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ISLÂNDIA – Imponência Natural 
 
 
 

A Islândia é o mais jovem país europeu, geologicamente falando. É o resultado do extraordinário 

contraste entre majestosos glaciares e os vulcões que ainda hoje moldam com o seu fogo a fisionomia 

da ilha. Natureza no seu melhor esplendor, que nos lembra a todos da nossa pequenez neste mundo 

maravilhoso em que vivemos! As paisagens são tão soberbas que já serviram de cenário para vários 

filmes como: Batman Begins, Stars Wars – The Force Awakens, Oblivion, Interstellar, Alien - 

Promotheus, Noah, Captain America, Thor, Tomb Raider, 007 – Die Another Day, entre muitos outros, 

para não falar da série de mais premiada de sempre, Game of Thrones. 

É nesta magia da imponência natural que a Islândia nos oferece, que a Zen family regressará, com quem 

quiser acompanhar o Luís Baião e a Daniela Ricardo. Os nossos guias e exploradores do mundo que 

acompanharão o grupo 24 horas/dia, fornecendo todo o apoio, mostrando o país ao seu olhar e 

passando a sua sabedoria. O Luís é um experiente guia de viagens com mais de 25 anos de experiência, 

é organizador e mentor de todas as viagens Zen family. O seu entusiamo por mostrar o mundo é tão 

grande que é uma felicidade e uma mais valia poder contar com toda a sua sabedoria. A Daniela é uma 

presença assídua das viagens da Zen family, além de guia é Chef (autora de 4 livros, dois deles de 

viagens dos 4 cantos do mundo) o que ajuda a experienciar novos sabores gastronómicos e a integrá-los 

na nossa vida de uma forma consciente e natural. Nesta viagem em particular os sabores conscientes e 

naturais serão mesmo confeccionados pela nossa chef e guia. Ambos com o seu conhecimento, 

propostas e provocações contribuirão para o autoconhecimento de todos os participantes e para tornar 

a vida mais rica e com propósito. 

https://zenfamily.pt/team-member/luis-baiao/
https://zenfamily.pt/team-member/daniela-ricardo/


 

Será único conciliar toda a cultura e beleza natural sentidas neste país com um modo de vida consciente e natural, nutrindo corpo, mente e espírito. 

Esta rota da Zen family é uma rota circular que permitirá conhecer todas as regiões da ilha. De norte a sul, de este a oeste. Os locais conhecem-se percorrendo-os e 

pernoitando neles. Serão mais de 1500 Km ao longo destes dias, mas nem daremos por eles devido a tanta beleza e atracções. Está tudo pensado e desenhado para que seja 

uma viagem envolvente. Percorreremos cada canto da Islândia, um pouco há imagem de tantas outras rotas do mundo criadas pelo nosso guia Luís Baião. Cada dia trará uma 

nova emoção, conduzida com mestria pelo nosso Guia Luís Baião numa carrinha muito confortável requisitada especialmente para esta viagem. Gostamos de viajar cómodos, 

sempre que possível. A Islândia é um dos lugares mais bonitos do mundo, com cenários simplesmente deslumbrantes. Os Canyons, os glaciares, os lagos, os bosques, os 

geysers, os banhos termais, os fiordes, as cascatas, os mitos e as lendas oferecem-nos milhares de opções contemplativas, de passeios, de caminhadas, de actividades.  

Viagens e conhecimento são as únicas coisas que nos enriquecem cada vez mais. 

Estes percursos são estudados e planeados ao pormenor pelo Luís e fazem com que os “de fora” entrem descontraidamente nesta aventura e sintam que fazem parte deste 

misterioso mosaico. Entrega-te! Vem partilhar sensações, cheiros, paisagens, palavras, sorrisos. Construir momentos cheios de intensidade, que sentidos e vividos ao 

segundo, marcam a história de uma vida!  É tempo de novas experiências! É tempo de Viajar! 

 



 

 

QUEM SOMOS? 
 
 
A Zen family começou de uma vontade muito forte de tornar os que estão à nossa volta mais felizes, 
onde procuramos fazer emergir a essência de cada um. 
 
Viajamos com o propósito da descoberta, da transformação e da partilha. Queremos dar a conhecer o 
melhor que descobrimos nas nossas viagens. 
  
A Zen family é fruto da vontade e das vivências do seu mentor, o viajante e explorador da vida Luís 
Baião. Seguindo a sua experiência, desenvolveu este projecto com o auxílio de diversas parcerias. 
Convida facilitadores excepcionais de diferentes áreas que enriquecem as actividades da Zen Family. 
Conciliamos relações de amizade sem jamais descurar as relações profissionais. Trabalhamos com alma, 
conciliando informalidade, humanismo e profissionalismo. 
 
Permitimos o "à vontade" recusando o "à vontadinha". 
 
As rotas que fazemos são as mesmas para amigos, familiares ou desconhecidos. Partilhamos o melhor 
das nossas descobertas, o que nos tocou ao mesmo tempo que poupamos outros viajantes dos 
aspectos mais duros pela nossa aprendizagem.  
 
Melhoramos continuamente sabendo que uma viagem nunca se repete, pois, nenhum local ou pessoa 
permanece igual. Com entusiasmo criamos rotas que possibilitam em cada um, uma viagem dentro de 
si, entregando-se livremente à natureza, a outras gentes e aos seus sentidos. Este é um convite a viajar 
externa e internamente. Que seja este o início de uma jornada feliz, entre amigos conhecidos ou 
desconhecidos, que nos acompanham. 
 
Conduzimos milhares de pessoas ao longo destes 25 anos de experiência em viagens e eventos, em que 
habitualmente os participantes descrevem as suas experiências como sendo ricas em significado, com 

alma e de descoberta.
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PROGRAMA 
Nesta viagem de 8 dias iremos da meditação à socialização, do silêncio à música, da imobilidade ao movimento. Poderemos aqui relaxar, estirar, meditar, exercitar, 

nadar, cantar, brincar, escutar ou simplesmente APENAS SER. Teremos sempre o privilégio de poder desfrutar de refeições cuidadosamente escolhidas e/ou 

preparadas pela nossa chef Daniela Ricardo. O nosso guia e organizador, Luís Baião, escolheu com meticulosamente locais mágicos para pernoitar, inseridos na 

natureza, sendo que na maioria deles possuem as condições ideais para avistarmos a linda e misteriosa aurora boreal.  

DIA 1 – 12 SETEMBRO – LISBOA/ REYKJAVIC 
 

Aqui começa o início desta aventura, com o Luís Baião e a Daniela Ricardo. Os viajantes são recebidos calorosamente, o entusiasmo começa a crescer e a 

adrenalina a circular nas nossas veias. Estamos prontos para descolar rumo à imponência natural, ruma a esta terra de beleza ímpar. 



