 metros de altura.
Retorno ao hotel e pernoite.
Dia 9 - 12/10/19 | Costa Leste (Öræfum) - Reykjavik (C/A/J)
Após o café da manhã, retorno à cidade de Reykjavik. No caminho, faremos uma parada para
relaxar nas águas geotermais da Lagoa Azul, que têm sua origem a 2000 metros abaixo da
superfície e emergem ricas em sílica e sais minerais, em uma agradável temperatura de 38ºC.
Desfrutaremos de um momento de tranquilidade nessas águas quentes e de cor branca leitosa,
um banho para recarregar as baterias antes de prosseguirmos a viagem. Na chegada em
Reykjavik, acomodação no hotel e pernoite.
Dia 10 - 13/10/19 | Reykjavik – Retorno à São Paulo (C/-/-)
Após o café da manhã, seguiremos para o aeroporto Keflavik para embarque em voo de
retorno a São Paulo.
Dia 11 - 14/10/19 | Chegada em São Paulo (C/-/-)

Hospedagem
Reykjavik | Alda Hotel
http://aldahotel.is/
Categoria 4 estrelas | apto standard
Hella | Hotel Rangá
https://www.hotelranga.is/
Categoria 4 estrelas | apto standard
Öræfum | Fosshotel Glacier Lagoon
https://www.islandshotel.is/hotels-in-iceland/fosshotel-glacier-lagoon
Categoria 4 estrelas | apto standard

Valores
Parte terrestre | Em € (Euros) por pessoa
a. Grupo de 10 ou mais pessoas
Valor (à vista)

Parcelado

Taxas e Impostos

Quarto duplo

€ 6.245,00

Entrada € 2.300 + 5 x € 855,00
(total € 6.570,00)

€ 275,00

Quarto single

€ 7.755,00

Entrada € 2.860,00 + 5 x € 1.060,00
(total € 8.160,00)

€ 340,00

Parcelamento em todos os cartões de crédito ou em cheque
Taxas e impostos serão pagos juntamente com a entrada
Para solicitar reserva | € 500,00 por pessoa
PRAZO DE INSCRIÇÃO: 10/07/2018
Enviar ficha cadastral preenchida e cópia do passaporte

+ INCLUI
Acompanhamento do especialista Adriano Gambarini;
Acompanhamento de guia local em portugues;
Acomodação nos hotéis citados acima, em tipo de quarto conforme especificado.
Refeições citadas no roteiro, de acordo com a informação nas legendas;
Entradas para as visitas especificadas no roteiro;
Serviços de transporte privativo para o grupo (somente para os deslocamentos previstos no
roteiro);
Traslado aeroporto/hotel/aeroporto;
*Nota: Para horários de voos diferentes do grupo, por favor, consulte–nos sobre preço
suplementar para traslado privativo.
Assistência de viagem (Classic da Assit-Card) para pessoas com até 69 anos.
*Nota: acima de 70 anos, favor consultem–nos sobre condições diferenciadas.

- NÃO INCLUI
Voos internacionais ou nacionais;
Trâmite e custo de emissão de vistos;
Early check-in ou late check-out;
Upgrades de hotel ou categoria de apartamentos;
Bebidas não estão inclusas nas refeições;
Despesas pessoais tais como: lavanderia, telefonemas, internet, refeições não citadas como
inclusas, entre outros;
Carregadores de malas;
Visitas não citadas como inclusas;
Refeições não citadas como inclusas e bebidas durante as refeições;
Gorjetas aos guias, carregadores de malas, motoristas e em restaurantes;
Qualquer item não citado acima como incluso.

Opcionais
Cia. Aérea

Voo

Arpt. Origem

Arpt. Destino

Saída

Hora

Chegada

Hora

Tempo de Voo

British

246

São Paulo, Guarulhos

London, Heathrow

04/out

17:25

05/out

07:00

11h35

British

800

London, Heathrow

Reykjavik

05/out

11:25

05/out

14:40

03h15

British

801

Reykjavik

London, Heathrow

13/out

15:35

13/out

18:40

03h05

British

247

London, Heathrow

São Paulo, Guarulhos

13/out

21:05

14/out

06:15

12h10

Parte Aérea internacional (sugerida):
Consulte-nos para saber:
- Valores e condições de pagamento da parte aérea
- Valores adicionais de traslado privativo em caso de voos diferentes do grupo

Documentos necessários
Vistos | Brasileiro não necessita de visto de entrada para viagens a turismo com permanência
até 90 dias.
Vacinas | Não necessita.
Passaporte | Validade mínima de 3 meses, contados a partir da data da viagem.
Seguro | É necessário que brasileiros embarquem com o comprovante de seguro viagem com
cobertura mínima de EUR 30.000,00 com assistência médica/hospitalar e repatriação.

INFORMAÇÕES E RESERVAS:
11 3045-7740 | latitudes@latitudes.com.br

