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15 dies 
Nivell: Aventura 

Islàndia Salvatge 



EL VIATGE 

Grups de 6 a 12 persones/ 15 dies 
 
Islàndia Salvatge és una ruta única creada per Arctic Yeti i 
Roger Mountain Guide gràcies a l’esperit explorador i el conei-
xement del terreny dels seus guies.  
Descobrirem l’Islàndia més profunda, recorrent amb 4x4 les 
pistes de l’interior del país, aquelles que només obren unes 
setmanes cada estiu. Combinarem les visites a les icones del 
país amb la descoberta de zones poc explorades. Una ex-
periència activa i inigualable que ens deixarà un gran record. 

A destacar: 
 
Creuar Islàndia de sud a nord i de nord a sud per les dues 
rutes històriques a través de les Highlands 
 
Visita a l’Askja i trekking per la glacera Vatnajokull 
 
Guies de montanya professionals i amb  gran experiència a 
Islàndia. 
 
Creuar rius i deserts, apropar-se a les zones volcàniques més 

actives i dormir als refugis més singulars de l’illa 

Landmanalaugar, Laki, Askja, Hverkfjoll, Hveravellir i un llistat 

impressionant de visites als llocs més salvatges i espectacu-

lars de l’illa 

 

Pots unir-te a qualsevol sortida, independentment del nombre 
de persones que sigueu. 
 
 2 al 16 de Juliol 
 16 al 30 de Juliol  
 30 de Juliol al 13 d’Agost 
 13 al 27 d’Agost 

PREU:  2.695 € 

EL VIATGE INCLOU 

 Vol de Barcelona/Alacant/Madrid a Reykjavík a/t.  
 14 nits d’allotjament durant el viatge. 
 Totes les dietes excepte les detallades a “No inclou”. 
 Totes les excursions detallades al programa. 
 Transfers des de l’aeroport  a Reykjavik els dies de 

ruta (segons programa)  
 Assegurança de viatge multiaventura. 
 Guía profesional d’Arctic Yeti 
 

EL VIATGE NO INCLOU 

 Taxes aèries i despeses d’emissió (entre 150 i 200 €). En 
els vols amb escala, el preu podría ser superior. 

 Menjars els dies de vol i sopars a Reykjavik. 
 Despeses derivades de la climatología adversa o del re-

tràs de vols 
 Tot allò no especificat a "Inclou". 

DATES DE SORTIDA 2016 



ITINERARI 

ISLÀNDIA SALVATGE és una ruta d’aventura 

que requereix d’una certa flexibilitat per part del 

viatger. La planificació de les etapes pot veure’s 

afectada pels fenòmens naturals.  

Aquest viatge s’endinsa a l’interior d’un país sal-

vatge i on les forces de la natura condicionen el 

dia a dia.  

El nostre equip de Guies de Montanya professio-

nals han estat preparant aquesta ruta durant el 

2013 i 2014, assegurant i planificant tots els deta-

lls per optimitzar el viatge i oferir-vos la millor ex-

periencia i amb la máxima seguretat. 

Gràcies a aquest treball podem oferir Islàndia 

Salvatge per primera vegada aquest 2015 

Estem convençuts que aquest viatge et farà 

sentir l’exploració i l’aventura d’una manera 

especial i que será una gran experiència 

DIA 1 Arribada del vol a Keflavik. Trasllat a l’allotjament 

DIA 2  De bon matí, amb el nostre Guia, analitzarem la 

ruta, carregarem els equipatges i començarem l’aventura. 

Ens dirigirem cap al sud, visitant les cascades de Seljaland-

foss i Skogafoss, una de les més caudaloses de l’illa, al peu 

del famós volcà Eyjafjallajokull. Continuarem cap a Vik i aga-

farem una espectacular pista que s’endinsa cap a la glacera 

Myrdalsjokull, fins una sorprenent vall encaixonada als peus 

de la glacera on trobarem les cabanes de fusta on ens allotja-

rem aquesta primera nit. 

DIA 3 Sortirem de nou a la Ring Road i seguirem camí cap 

a l’Est, apropant-nos al Vatnajokull, la 3a massa glaciar més 

gran del planeta. Als seus peus visitarem el Parc Natural de 

Skaftafell i la llacuna glaciar de Jokulsarlon, amb  increíbles 

icebergs flotant a la superficie. 

Allotjament al azona de Gerdi-Hofn. 

DIES 4 i 5 Ens endinsarem a l’interior en direcció a Land-

manalaugar, un campament situat al Parc Nacionbal Fjalla-

bak, al cor de les muntanyes de riolita de colors. 

 

 

De camí podrem visitar l’impressionant congost Eldgjà, format 

durant l’erupció del Laki, i començar a descubrir els paisatges 

de l’interior, mostra de les erupcions volcàniques, ’erosió gla-

ciar i el clima extrem d’aquesta regió. 