 

Chegados a Reykjavic sentimos o “Bem-vindos à Islândia!” Neste dia pernoitaremos perto da costa, quase em cima da pequena marina em Keflavík. Podemos dizer 

que Keflavík é onde a maioria dos viajantes começa ou termina sua viagem na Islândia. A nossa começa aqui. Esta cidade foi utilizada como um centro de músicos 

durante as décadas de 1960 e 1970. Desta forma, Keflavík ficou conhecida como bítlabærinn ou, em inglês, "The Beatle Town". Trata-se também de uma zona 

coberta de camadas de lava oriundas de erupções relativamente recentes, onde abundam focos de actividade geotérmica. Para terem uma ideia a última erupção 

começou em 2021 e tem-se mantido embora silenciosamente. Por ser uma zona formada recentemente, é uma área bastante desprovida de vegetação, existindo 

apenas mantos de musgo. A exploração mais assertiva desta área será deixada para o final da viagem, quando conheceremos o principal ponto de interesse desta 

zona. A famosa Blue Lagoon (em islandês: Bláa lónið). 

 

DIA 2 - 13 SETEMBRO – CÍRCULO DOURADO (GOLDEN CIRCLE) 

O dia prevê-se intenso e cheio de actividades boas. Começamos já com chave de ouro. 

O Parque Nacional Þingvellir é onde o Parlamento islandês, Alþingi, foi fundado no ano de 930. É provavelmente o lugar mais sagrado do país e a atracção turística 

mais popular da Islândia na Rota do Círculo Dourado, nas quais podemos também incluir Geysir Hot Spring e a cascata de Gullfoss. 

Þingvellir, onde os islandeses se encontram em suas ocasiões mais especiais, é um parque natural de grande importância do ponto de vista histórico, geológico e 

cultural. Em 2004, o Parque Nacional Þingvellir foi aceito na Lista do Património Mundial da UNESCO. 

Perto e a nordeste está o pitoresco Monte Skjaldbreiður, com 1.060 metros de altura (traduzido como "Broad Shield Mountain". O nome parece se encaixar 

perfeitamente, pois parece um enorme escudo largo deitado no chão.  

A cascata de Öxarárfoss, que desagua na Ravina Almannagjá, é outra das jóias do Parque Nacional Þingvellir. A cascata guarda muitas histórias tristes, já que este é 

o lugar onde as mulheres eram afogadas como punição ao incesto ou outros crimes. A Öxarárfoss está provavelmente entre os tesouros da natureza mais 

fotografados da Islândia, e por boas razões. É de fácil acesso e bonita durante todo o ano, mesmo no Inverno, quando está completamente congelada. 



 

O almoço será num local inusitado, numa estufa de legumes. A Islândia importa muitos vegetais e legumes porque as condições atmosféricas não são favoráveis à 

agricultura. Por ser uma ilha com um enorme potencial em energias renováveis, têm sido criadas estufas para semeio e colheita de vários legumes e frutas como 

tomate, cogumelos, banana, morango, pepino, alface, entre outros. Que tipo de Estufa será esta onde vamos? 

Após o almoço ainda há tempo para a cascata de Gullfoss, outra das principais atracções turísticas da Islândia. Quando se aproxima da cascata, pode ver onde o rio 

corre para o sul, mas cerca de um quilómetro acima da cascata, ele faz uma curva acentuada para a direita e desce numa ampla “escada” de três degraus e depois 

mergulha abruptamente em dois degraus na um desfiladeiro profundo, cerca de 32 metros de profundidade. Uma maravilha da natureza que frequentemente está 

acompanhada por um lindo arco-íris. Diz uma das histórias deste lugar que este fenómeno acontece porque nestas águas está guardado um tesouro em ouro. 

O Geysir, por vezes referido como 'The Great Geysir' - Spouting Hot Spring) é o homónimo de todos os geysers do mundo. Este grande geyser está agora como 

adormecido ou hibernado.  

No entanto Geysir Strokkur – está activo e pode lançar água até 70 metros de altura. No 

entanto, as erupções têm sido mais inconstantes com o passar dos anos. A média é haver 

erupções a cada 5 - 6 minutos. É um jogo de paciência quando se quer tirar umas fotos ou 

filmar o acontecimento porque é realmente algo que acontece numa fracção de segundos, mas 

é um espectáculo inesquecível que nos faz querer permanecer no local e ver mais do que uma 

vez. Uma incrível demonstração de que a Terra é na realidade um organismo vivo. 

Já chega de passeio e actividade, é hora de nos dirigirmos ao local onde vamos pernoitar, com 

um céu com milhares de estrelas. Neste local é já possível avistar aurora boreal, assim as 

condições climatéricas o permitam. Este tal como outros locais escolhidos, estão no meio da 

natureza, longe da poluição luminosa das cidades, que são duas das premissas para 

usufruirmos desta exibição da natureza. A ver vamos o que nos está reservado. 

 
DIA 3 – 14 SETEMBRO – COSTA SUL 

Após o pequeno-almoço faremos uma visita à cascata de Seljalandsfoss que está localizada 

entre Hvolsvöllur e a cascata de Skógafoss, no sul da Islândia. 

Seljalandsfoss, tem 65 metros de altura, é a quarta maior cascata da Islândia. A paragem nesta 

pitoresca cascata é obrigatória pela incrível experiência que nos proporciona. É de fácil acesso, 

com um caminho de até à cascata, mas o mais incrível é que se pode caminhar por detrás dela! 

Um pouco mais à esquerda da Seljalandsfoss, está outra bela cascata chamada Gljúfrafoss, 



 

escondida entre uma ravina profunda, o que torna bastante difícil ver a cascata sem molhar os pés. Se quiserem entrar pelo meio da ravina para poderem chegar 

mais perto da cascata, precisam de roupa à prova de água. A Gljúfrabúi, nome que poderia ser traduzido como o "residente da ravina", é uma das jóias escondidas 

da Islândia e uma das cascatas mais secretas e surpreendentes do sul.  A queda de água tem 40 m de altura e só pode ser vista na sua totalidade na abertura 

estreita no penhasco de Franskanef, que se acredita ser o lar de pessoas escondidas ou elfos. 

A cascata de Skógafoss, é a quinta cascata mais alta da Islândia (com 62 metros de altura e 25 metros de largura), é uma das atrações turísticas mais visitadas da 

Islândia. É seguro dizer que a maioria dos turistas que viajam pela Islândia visitam esta magnífica cascata. É quase impossível conduzir sem parar e olhar mais de 

perto. Há um caminho que chega perto da cascata, mas também há uma escada, que vale mesmo a pena subir, ao lado da mesma, que permite ver a cascata de 

cima. No topo existe um trilho que nos conduz a mais paisagens de uma beleza única. 

