Highlights da Gronelândia
8 dias de viagem. Islândia e Gronelândia. Visitas em embarcação. Alojamento em hostal e guesthouse e todas as refeições incluídas
na Gronelândia.

DESTINO
Islândia.

Descrição

TIPO
Navegação, Descoberta,
Natureza, .
Nesta viagem terá a oportunidade de conhecer o melhor da natureza e da cultura da região Este da
Gronelândia através de passeios em embarcação em inimagináveis fiordes, icebergues e glaciares.
Prepare as suas expetativas pois a beleza e grandiosidade da paisagem que encontrará nesta viagem
ultrapassa quase tudo o que viu até aqui É, certamente um festim para os sentidos de qualquer
viajante, a magia destas paragens, sobretudo, a sensação da força da Natureza.
Além da oportunidade de contemplar baleias e leões-marinhos nas águas quase geladas dos fiordes,
poderá conhecer a história e cultura do povo Inuit através de uma visita guiada na acolhedora cidade
de Tasiilaq, onde ficará alojado durante 4 noites.

DURAÇÃO
8 dias

DIFICULDADE
Nivel 1

CONFORTO
Nivel 2

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Voo cidade de origem - Reykjávik

Alojamento
Hostal

Refeições
-

Hostal

-

2

Dia livre Reykjávik

3

Voo Reykjávik - Ilha de Kulusuk - Tasiilaq

Guesthouse

J

4

Visita em embarcação ao Glaciar Knud Rasmussen (7-8 horas)

Guesthouse

P-A-J

5

Visita em embarcação aos fiordes gelados de Tiniteqilaaq e Sermilik
(7-8 horas)

Guesthouse

P-A-J

6

Passeio citadino e vale das flores (4-5 horas)

Guesthouse

P-A-J

7

Voo Tasiilaq - cidade de origem

-

P

8

Chegada à cidade de origem

-

-

Dia-a-Dia
1: Voo cidade de origem - Reykjávik
Hoje o dia é de partida para a capital Islandesa. Os voos farão escala numa cidade europeia e chegaremos a Reykjavik ao fim da
tarde ou início da noite. Depois das formalidades de desembarque apanharemos um autocarro «flybus» até à guesthouse. Os
«flybus» têm sempre horários compatíveis com a chegada dos voos. Poderemos marcar o transfere através deste link
https://www.re.is/flybus/
Check-in em hostal (alojamento em camaratas sem pequeno-almoço) e tempo livre.
Possibilidade de «up-grade» no alojamento para guesthouse em quarto duplo.
2: Dia livre Reykjávik
Hoje é dia para explorarmos a cidade e os seus arredores. A capital Islandesa tem muito charme, e poderemos aproveitar este dia
para passearmos pelo centro histórico, visitarmos os museus ou relaxarmos nas águas termais.