Un cop arribem a Landmanalaugar, ens sorprendrà la curiosa 

comunitat que es crea cada dia en aquest campament, temple 

de trekking, on farem una excursió que ens acostarà als ba-

rrancs, cims i formacions que s’amaguen a cada revolt. 

Podrem disfrutar d’un bany relaxant a les termes de  Landma-

nalaugar,. Comentarem les següents etapes de la nostra ruta, 

que ens endinsaràn encara més a les terres altes de l’interior 

de l’illa. 

DIES 6 al 9  Aagafrem l’històrica ruta Sprengisandur per 

atravesar l’illa de sud a nord, fent nit en un espectacular refugi 

amb aigües termals i veient al nostre voltant els paisatges 

més impressionants. 

Un cop atravessades les terres altes, visitarem la cascada de 

Godafoss i ens dirigirem al poble pescador de Húsavik, on ens 

podrem tornar a aprovisionar. 

Continuarem cap al paratge d’Asbyrgi, una espectacular for-

mació natural, i enfilarem altre cop cap a l’interior  fent una 

inexcusable parada a la cascada més caudalosa d’Europa, 

Dettifoss. Des d’alli ens endinsarem cap a les planes de Mo-

drudalur, on trobem la granja habitada a més alçada de l’illa. 

La nostra ruta ens acostarà un altre cop a l’immens Vatnajo-

kull , aquest cop al seu límit nord, on ens allotjarem dues nits 

a Hverkfjoll per poder disfrutar de ben aprop de les meravelles 

d’aquesta massa glaciar. Aquí farem un trekkiing per la glace-

ra amb crampons i descobrirem els secrets de la glacera. 

Seguirem cap al cràter de l’Askja, ben aprop del volcà Bardar-

bunga, que actualmente encara està en erupció. Aquí podrem 

fer un trekking per conèixer aquest enclau tan especial i ban-

yar-nos a la caldera del Viti. 

DIA 10 Tornarem cap a la Ring Road i visitarem la zona de 

llac Myvatn, i algunes de les seves especaculars formacions 

naturals. Aquesta nit dormirem a la capital de nord, Akureyri, 

on tindrem la tarda i la nit lliures per celebrar la nostra tornada 

a la civilització. 

DIES 11 I 12 De bon matí ens dirigirem cap a Hauganes, 

on embarcarem per anar a veure les balenes que neden en 

aquest fjord.  

 

 
 



ITINERARI 

En acabat, tornarem cap a l’interior, aquest cop en direcció al 
sud i a través de l’històrica ruta Kjolur, on trobarem Hverave-
llir, un enclau on va sobreviure molts anys el fugitiu Fjalla 
Eyvindur gràcies a les seves aigües termals on ens podrem 
relaxar. Excursió per descubrir la zona. 
 
DIA 13 Seguirem en dirección sud cap a les montanyes 
de Kerlingarfjoll, un altre enclau molt especial, amb montan-
yes de riolita i activitats volcánica. 
 
Tornarem a aparèixer a la civilització amb la  visita a la casca-
da de Gullfoss, icona de la lluita per la conservació d ela natu-
ra a Islàndia. 
Allotjament a la zona. 
 
DIA 14  Continuarem la visita de les meravelles de l’ano-
menat Golden Circle amb  parada obligada al Géysir, 
fenòmen natural que ha donat nom a la resta de Géysir del 
món. Actualment inactiu, el seu germà Strokkur allibera la 
força de la Terra amb explosions d’aigua cada 5/7 minuts. 
 
Per acabar, visitarem el Parc Natural i Patrimoni de la HUma-
nitat de Thingvellir, bressol del Parlament islandés i rift on es 
pot apreciar la separació de les plaques europea i americana. 
 
Des d’aquí ens dirigirem a la capital, on gaudirem de la tarda i 
la nit lliures per  celebrar l’èxit de la nostra avenbura. 
 
DIA 15 Trasllat a l’aeroport i vol de tornada 
 
 
 
 

SOBRE EL VIATGE 
 
El grup:  Aquest viatge és en un grup màxim 12 viatgers.  
Nosaltres anirem completant els grups. Pots apuntar-te a 
qualsevol de les sortides independentment del numero de 
persones que sigueu. No s’aplica suplement als viatgers indi-
viduals. Hi ha l’opció de tancar un grup amb menys de 8 per-
sones aplicant un suplement.   
Grup mínim de 6 persones 
 
Allotjaments: En aquest viatge utilitzem allotjaments 
compartits amb bany compartit, dormint amb sac de dormir. 
Farem servir allotjaments en habitación de 4 persones a 
Reykjavik i allà on hi hagi possibilitat, i refugis de montanya la 
resta de nits. 
 
Els allotjaments están calefactats, de manera que no és ne-
cessari un sac de dormir de temperatures extremes.  
 
En aquest viatge no hi ha la possibilitat d’optar a habitacions 
dobles. 
 