Depois das cascatas um cheirinho a glaciar. Sólheimajökull é uma manda de glaciar no sul da Islândia, entre os vulcões Katla e Eyjafjallajökull. É parte constituinte 

do glaciar-mãe, Mýrdalsjökull, Sólheimajökull é um local proeminente e popular devido ao seu tamanho e relativa facilidade de acesso. Esta parte de glaciar é um 

pouco escura, não permitindo ainda sentir toda a magia do glaciar, mas sem dúvida que nos dá uma ideia muito marcada da imponência da natureza. 

A praia de Reynisfjara está localizada perto da vila de Vík í Mýrdal, no sul da Islândia. 

A bela praia de Reynisfjara, com a sua areia preta, estende-se a oeste até onde a vista alcança. A areia preta era originalmente lava de erupções vulcânicas, 

transportadas para o mar pelos poderosos rios do sul da Islândia. A praia de Reynisfjara e a área circundante tornaram-se uma das principais atrações turísticas da 

costa sul da Islândia. A areia preta e as ondas fortes são quase hipnotizantes para os milhares de turistas que visitam a praia todos os anos. 

AVISO! Pode ser perigoso chegar perto demais das ondas na praia de Reynisfjara, se o mar estiver mexido. Não arrisque. 

Vík í Mýrdal é a vila mais ao sul da Islândia, localizada na estrada principal ao redor da ilha. É um local estratégico de paragem para alojamento, restauração e 

abastecimento de combustível. Os censos de 2011 dizem que na altura Vík teria 291 habitantes. De facto, não terá mudado muito desde então. Vík foi muito 

afetada pelas cinzas vulcânicas durante as erupções de 2010 de Eyjafjallajökull. Além deste vulcão, tem um outro muito perto, Katla, que terão ouvido falar na 



 

Netflix através da série "Katla". 

Fjaðrárgljúfur será a nossa última paragem deste dia maravilhoso. Este é um canyon incrível e paragem obrigatória para apreciar a mãe-natureza no seu todo. Tem 

100 metros de profundidade e 2 km de comprimento. Estudos dizem que este canyon já tem mais de 9 mil anos. Foi antes um glaciar que, com o passar dos anos, 

foi derretendo, formando um lago e criando este canyon de grande imponência. 

Ao chegarmos ao fim do dia o nosso coração sorri com tantas experiências já vividas. Muitos voltariam para trás para dormir na capital, nós continuaremos a nossa 

viagem circular-Dessa forma, cada dia é um novo dia e em cada dia pernoitamos na natureza, nas maravilhosas casas de montanha, sabendo por exemplo que neta 

noite a capital está 316 Km. Dormiremos “sob as estrelas” com a nossa chef a preparar refeições maravilhosa. Não temos dúvidas que todos ficarão rendidos e 

sentirão o privilégio de ter uma chef a viajar connosco e o privilégio de nos nutrirmos nestes locais na natureza.  

 

DIA 4 – 15 SETEMBRO – COSTA SUL 

Acordamos entre o deserto vulcânico e o mar numa paisagem que ninguém fica indiferente. Continuaremos 

a explorar a costa Sul da Islândia e sentir a sua cultura Viking. 

Fjallsárlón – A nossa primeira paragem que é de tirar o fôlego e nos deixar hipnotizados com a sua beleza. 

Este é um pequeno lago glaciar, mais pequeno que Jökulsárlón e costuma passar um pouco despercebido. 

No entanto, é uma paragem que vale mesmo muito a pena e que por isso não vamos deixar passar! 

A Lagoa Glaciar Jökulsárlón, localizada no majestoso glaciar Vatnajökull, fica no sudeste da Islândia. Com o 

recuo do glaciar nas últimas décadas, Jökulsárlón gradualmente transformou-se num lago e está entre os 

mais profundos da Islândia, com uma profundidade de 284 metros. A paisagem e a visão dos enormes e 

luminosos icebergs azuis flutuando na lagoa são surreais e o ar fresco cristalino e quase cortante que se 

sente quando se está próximo da lagoa e respira é uma experiência indescritível. 

Quatro filmes de Hollywood: A View to a Kill, Die Another Day, Tomb Raider e Batman Begins, bem como a 

série de TV The Amazing Race foram filmados aqui. Depois de conhecermos podemos perceber porquê. 

Diamond Beach é onde param os icebergs que deslizam de Jökulsárlón. A corrente puxa-os para o mar, e 

conforme a maré e a força das ondas estes pedaços de gelo fixam-se na areia preta. Por serem tão límpidos, 

fazem lembrar diamantes. Não é por acaso o nome de Praia dos Diamantes. 

Vestrahorn , esta montanha está localizada na Península de Stokknes, perto da cidade de Höfn. Ao contrário 

da maioria das montanhas da Islândia, esta é feita de rocha gabro rica em ferro e magnésio, o que leva à 



 

sua aparência escura e irregular. Vestrahorn tem 454 metros de altura. Está virada para o mar no seu lado sul e está rodeada por uma costa arenosa que muitas 

vezes é o lar de focas. Como a maioria dos trechos de praia na Islândia, as areias aqui são pretas devido ao vulcanismo da ilha. O acesso à praia leva-nos numa 

viagem no tempo e perceber como se vivia numa pequena aldeia Viking. 

Faremos ainda uma pequena visita à bonita baía de Höfn. O nome Höfn significa porto e, neste caso, trata-se de um pequeno porto de pesca cercado pelo mar por 

três lados. É um dos poucos portos na parte sul da Islândia e exige uma navegação cuidadosa devido ao movimento das areias. 

Como vem sendo habitual pernoitamos no meio da natureza, no alojamento escolhido pela organização e onde a nossa chef nos preparará mais uma deliciosa 

refeição e debaixo deste céu “auroreal” partilhamos tudo o que se tem vivido na viagem em que a sensação é que estamos há semanas pela Islândia devido à 

intensidade boa da viagem com uma riqueza única cultural e natural.  

 

DIA 5 – 16 SETEMBRO – COSTA ESTE - NORTE 

 

Acordar entre os glaciares e o mar vai deixar qualquer um estupefacto e continuamos viajam agora subindo de Sul para Este.  

