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8 dies 
Nivell: Aventurer 

Trekking de  
Landmanalaugar 



EL VIATGE 
Grups de 4 a 10 persones/ 8 dies 
 
El Trekking de Landmannalaugar és el trekking per excelència 
a Islàndia. Una ruta per etapes dormint en refugis de muntan-
ya amb guía, a través dels impressionants paisatges de l’inte-
rior de l’illa. Amb l’opció de  visitar el "Golden Circle" o fer una 
darrera etapa fins al volcà Eyjafjallajokull. 

A destacar: 
 
56/80 km en 5 dies creuant les precioses muntanyes que han 
fet de Landmannalaugar una joia per als amants del trekking. 
 
Dipòsits de menjar als refugis. 
 
Bany en aigües termals i trekkings adicionals cada tarda. 
 
Possibilitat de configurar l’última etapa, en contractar  

Guies de muntanya titulats. 

Pots unir-te a qualsevol sortida, independentment del nombre 
de presones que sigueu. 
 
 25 de Juny al  2 de Juliol 
 2 al 9 de Juliol 
 9 al 16 de Juliol 
 16 al 23 de Juliol 
 23 al 30 de Juliol 

PREU:  1.495 € 

EL VIATGE INCLOU 

 Vol de Barcelona/Alacant/Madrid a Reykjavík a/t  
 Trasllats al punt de sortida i retorn en bus regular. 
 2/3 nits d’allotjament en alberg a Reykjavík. 
 4/5 nits en refugi de muntanya, habitacions comparti-

des, segons opció escollida 
 Pensió complerta des del 2n dia fins al menjar del 6è 

dia. El menjar pic-nic serà elaborat per cada partici-
pant durant l’esmorzar. 

 Excursió al Golden Circle o etapa extra de ruta. 
 Guia de Muntanya titulat durant els dies de la ruta. 
 Transfers des de l’aeroport  
 Assegurança de viatge multiaventura. 
 En cas d’afegir l’última etapa de ruta, el nombre de nits 

en refugi i/o Reykjavík variarà en conseqüència. 

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". 

 
 
 
 
 
 30 de Juliol al 6 d’Agost 
 6 al 13 d’Agost 
 13 al 20 d’Agost 
 20 al 27 d’Agost 

DATES DE SORTIDA 2016 



ITINERARI 

Dia 1: Arribada a Keflavík, trasllat a l’allotjament a  
Reykjavík. 
 

Dia 2: Després d’esmorzar, el nostre equip us recollirà per 
agafar el bus regular cap a Landmannalaugar. Arribada a mig 
matí, menjar, bany a les aigües termals i inici de la ruta. As-
censió a la muntanya i refugi de Hrafntinnusker. Allotjament 
en refugi de muntanya. 
 

Distància 11km Temps de ruta: 4-6hrs  

Dia 3: Continuem a través del Jökultungur, un dels 3 

punts amb major activitat geotèrmica del món. Veurems les 

glaceres Mýrdalsjökull i Eyjafjallajökull abans de baixar cap el 

llac  Alftavatn i disfrutar de la zona. Allotjament en refugi de 

muntanya. 

 

Distància 11km Temps de ruta: 5-7hrs  

Día 4: Avui creuarem les planures dominades per l’espec-

tacular muntanya Stórasúla, creuarem el desert de cendra 

volcànica Maelifellssandur i ens endisarem a les valls de Hat-

tafell. Arribarem a la regió d’Emstrur on visitarem l’impressio-

nant engorjat Markarfljótgljúfur. Allotjament en refugi de mun-

tanya. 

 

Distància 14km Temps de ruta: 6-7hrs  

Día 5: Sortirem d’Emstrur sota la mirada de la glacera més 
gran del sud d’Islàndia, creuarem el seu cabalós riu i a mesu-
ra que anem perdent alçada veurem com la vegetació es fa 
més abundant. Ja a la vora del refugi, la Vall de Thorsmork 
ens sorprendrà amb els seus boscos de bedolls. Allotjament 
en refugi de muntanya. 
 

Distància 16km Temps de ruta: 6-8hrs  

Día 6: A partir d’aquí hi ha 2 opcions, que hauràs d’haver 

escollit en contractar el teu viatge.   

- Opció 1: Etapa extra de ruta: Aquesta és l’etapa més 
alpina de la ruta, que ens durà al pas de Fimmvorduhals entre 
les dues glaceres del Myrdalsjokull i el famós Eyjafjallajokull 
 
Començarem creuant l’impressionant riu Krossà. Un cop 
guanyada l’altra riba, ens enfilarem per les carenes, guanyant 
alçada ràpidament fins a un extens altiplà, mirador excepcio-
nal de tota la vall i les glaceres. 
 
Creuarem una curiosa i afilada collada per seguir la nostra 
ascensió fins al pas de Fimmvorduhals, on caminarem per la 
lava del famós volca Eyjafjallajokull i podrem veure els efectes 
de la seva erupció. Allotjament en refugi de muntanya. 
 

Distància 13km Temps de ruta: 6-8hrs  

- Opció 2: Trasllat a Reykjavík: Si aquesta és la teva op-

ció, després de passar el matí en aquesta preciosa vall, aga-

farem un autobús que creuant els rius de l’interior i amb una 

breu parada a la cascada de Seljalandfoss, ens durà a la 

capital. Temps lliure per disfrutar de la capital.  Allotjament a 

Reykjavík. 