 
 
 

Dietes al viatge: Des del 2n dia del viatge i fins el 14è 
quan tornem a Reykjavík, totes les dietes están incloses. El 
14è dia pel matí tenim l’esmorzar inclòs. 
 
Durant la ruta, l’elaboració dels menjar es realitzarà de mane-
ra cooperativa, coordinats pel guia. 
 
Els menjars de migdia serán tipus picnic. 
 
Els menjars de la ruta seran complerts, equilibrats i saluda-
bles, utilitzant productes locals, tipus bacallà, corder, salmó, 
arrós, pasta, verdures…. 
 
En cas d’intoleràncies alimentàries, la dieta es pot adaptar 
sempre i quan se’ns avisi amb antelació. 
 
Roba aconsellada per al viatge:  A la fitxa pots trobar el 
llistat de material recomanat. No és necessàri fer grans des-
peses en compres de material, consulta al teu agent i t’acon-
sellarà. 
 
Aurores Boreals: Si vols planificar el teu viatge per tenir 
l’oportunitat de disfrutar-les, pensa que a Islàndia comencen a 
ser visibles a finals d’Agost, encara que la millor època és a 
partir de setembre.  
 
Com i quan reservar: El teu agent t’indicarà tots els pas-
sos per tramitar la reserva. Islàndia és un destí amb una enor-
me demanda els últims anys i és molt recomanable fer la 
reserva amb antelació (com a mínim 3 mesos abans) per tal 
d’assegurar la plaça i els millors serveis. Sobretot durant els 
mesos d’estiu, cada any hi ha més problemas de disponibilitat 
en les reserves d’última hora. Els nostres grups són reduïts i 
les sortides limitades. L’estiu passat vam omplir pràcticament 
tots els viatges. 

SOBRE EL VIATGE 



NIVELLS DE VIATGES 

Aquests nivells de dificultat  s’han ideat a demanda dels nos-

tres viatgers. T’ajudaràn a escollir un viatge apropiat a les 

tevés inquietuts, on et sentís còmode i gaudeixis de l’ex-

periència. 

Has de tenir en compte que l’apreciació personal de cada 

nivel va en funció de l’experiència de cadascú. Aquesta apre-

ciació subjectiva pot variar en funció de les condicions meteo-

rològiques que trobem durant el viatge. Així, aquesta classifi-

cació s’ha de mirar cim una referencia orientativa a l’hora de 

comparar els nostres viatges i no com una definició absoluta.  

Autoguiat 

El participant marca el ritme del seu viatge. Les reserves 

prèvies permeten oblidar-se dels factors logístics importants i 

centrar-se en disfrutar la seva pròpia aventura, al nivell que 

decidim nosaltres mateixos.  

Sigui quin sigui el teu estat actual de forma, disfrutaràs del 

viatge al teu aire. Un viatge per a totes les edats. Ideal per 

realitzar en família. 

Allotjament: generalment hotels i granges, en habitacions 

dobles amb bany privat segons disponibilitat.  

Viatges possibles d’aquesta categoría: Fly & Drive 

Recomanat per aquelles persones acostumades a caminar en 

l’àmbit de la muntanya. El ritme és tranquil però continu. Les 

excursions en general son curtes i per camins definits, amb 

poc desnivell i a baix alçada. Es camina només amb una peti-

ta motchila amb els efectes personals. L’equipatge general es 

transporta per altres medis. 

Un viatge ideal per a les persones actives, que no volen dei-

xar de costat els aspectos culturals i paisatgístics. 

El viatge té un carácter participatiu, no ens agrada que ens ho 

donguin tot fet, i ens agrada donar un cop de mà a les tasques 

logístiques. 

Alguns viatges són adequats per als nens, però cal consultar 

l’edat en cada cas. 

Allotjament: albergs, granges i guesthouses. Generalment en 

habitacions compartides amb bany compartit. 

Viatges possibles d’aquesta categoría:  

- Sud d’Islàndia i Landmannalaugar  

- Volta a Islàndia i Landmannalaugar  

- Islàndia al Complert 

Aventurer 

Per a participants en bona forma física, amb hàbito de fer 

esport i caminar en l’àmbit de muntanya de manera freqüent. 

El ritme és moderat i agradable, però constant. Les activitats 

poden tenir trams de certa dificultat, com pot ser caminar per 

la neu, creuar rius, blocs de pedra, etc.  

Quan les condicions meteorològicas no són les ideals, a vega-

des ens tocarà seguir endavant. Hem d’estar preparats per  a 

condicions i entorns adversos, a vegades en àrees aillades. 

Sovint aquests viatges impliquen dur el nostre propi equipat-

ge. El grup es un equip, i la colaboració entre tots és fona-

mental per asegurar l’éxit d’aquesta aventura. 

Per a  totes les edats, a partir de 14 anys. 

Allotjament: albergs, refugis i campaments 

Viatges possibles d’aquesta categoría:  

- Trekking Landmannalaugar  

- Islàndia Salvatge 

- Kayak als Westfjords  

- Bici 

Viatger 