Egilsstaðir está localizada na parte Este da Islândia.  Estamos a 685km da capital e vamos perceber que a Islândia é uma ilha grande e com recursos naturais 

inesgotáveis.  É a maior vila da região e o principal centro de serviços da região. Existem muitos locais interessantes para visitar nas proximidades da cidade de 

Egilsstaðir, como a floresta Hallormsstaðaskógur, junto ao rio Lagarfljót. 



 

Lagarfljót tem 50 quilómetros de extensão desde o fundo do vale até o mar. Tem 2,5 quilómetros de largura com uma profundidade média de 51 metros, mas 

chegando a 112 metros no seu ponto mais profundo. A história diz que há um monstro a viver no rio Lagarfljót, o chamado 'Verme do rio Lagarfljót' - um verme 

que surge de vez em quando e foi vista em várias ocasiões, mesmo nos últimos anos. Muitas surpresas nos reservam e queremos revelar somente no dia.. 

Mývatn é a próxima paragem e é obrigatória, na região de Hverir. Aqui desfrutaremos dos melhores banhos em água geotermais naturais, numa paisagem única no 

meio da montanha. Uma experiência inesquecível. 

Hverir é uma das muitas zonas geotermais da Islândia. No entanto, é provavelmente o maior e de fácil acesso. Námafjell é o nome atual desta área que a maioria 

dos turistas que fazem uma viagem pela Islândia visitam. Mesmo do estacionamento de Hverir, conseguem ouvir um barulho de assobio acompanhado pelo cheiro 

forte a gás das fumarolas. Estas fumarolas parecem ser artificiais, mas não são. O vapor tem um cheiro sulfuroso, um indicador de enxofre. A concentração não é 

muito alta, então não é perigoso, mas obviamente que têm que ter cuidado com o calor dos vapores. 

Grjótagjá é uma pequena caverna de lava em Mývatn, no Nordeste da Islândia. Dentro da caverna, vão encontrar uma fonte termal. Os islandeses usavam as fontes 

termais para tomar banho no início do século XVIII. Grjótagjá também era popular para banhos na década de 1970, mas durante as erupções vulcânicas na área de 

1975 a 1984, a temperatura da água subiu para mais de 50 ° C. A temperatura diminuiu novamente, mas ainda está muito quente. 

Grjótagjá serviu de cenário para um episódio da série Game of Thrones. A caverna é difícil de entrar e o caminho que leva à caverna só facilita uma ou duas pessoas 

por vez, mas é uma realidade que vale a pena visitar e sentir. 

A cascata de Goðafoss está situada no norte da Islândia. A pitoresca cascata Goðafoss tem 12 metros de altura e 30 metros de largura. A cascata está localizada no 

poderoso rio Skjálfandafljót. Este rio nasce no poderoso glaciar Vatnajökull. Goðafoss significa “Cascata dos Deuses”, cujo nome vem do Livro dos Islandeses, uma 

história um dos mais antigos manuscritos islandeses, sobre Þorgeir, o legislador, o homem que tornou o cristianismo a religião oficial na Islândia no ano 1000 DC. 

Depois de se converter à nova religião e ao voltar para casa, ele lançou as suas antigas estátuas dos deuses nórdicos pertencentes à sua religião anterior na 

cascata, daí o nome Goðafoss. Mais um dia maravilhoso acontece e deixamos de ter dúvidas que o paraíso existe. A Islândia mostra isso mesmo! 



 

DIA 6 – 17 SETEMBRO – NORTE - OESTE 

Continuamos a percorrer a ilha, a norte rumo a oeste, com o olhar curioso. O percurso de hoje é de uma beleza ímpar e tem muitos locais onde poderemos parar 

para meditar, respirar, integrar e registar o momento. A maioria destes locais não têm muitos turistas a visitar, talvez pelo acesso mais remoto, mas como 

conhecer todo um país se deixarmos algumas das suas características de fora? Sorte a nossa de estarmos com o guia privado Luís Baião, já com uma experiência de 

mais de 25 anos e que faz com que nenhum local deixe de ser partilhado na sua beleza. Até os locais que normalmente são apenas para os Islandeses, nos serão 

revelados. Privilégios das suas relações em qualquer parte do mundo com as gentes locais. 

Kirkjufellsfoss fica no Oeste da Islândia, perto da montanha de Kirkjufell e da vila de Grundarfjörður.  

A cascata é pequena, mas muito bonita, pois desce dois degraus no rio Kirkjufellsá, que nasce numa cordilheira chamada Helgrindur - Os Picos do Inferno. O nome 

da cascata deriva da montanha Kirkjufell, que possui um formato de cone distinto. A montanha é muito pitoresca e considerada por muitos como a mais bonita da 

Islândia. Do lado direito da cascata, é possível capturar a cascata com a gloriosa montanha ao fundo. Há também uma ponte velha cruzando a cascata, onde pode 

ver mesma de cima. 

A vila vizinha de Grundarfjörður é uma pequena e amigável vila de pescadores com boas instalações em termos de acomodação e alimentação, e o Parque 

Nacional Snæfellsjökull oferece muitos pontos turísticos, como o glaciar Snæfellsjökull, os imensos campos de lava e a maravilha subterrânea da gruta de 

Vatnshellir. 

Pernoitaremos em mais um local mágico, como já fomos sendo habituados ao longo desta viagem e desfrutaremos de mais um magnif ico jantar pelas mãos da 

nossa chef. 



 

DIA 7 – 18 SETEMBRO – NORTE OESTE - REYKJAVÍK – BLUE LAGOON 

Acordamos com o coração cheio e perceberemos que a linda capital está cada vez mais perto e nós com a cultura da ilha dentro de nós. Não será somente uma 

visita à capital da Islândia e dizer que estivemos na Islândia. Vamos sentir as diferenças entre Sul, Este, Norte e Oeste. Os países conhecem-se desta forma e temos 

a certeza de que terminaremos esta viagem muito mais ricos. Imagem que em Portugal que vamos conhecer a cultura do Sul, Alentejo, do Norte, do Minho, Trás 

dos Monte e Beiras quando chegamos à capital percebemos que Portugal é de uma dimensão cultural única. Assim é em Portugal, assim é em qualquer parte do 

mundo. Vamos sentir a Islândia com esta rota circular.  

Poderíamos ir directamente para a capital, mas vamos nos permitir sentir a beleza enquanto descemos.  

A vila de Arnarstapi está localizada no lado sul da Península de Snæfellsnes. Protegida pelo majestoso glaciar Snæfellsjökull, a norte e é uma pequena e amigável 
vila de pescadores no sopé da Montanha Stapafell. 

A Península de Snæfellsnes está entre os destinos turísticos mais populares da Islândia e oferece muitas coisas interessantes para ver e fazer. Isso torna a vila de 
Arnarstapi uma atração muito popular entre os turistas. 