Día 7: Segons l’opció que haguem escollit: 

- Opció 1: Etapa extra de ruta: Avui ens despertarem en 
una magnifica atalaia, des d’on es veuen les glaceres i tota la 
costa sud. Començarem creuant l’altiplà de Fimmvorduhals i 
anirem a buscar el riu Skógar.   
 
Seguin el seu recorregut i disfrutant dels més de 30 saltants 
d’aigua que hi trobem, anirem perdent alçada i acostant-nos al 
final de la ruta. 
Com a útlima meravella veurem el salt de Skogarfoss, de 25 
m d’ample i més de 60 d’alçada, un dels destins més visitats 
de l’illa. 
Des d’aquí agafarem un transport que ens durà de tornada a 
la capital. Tarda lliure i allotjament a Reykjavik. 
 

Distancia: 15km Tiempo de marcha: 5-6hrs  

- Opció 2: Trasllat a Reykjavík: Excursió al Golden Circle , 

visitant Gullfoss, Geysir y Thingvellir. El famós Geysir que 

dóna nom a tots els Geysers del món, amb el seu  germà 

Strokkur que erupciona cada 5-7 minuts. Gullfoss, la Cascada 

Daurada amb els seus impressionants salts d’aigua, i 

Thingvellir, el Parc Nacional Patrimoni de la Humanitat, seu 

del primer Parlament Islandès i on podrem observar la separa-

ció de les plaques tectòniques Europea i Americana.  

Al vespre, retorn a Reykjavík i  vespre/nit lliure. Allotjament a 

la capital 

Dia 8: Temps lliure per disfrutar la ciutat. Trasllat a l’ae-
rort. Vol de tornada. 
 
 
Nota: L’itinerari es pot realitzar en un sentit o un altre indistinta-

ment. 

Per raons de logística al pais, alguna localització o allotjament podríen 

variar. No és habitual, però Islàndia és un dels destins mundials amb 

un major increment de viatgers els últims anys, en determinades oca-

sions hem hagut de fer variacions sobre la marxa per raons externes. 

Aixó no afecta les visites del programa, i se n’informarà tant bon punt 

se’n tingui coneixement. 

 

 



SOBRE EL VIATGE 

El grup:  Realitzarem la ruta en grups de màxim 10 perso-
nes. Pots apuntar-te a qualsevol de les sortides, independent-
ment del nombre de persones que sigueu. No s’apliquen 
suplements a viatgers individuals. 
 
 
 
Allotjaments: En aquest viatge utilitzem allotjaments 
compartits amb bany compartit. Farem servir allotjaments en 
habitación de 4 persones a la capital i refugis de muntanya 
amb habitacions colectives durant la ruta. El refugi de Hrafti-
nusker no disposa de dutxes, la resta de refugis disposa de 
dutxes d’aigua calenta. Cal utilizar sac de dormir, pero no és 
necessari que sigui de temperatures extremes ja que tots els 
allotjaments disposen de calefacció. 
 
No hi ha opció a habitacions dobles 
 
 
Dietes al viatge: Des del 2n dia del viatge i fins el 7è quan 
tornem a Reykjavík, totes les dietes están incloses. El 8è 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, i cada viatger es 
prepararà el seu. 
 
Els menjars de la ruta seran complerts, equilibrats i saluda-
bles, utilitzant productes locals. Cal tenir en compte que dis-
posem de dipòsits de menjar a cada refugi. 
 
En cas d’intoleràncies alimentàries, la dieta es pot adaptar 
sempre i quant 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 problemes 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. 

 



ALTIMETRIA 

Dia 2: Landmannalaugar-Hrafnstinnusker   

Distància total: 10,4 km 
Desnivell acumulat Positiu: 684 m Negatiu: 266 m 
Temps estimat: 4-6 hores 

 

 

 

 

 

 

Dia 3: Hrafnstinnusker-Aftavatn  

Distància total: 11,3 km 
Desnivell acumulat Positiu: 310 m Negatiu: 814 m 
Temps estimat: 5-7 hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 4: Aftavatn-Emstrur   
 
Distància total: 13,4 km 
Desnivell acumulat Positiu: 374 m Negatiu: 431 m 
Temps estimat: 6-7 hores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALTIMETRIA 

Dia 5: Emstrur-Þórsmörk    

Distància total: 16,2 km 
Desnivell acumulat Positiu: 532 m Negatiu: 763 m 
Temps estimat: 6-8 hores 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 6 (opcional): Þórsmörk-Fimmvörðuháls  

Distància total: 13,2 km 
Desnivell acumulat Positiu: 1.047 m Negatiu: 238 m 
Temps estimat: 6-8 hores 

 

 

 

 

 

 

 

Día 7 (opcional): Fimmvörðuháls-Skógar  

Distància total: 14,3 km 
Desnivell acumulat Positiu: 183 m Negatiu: 1.202 m 
Temps estimat: 5-6 hores 

 

 

 

 

 

 



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 - 

- Nord d’Islàndia 

- 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, refugios i campaments 

Viatges possibles d’aquesta categoría:  

- Trekking Landmannalaugar  

- Islàndia Salvatge 

- Kayak als Westfjords  

- Bici 

Viatger 