Alojamento em hostal,em camaratas e sem pequeno-almoço. Tempo livre.
Possibilidade de «up-grade» no alojamento para guesthouse em quarto duplo.
3: Voo Reykjávik - Ilha de Kulusuk - Tasiilaq
Ida por conta do viajante para o aeroporto de Reykjávik para voar para a ilha de Kulusuk (Gronelândia). Chegada, assistência no
aeroporto e ida de barco ou de helicóptero para Tasiiilaq.
Tasiilaq é a principal cidade da região Este da Gronelândia com cerca de 2000 habitantes.
Neste dia terá uma magnifica experiência de voo ou de navegação com vistas para espetaculares icebergues, entre Kulusuk e
Tasiilaq.
Chegada e ida para o alojamento para a guesthouse onde irá ficar as próximas 4 noites. Neste dia ser-lhe-á dado um briefing pelo
guia e o jantar realizado em grupo, juntamente com os outros participantes desta aventura.
Se o tempo permitir, far-se-á o jantar no terraço do alojamento.
4: Visita em embarcação ao Glaciar Knud Rasmussen (7-8 horas)
Hoje o dia inicia-se no porto de Tasiiliq, onde embarcaremos num tour que nos levará através do fiorde Ammassalik. Depois de
uma hora a navegar chegaremos à região mais estreita do enorme fiorde, cuja paisagem surpreenderá qualquer viajante, com vistas
para os picos nevados das montanhas envolventes.
Faremos uma paragem em Ikatek onde veremos alguns vestígios da época da Segunda Guerra Mundial, visto haver entre 1942-47
uma base aérea norte-americana, utilizada para missões de salvamento, controlo de tráfego marítimo e previsões meteorológicas.
Ainda poderemos ver alguns veículos e estruturas militares.
Continuamos a navegar até ao fiorde Sermiligaaq, que significa "o bonito fiorde glaciar". Ou seja, o nome faz jus à beleza do
fiorde-glaciar, e até a dada altura também contemplará dois glaciares em simultâneo: o glaciar Karale, no lado esquerdo e o glaciar
Knud Rasmussen, no lado direito. Tentaremos navegar até mais perto que for possível do glaciar Rasmussen, se possível
desembarcar e almoçar fora da embarcação. Depois de cerca de 1-2 horas, regressaremos a Tasiilaq.
Nota: leve roupas quentes para este tour. O almoço e bebidas quentes estão incluídas.
5: Visita em embarcação aos fiordes gelados de Tiniteqilaaq e Sermilik (7-8 horas)
Regresso ao cais de Tasiilaq para sairmos em navegação, rumo à ilha Ammassalik através de uma paisagem de cortar a
respiração Passando por blocos de gelo flutuantes que nos lembram esculturas.
Depois 1-2 horas, chegaremos a um pequeno povoado piscatório chamado Tiniteqilaaq, que na Língua groenlandesa, significa "o
estreito que fica seco com a maré baixa".
Do povoado - nele vivem cerca de 110 pessoas - teremos espetaculres vistas o fiorde Sermilik (em groenlandês significa fiorde
gelado) que contém colossais icebergues que "parecem chegar ao céu".
Teremos a possibilidade de explorar as imediações do povoado, para depois continuarmos a rota até ao fiorde de Sermilik e
saborear um almoço com vistas para icebergues gigantescos. Após o almoço, seguimos para sul através do fiorde Sermilik para
alcançarmos a nossa familiar povoação de Tasiilaq.
Nota: leve roupas quentes para este tour. O almoço e bebidas quentes estão incluídas.
6: Passeio citadino e vale das flores (4-5 horas)
O passeio citadino guiado levar-nos-á a um «workshop» onde artistas locais fazem belíssimas peças de artesanato, depois
regressaremos ao porto para visitarmos o museu, localizado numa antiga igreja com data de 1903. O museu alberga muitos
tesouros históricos onde poderá conhecer muitas curiosidades sobre a região Este da Gronelândia.
Continuamos a caminhada pela costa até à região do hospital para seguirmos até à igreja nova, onde teremos uma bela panorâmica
sobre a cidade de Tasiilaq e explorar algumas das ruas e casas mais antigas da cidade, onde o primeiro governante da colónia e
explorador polar viveu (Ejnar Mikkelsen).
Antes de seguirmos para o Vale das Flores, poderemos visitar o posto de turismo de Skæven, onde pode comprar mapas, souvenirs
e obter as maias variadas informações sobre a cidade e Gronelândia.
Como o nome do vale indica, poderemos contemplar inúmeras flores, como o thimus-do-ártico, as camapianhas-azuis-do-ártico ou
o dandelião-ártico, entre muitas mais.
Continuaremos a caminhada ao longo de um rio através de alguns quilómetros até chegarmos a um pequena queda de água, onde
poderá saborear o silêncio e a beleza da paisagem, antes de regressar a Tasiilaq.
Nota: Esta é uma caminhada de grau fácil, mas recomenda-se botas de caminhada, água e alguma comida.
7: Voo Tasiilaq - cidade de origem
Pela manhã, ida de helicóptero ou barco até à ilha de Kulusuk para voar de regresso à cidade de origem.
Escala em Reykjávik, sendo possível ter de pernoitar esta noite antes do voo para a cidade de origem.
8: Chegada à cidade de origem
Chegada à cidade de origem e fim dos serviços da Papa-Léguas.

Datas de partida & Preços do programa de terra

27/07/2018 - € 1.930
31/07/2018 - € 1.930
03/08/2018 - € 1.930
06/08/2018 - € 1.930
Preço do Voo desde: € 1400,00

Extensões
Não tem.

Suplementos
Quarto individual Gronelândia: € 325,00

Inclui
•
•
•
•
•

transporte ida/volta em helicóptero ou embarcação do aeroporto Kulusuk-Tasiilaq-Kulusuk (Gronelândia);
2 passeios em embarcação (7-8 horas) ao longo dos fiordes, icebergues e glaciares;
City tour guiado a pé em Tasiilaq;
Caminhada ao Vale das Flores;
5 noites em guesthouse em quarto duplo em regime de pensão completa, um dos almoços será na base do Glaciar Knud
Rasmussen;
• Seguro e assistência em viagem;
• 2 noites em hostal em camaratas em Reykjávik (Islândia).

Exclui
•
•
•
•

Voos internacionais e voo Reykjávik;-Kulusuk-Reykjávik;
Qualquer refeição em Reykjávik;
transferes aeroporto-alojamento-aeroporto em Reykjávik;
Qualquer item não mencionado como incluído.

Equipamento
•
•
•
•
•
•
•

equipamento de proteção contra a chuva e frio (não aconselhamos roupas de algodão, incluindo gangas e t-shirts);
Botas de caminhada quentes e impermeáveis;
roupa térmica para tronco e pernas;
Calças de caminhada e calças impermeáveis;
Luvas;
2 ou 3 pares de meias de caminhada;
forro polar e gorro;

Outro equipamento:
•
•
•
•
•
•
•
•

saco de viagem e mochila de dia (20-30 litros);
toalha tipo "packtowel";
óculos de sol com proteção UV e protetor solar;
cantil;
muda de roupa tipo "casual";
pequeno kit de primeiros-socorros;
artigos de higiene: dentífrico, escova de dentes, sabonete, etc;
repelente insetos;

opcional:
•
•
•
•

canivete suíço;
bastão de caminhada;
chapéu proteção sol e chuva;
manta térmica para os almoços ao ar-livre;

• Maquina fotográfica, pilhas e carregadores;
• chinelos para usar no alojamento;
•
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