Gatklettur Rock está localizado entre as aldeias de Hellnar e Arnarstapi, não muito longe do porto de Arnarstapi. A rocha Gatklettur é na verdade um belo arco de 

pedra, moldado e esculpido ao longo dos séculos pelo violento e poderoso Oceano Atlântico Norte. É feito de rocha e lava proveniente do glaciar Snæfellsjökull, 

que se eleva sobre as duas pequenas aldeias. O que torna o Arco de Pedra de Gatklettur um lugar tão maravilhoso para se visitar não é apenas sua beleza, mas 

também os milhares de pássaros marinhos vagando e voando sob o arco, através do buraco na rocha. 

Búðir Tudo o que resta da antiga comunidade é a igreja de madeira preta de Búðakirkja. Bent Lauridtsen teve a autorização do bispo Jón Vídalín em 1701 para 

construir uma igreja na área, mas a decisão sobre onde ela ficaria foi difícil de tomar. Uma pequena capela de turfa foi construída em 1703, onde permaneceu até 

ser fechada por ordem do rei dinamarquês Christian VIII em 1816. Vários residentes lutaram pela recuperação da igreja, mas só em 1847 foi emitido o conselho do 



 

padre em Reykjavik, em 1949, que permitiu a construção de uma nova casa de culto - desde que os residentes de Búðir financiassem totalmente o projecto e 

cuidassem da sua manutenção. Foram várias as reconstruções ao longo dos anos: 1951 e novamente em 1984 - 1986, quando foi ligeiramente realocada e 

reconstruída de acordo com seu design dinamarquês original. A última reconstrução da igreja foi feita em 2010 e agora é mantida periodicamente e orgulha-se de 

todos os visitantes que vêm a cada ano. 

Continuamos a descer e vamos usufruir de uma das maravilhas da engenharia moderna. Vamos atravessar um túnel que está por baixo do mar. Sim, escrevemos 

bem por baixo do mar. A Islândia tem um local como o canal da mancha ou no Japão, na ligação com a ilha Hokkaido, com uma estrada por baixo do mar até à 

capital para atravessar sair da península. É uma experiência muito interessante e para muitos a primeira por baixo do mar. 

Já em Reykjavík vale a pena conhecer o Sun Voyager – o esqueleto de um barco viking, feito em ferro que é uma ode à esperança.  

A Harpa Concert Hall, localizada perto do porto de Reykjavík, fica no coração da cidade de Reykjavík. Projetado por 

uma equipa de arquitectos dinamarqueses em cooperação com Ólafur Elíasson, um artista dinamarquês-islandês de 

renome mundial, o Harpa Concert Hall tornou-se um dos principais edifícios de referência de Reykjavík. Harpa é a 

primeira sala de concertos construída especificamente em Reykjavík e abriga a Orquestra Sinfónica da Islândia e a 

Ópera da Islândia. A 4 de Maio de 2011, o concerto de abertura foi realizado. Composta por uma estrutura de aço 

preenchida com painéis de vidro de formas geométricas de cores diferentes, o edifício muda constantemente de 

cor. O artista, Ólafur Elíasson, fez a arte em vidro.  

Está ainda reservada para uma experiência única, a Experience FlyOver Iceland. Esta será uma viagem emocionante 

sobre a Islândia. A mais moderna tecnologia de efeitos especiais permitirá experimentar a sublime sensação de 

voar, numa experiência inesquecível, numa sala de cinema estilo IMAX 4D. 

Continuaremos a viagem atravessando os campos de lava que formam a magnética paisagem lunar da península de 

Reykjanes até à famosíssima Blue Lagoon. A Blue Lagoon é uma piscina geotérmica ao ar livre, de água salgada e 

mineralizada que nasce do interior da terra entre os 38ºC e os 40ºC.  

Um verdadeiro SPA geotermal a céu aberto que permite a harmonia entre o corpo, a mente e o espírito. Nas águas 

medicinais da Blue Lagoon poderemos fazer as mascaras faciais ou revestir o corpo com sílica, para tonificar a 

pele.  Além do efeito relaxante das águas quentes num país frio, a concentração de algas e sais minerais é eficiente 

no combate ao envelhecimento e no tratamento de doenças de pele. Banhar-se nas águas termais da Blue Lagoon, 

faz parte dos hábitos islandeses e vai ser uma experiência inesquecível! Originalmente a central eléctrica Svartsengi 

que fica próximo, usava a actividade geotermal para gerar energia eléctrica e a água aquecida (sai da terra a 240ºC) 



 

que resultava do processo ficava alocada ao lado, numa “piscina” criada  

artificialmente. Com o tempo, algumas pessoas começaram a tomar banho nessa “piscina” atraídas pela riqueza mineral da água, e percebendo que banho operava 

milagres na pele, especialmente em pessoas que sofriam de psoríase. Num ápice, foi construído um SPA e as empresas de cosméticos começaram a desenvolver 

linhas de produtos usando a argila natural. 

DIA 8  – 19 SETEMBRO – REYKJAVÍK – LISBOA 

Manhã livre para cada um explorar a cidade ao seu bel-prazer. Passear pela principal rua Laugavegur, 

construída no ano de 1885, uma das ruas mais antigas da capital da Islândia, repleta de lojas, bares e 

restaurantes é uma excelente opção para começar bem o dia! O nome da rua que significa "A Estrada da 

Água", homenagem às mulheres que traziam as roupas para serem lavadas nas piscinas quentes.  

Ainda no centro da cidade e muito perto de Laugavegur podem visitar Hallgrímskirkja. Erguendo-se 73 metros 

acima da cidade, na colina Skólavörðuholt está a Igreja Hallgrímskirkja, o principal edifício histórico de Reykjavík e 

um dos edifícios mais altos da Islândia. Hallgrímskirkja recebeu o nome de um poeta e clérigo islandês, Hallgrímur 

Pétursson (1614 – 1674), autor dos Hinos da Paixão, que estão entre as poesias islandesas mais amadas. A Igreja 

Hallgrímskirkja foi consagrada em 1986, cerca de 38 anos após o início de sua construção. A sua arquitetura deve 

assemelhar-se aos fluxos de lava de basalto vistos em toda a paisagem islandesa.  

 

Ao descer a rua Laugavegur, em direção à zona baixa da cidade de Reykjavík, podem visitar o The Pond. Este é 

um bonito lago no centro da cidade, ao lado da Câmara Municipal de Reykjavík. Repleto de aves, muitos 

costumam dar pedaços de pão enquanto apreciam a envolvente. 

Se puderem visitem também a Harpa Concert Hall, a sua arquitectura é mesmo impressionante. Localizado na 

fronteira entre a terra e o mar, o Harpa Concert Hall se destaca como uma grande escultura que reflete tanto 

o céu e o espaço do porto, como também a animada vida da cidade. Este projeto foi inspirado nas auroras 

boreais e na dramática paisagem da Islândia. Com um pouco de sorte ainda assistem a alguma performance 

do grupo de jazz residente. 

Este é também dia de chegar casa, cheios de saudades e com muitas histórias e experiências para contar. Esta viagem deixará marcas profundas na nossa essência, 

voltar á realidade de casa vai ser um desafio gratificante depois destes dias em contacto com a natureza, as gentes, a cultura, com experiências tão diferentes e tão 

transformadoras. Tudo isto no topo do mundo perto do Àrtico.  

Zen family, viagens e eventos com alma! 



 

SOBRE A VIAGEM 
 

INCLUI:  

• Voos Internacionais  

• 7 noites em locais de alojamento mágicos, em quartos duplos ou triplos escolhidos pela 

organização com excelentes condições para usufrir da mágica aurora boreal (caso as 

condições climatéricas o permitam). A maioria dos locais  escolhidos são na natureza e com 

“hot tub” privado que nos permite  banhar ao ar livre  e avistar a aurora boreal (assim ela 

se mostre). 

• Todos os transferes para operações do programa 

• Todas as excursões/actividades e visitas indicadas no programa, como o Fly over Iceland em 

Reykjavík, a Blue Lagoon, o passeio de barco na lagoa glaciar de Jökulsárlón 

• Todas as refeições (pequeno-almoço, almoço e jantar) em locais escolhidos pela 

organização e/ou preparados pela nossa chef Daniela Ricardo, com bebidas incluídas, 

expecto bebidas alcoólicas 

• Acompanhamento permanente dos viajantes por Luís Baião, Daniela Ricardo, dois 

elementos de Portugal 

• Taxas hoteleiras, serviços e IVA; 

• Seguro Multiviagens (assistência, interrupção e coberturas complementares COVID-19). 

EXCLUI:  

• Bebidas alcoólicas 

• Extras de caráter particular e tudo o que não estiver mencionado como incluído. 

• Testes à Covid-19 no caso de ser necessário e exigido pelas entidades locais, na altura de 

realização da viagem. 

• Excesso de bagagem cobrado pelas transportadoras 



 

NOTAS 

• Salvaguardam-se quaisquer eventuais alterações do programa devido à intransitabilidade das estradas provocada pelas condições atmosféricas ou por outro 

motivo de força maior. 

• A hotelaria na Islândia, fora da capital Reykjavík, é simples, mas confortável, primando pela higiene e limpeza. 

• O cumprimento deste programa está sujeito a eventuais regras e condicionamentos por causa da pandemia Covid 19. Respeitaremos as regras em vigor e impostas 

por cada país ou região a visitar. Consulte a ficha informativa do respectivo circuito. 

• A obrigatoriedade de apresentação de um teste PCR ou outro, negativo à Covid 19, não poderá ser considerado motivo de cancelamento sem custos por parte dos 

participantes. 

DORMIDAS 

Alojamento em instalações previamente marcadas pela organização. Nesta viagem, de contrastes, as dormidas são sempre com conforto, como já é apanágio das 

viagens da Zen family. Isto porque achamos indispensável para a viagem, para restabelecer o nosso ser das emoções vividas durante o dia. As dormidas são feitas em 

quartos duplos ou triplos, dando prioridade a casais para quartos duplos, em cabanas de montanha. 

ALIMENTAÇÃO 

No país de destino a alimentação é assegurada pela organização, respeitando a gastronomia tradicional e local. Bebidas estão incluídas, excepto as alcoólicas. Os locais 

de refeição são previamente seleccionados pela organização. Quem quiser optar por outro local terá de suportar o custo da refeição, sendo que a média de uma 

refeição na Islândia é no mínimo 60€. Sim, neste o país devido a estar no topo do mundo, muito perto do Árctico, existe alguma dificuldade em aceder aos alimentos, 

o que leva a que alimentação, assim como os demais produtos tenham médias elevadas.  

TRANSPORTE 

CARRINHA DE EXTREMO CONFORTO, DE TRANSPORTE, BARCO, AVIÃO 

SEGURO 

• Esta viagem está coberta por um Seguro Multiviagens (assistência, interrupção e coberturas complementares COVID-19). 

Ao inscrever-se na viagem está a concordar com as condições da Apólice do Seguro de Viagem, que foram enviadas. 

 



 

FORMALIDADES 

O viajante é responsável por regressar a Portugal pelos seus próprios custos: se esquecer ou perder o passaporte ou cartão de cidadão (se dentro da Europa); se não 

tiver o passaporte nas devidas condições (caso seja exigido) ou deixe caducar a validade (min. 6 meses); se for convidado a deixar viagem por não cumprir as regras da 

organização. 

Serão automaticamente expulsos os participantes: que apresentem problemas do foro psicológico que causem dano ou perigo para si ou outros; que se recusarem a 

cumprir as indicações dos guias ou as leis do País. 

A organização declinará qualquer responsabilidade de problemas que possam ocorrer relacionados com o consumo de álcool ou outros produtos ilegais. 

 

CURIOSIDADES 

• Convívio durante 8 dias com os viajantes Luís Baião e Daniela Ricardo 

• As propostas serão, isso mesmo, propostas. A escolha de fazer as diferentes actividades é sempre da responsabilidade e escolha de cada viajante 

• Durante toda a viajem seremos convidados a contactar o nosso Ser de Energia, a nossa essência, a natureza que habita em nós 

• Serão feitos alguns briefings de forma a esclarecer cada dia 

• Deixaremos espaço para o fluir da intuição 

• Após inscrição será entregue um Manual de Viajante de esclarecimento 

• Leitura e reflexão do pensamento do dia do Mestre Omraam Mikhaël Aïvanhov 

• Nascer do SOL na imensidão dos locai, assim tenham vontade 

• Mergulhos em águas quentes geotermais 

• Surpresas 

INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO 

Ver “Termos e Condições” da viagem 

 

INSCRIÇÕES 

Email: info@zenfamily.org  

Luís Baião – Telemóvel e Whatsapp - 917 338 612 

mailto:info@zenfamily.pt


 

FACILITADORES DA ACTIVIDADE 

 
 
 

LUÍS BAIÃO 

VIAJANTE EXPERIENTE 

 
Um viajante é alguém que explora e aventura-se no mundo e que pretende conhecer-se a si 

próprio explorando a sua adaptabilidade. 

O Luís possui alma de viajante e já percorreu os “quatro cantos do Mundo”, pelo que a sua 

experiência em viagem é enorme e única, tornando-o no guia perfeito. As rotas que escolhe são 

aquelas que mais o apaixonam, nas quais fez bons amigos e por isso adora partilhar essas 

maravilhas com os velhos e novos amigos, repetindo os destinos tantas vezes quantas a paixão 

pelos lugares o conseguirem chamar. 

Descreve-se como um viajante e explorador da vida. Criador da Agape (A grande aventura por 

Explorar) e mais tarde da Zen family (Viagens e eventos com alma) e teve um espaço mágico em 

Sintra (Espaço Zen family) onde as terapias alternativas, decoração do mundo, vestuário, eventos 

e viagens eram as estrelas. Ao longo dos anos as áreas de desenvolvimento pessoal são também 

uma das suas paixões. Já fez diversas formações desde o Curso de macrobiótica, Feng Shui, 

Astrologia, Educação Waldorf, Leitura de Aura, Reiki, Escola da espiritualidade na matéria, CTI e 

muito mais. Mas segundo o mesmo, estas formações são parte do crescimento pessoal. 

Em conjunto com a sua mulher, Daniela Ricardo, chef, professora e consultora de Alimentação 

Consciente e Natural, nasceu o projecto de alimentação consciente e natural, por onde partilham 

conhecimentos para um estilo de vida mais saudável, através da alimentação, livros, workshops, 

viagens, retiros e por aí fora. 

Em relação às viagens já conta com mais de 25 anos de experiência, a realizar viagens pelo mundo 

https://www.facebook.com/luisbaiaozenfamily/media_set?set=a.10210711690005110.1073741877.1134867590&type=3
https://zenfamily.org/team-member/daniela-ricardo/


 

e o nosso querido Portugal como guia turístico. Destinos como Japão, Peru, Marrocos, Índia, Nepal, Bali, Butão, Cambodja, Vietname, Namíbia, Argentina, 

Brasil são frequentes na sua agenda, mas surgem sempre novos desafios e novos destinos. Desenvolve também palestras de motivação pessoal ajudando 

outros a superar as adversidades da vida, retiros no próprio Bio-eco-turismo familiar – a Casa dos Sonhos, com os mais diversos temas e facilitadores. 

A Zen family, através do seu conhecimento, revela um novo mundo a quem o acompanha. A sua forma de ver e sentir os lugares, as gentes e a cultura, 

desvenda sempre a unicidade e a magia de cada um deles. Assim, os viajantes que nos seguem absorvem um mundo mágico, quase que encantado e 

expandem os seus horizontes através das vivências e do olhar do nosso guia. 

 

O seu lema é: “Estar activo em tranquilidade e tranquilo em actividade”. 

 

Site: https://zenfamily.org/ 

FB:  https://www.facebook.com/zenfamily.pt 

https://www.facebook.com/luisbaiaozenfamily 

Insta: https://www.instagram.com/zenfamily_oficial/ 

 

 

 

https://www.facebook.com/casadossonhosdemacao/
https://zenfamily.org/
https://www.facebook.com/zenfamily.pt
https://www.facebook.com/luisbaiaozenfamily
https://www.instagram.com/zenfamily_oficial/


 

DANIELA RICARDO 

ALQUIMIZADORA QUE NOS NUTRE 

 
Daniela Ricardo é licenciada em Enfermagem. Trabalhou no Instituto Português de Oncologia do 

Porto como Enfermeira durante 20 anos (1997-2017). Em 2004 tirou o Curso de Shiatsu no Instituto 

Português de Naturalogia, no Porto com o intuito de o aplicar na sua área profissional. Mais tarde 

estudou no Instituto Macrobiótico de Portugal, formando-se como Professora e Consultora de 

Macrobiótica. Tem diversas formações na área da nutrição e alimentação, algumas das quais pela 

Stanford University. 

Hoje abraça um projecto com o seu nome que visa divulgar a Culinária e um Estilo de Vida Consciente 

e Natural, assim como levar todos os que a acompanham a sonhar e iniciarem viagens pelo Mundo. 

É apaixonada pelo Mundo e por conhecer novos lugares. Organiza viagens e retiros juntamente com o 

marido Luís Baião, através da Zen family. Já cozinhou um pouco por todo o mundo e sua missão é 

levar cada vez mais pessoas a adoptarem um estilo de vida saudável e consciente, que contribua 

tanto para o seu bem-estar físico, como para o equilíbrio e sustentabilidade do planeta. 

É autora dos Livros Viagens da Comida Saudável, Cozinhar com Amor, Sabores do Viajante e Cozinha 

das Emoções. Dois dos quais vencedores de um Gourmand Cookbook Award, um a nível nacional e 

outro internacional, sempre com foco na alimentação consciente e natural, nos produtos locais e 

sazonais, de preferência biológicos.  

Saber mais em: 

Site: https://danielaricardo.pt/ 

FB: https://www.facebook.com/daniela.ricardo.bio 

https://www.facebook.com/danielaricardo.pt 

Insta: https://www.instagram.com/danielaricardo.bio/ 

https://danielaricardo.pt/
https://www.facebook.com/daniela.ricardo.bio
https://www.facebook.com/danielaricardo.pt
https://www.instagram.com/danielaricardo.bio/
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TERMOS E CONDIÇÕES 

 
Parabéns por embarcares nesta viagem à Islândia – Imponência Natural. Para que tudo possa fluir, é necessária alguma logística e estrutura que nos vai 

permitir viajar tranquilos. Assim sendo, para assumirmos a inscrição faz chegar até nós: 

 
1. Ficha de Inscrição (preenchida e assinada - inclui termo de responsabilidade) 

2. Cópia do passaporte ou cartão de cidadão, com validade superior a 6 meses desde o término da viagem (pode enviado mandado à posteriori). 

3. Pagamento de todas as prestações até à data, tornando a inscrição e reserva válidas 

 
 

 
PRESTAÇÃO ATÉ VALOR % 

 

 

1ª 
 

Reserva 

 

1190€ Enraizar 

Acreditar 
Descomplicar 

Apaixonar 
Verbalizar 

Visualizar 
Nirvana 

2ª 25/06/2022 950€ 

3ª 25/07/2022 900€ 

4ª 25/08/2022 850€ 

 TOTAL 3890€ 
 

 

 
(*) O valor total da Viagem é de 3.890€ 

Os pagamentos suavizados deverão ser feitos até às datas previstas.
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PAGAMENTOS 

 
Relativamente ao pagamento da viagem existem 4 prestações obrigatórias com datas definidas e iguais para todos os participantes; 

- Dinheiro, cheque, VISA ou transferência 

-  Envio do comprovativo para info@zenfamily.org  

- As 4 Transferências para A CASA DAS VIAGENS 

 

Total de 3.890€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: A inscrição só é válida após o pagamento da RESERVA sendo dado uma tolerância de 3 dias entre a inscrição e sua efectivação. Reservamos o direito de libertar o 

lugar caso a data da reserva não seja cumprida. Depois de confirmada a reserva enviaremos um Manual de viajante, elaborado pela Zen family, para começar a viver a 

magia da viagem. 

 

1. Cada prestação tem o valor de x % do valor total da viagem/retiro; 

2. A inscrição continua válida após o pagamento de todas as prestações até à data; 

3.  Reservas canceladas por falha de pagamento da prestação não têm reembolso; 

4. Se o participante falhar ou realizar um pagamento inferior ao valor das prestações, até à data, terá um prazo de 10 dias para saldar a dívida antes do 

cancelamento da reserva e do reembolso total ou parcial do valor pago; 

 

A Casa das Viagens 
The Ericeira Real Estate Unipessoal Lda. 

 
Montepio Geral 

NIB 0036 0263 991000 46915 63 
IBAN PT50 0036 0263 991000 46915 63 

SWIFT  MPIOPTPL 

mailto:info@zenfamily.org
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SEGUROS DE VIAGEM 
 

Todas as viagens/retiros da Zen family estão cobertas por um Seguro Base. Por lei existem regras importantes que temos obrigatoriamente que cumprir: 

* Caso seja necessário, os seguros têm de ser obrigatoriamente activados pelo segurado, ou pessoa acompanhante, não pode ser o agente de viagens (a Zen family ou Casa das 

Viagens) a fazê-lo. 

 

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO 

1. Até aos 60 dias antes da partida/actividade – até 40% do custo total da viagem / actividade 

2. De 59 a 45 dias antes da partida/actividade - 40% do custo total da viagem/actividade 

3. De 44 a 30 dias antes da partida/actividade - 50% do custo total da viagem/actividade 

4. De 29 a 15 dias antes da partida/actividade - 75% do custo total da viagem/actividade 

5. De 14 a 0 dias antes da partida/actividade - 100% do custo total da viagem/actividade 

 

NOTAS 

1. Devido às restrições a que se encontram ainda sujeitas as viagens e actividades, os dados respeitantes a este tema estão em constante evolução, em concordância com as directivas e a 

legislação em vigor ao momento. Consulte sempre as fontes oficiais e/ou os nossos Balcões (A Casa das Viagens) para mais informação. Respeitaremos as regras em vigor e impostas por 

cada país ou região a visitar. 

2. A obrigatoriedade de apresentação de um teste PCR ou outro, negativo à Covid 19, não poderá ser considerado motivo de cancelamento sem custos por parte dos participantes. 

3. Não sendo possível reunir um mínimo de participantes, a organização reserva o direito de cancelar a viagem/actividade;  

4. A reserva será válida após preenchimento do documento de inscrição e mediante o pagamento à data; 
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ALTERAÇÕES 
 

1. Sempre que existam razões justificadas, a organização poderá alterar a ordem do percurso, horas ou locais a visitar sem isso altere o preço final; 

2. A organização reserva o direito de alterar o programa a qualquer momento, devido a imprevistos, sempre no interesse de melhorar o mesmo ou para 

reagir a dificuldades climatéricas e outros imprevistos que possam surgir; 

3. A organização não se responsabiliza por falhas no programa, nas suas condições ou serviços devidos a catástrofes, pandemias, inclemência meteorológicas 

ou quaisquer outras situações imprevistas; 

4. A organização poderá cancelar ou alterar as datas da viagem por motivos de força maior, tais como pandemias, catástrofes climatéricas, políticas ou de 

outro tipo, que possam ocorrer no país. Ou por motivos incapacitantes na saúde dos elementos da organização. Serão devolvidos todos os valores 

possíveis de reembolsar de acordo com as normas de reembolso das diferentes companhias intervenientes, nomeadamente de transportes e alojamento; 

5. A organização não se responsabiliza pela impossibilidade de continuação na viagem dos participantes que não tenham a sua documentação pessoal, 

pelas dificuldades burocráticas ou legais que as autoridades possam colocar aos participantes e/ou pelas multas ou sanções derivadas da falta de 

cumprimento por parte dos participantes, havendo sempre a disponibilidade e experiência da organização para ajudar a resolver qualquer problema 

que possa ocorrer, sem pôr em risco o cumprimento do programa; 

6. Os facilitadores, caso existam no programa, são um acrescento que o organizador da viagem quer dar. Na eventualidade de algum dos facilitadores da 

viagem não poder participar, tal como previsto, viagem é sempre realizável, pois estes não são uma condição obrigatória. 
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DEVERES 
 

1. Todos os viajantes são responsáveis por manter a sua integridade física e mental. Sendo igualmente responsáveis por respeitar o grupo e os 

costumes; 

2. Poderá ser impedido de continuar na viagem qualquer participante que não aceite as instruções dadas pela organização ou que desrespeite o espírito 

da actividade; 

3. A organização declinará qualquer responsabilidade de problemas que possam ocorrer com as autoridades relacionados com o consumo e utilização 

de drogas ou outros produtos ilegais; 

4. O participante tem conhecimento das condições do seguro de viagem e acidentes pessoais para esta actividade; 

5. A organização não se responsabiliza pelas despesas do participante caso este decida abandonar a actividade antes do final programado; 

6. O participante deverá ter sempre presente que se trata de uma viagem. Não se prevê grandes riscos ou dificuldades insuperáveis, mas o carácter 

particular deste género de viagens, obriga a que todos os participantes tenham um espírito aberto para as dificuldades e contrariedades possam 

surgir; 

7. A Natureza deverá ser sempre respeitada, mantendo os locais limpos, preservando terrenos cultivados, mantendo-se nos trilhos. Respeite a pureza e 

o silêncio da Natureza; 

8. A inscrição na actividade supõe a aceitação dos "Termos e Condições" e "Termo de Responsabilidade" (este último incluído na ficha de inscrição) . 
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Se o organizador ou o retalhista for declarado insolvente após o início da viagem organizada e se o transporte estiver incluído na viagem organizada, é 

garantido o repatriamento dos viajantes. A RJRI - The Ericeira Real Estate Unipessoal Lda. subscreveu uma proteção em caso de insolvência com o Fundo 

de Garantia de Viagens e Turismo (FGVT) do Turismo de Portugal. Os viajantes podem contactar esta entidade ou, se aplicável, a autoridade competente 

(Turismo de Portugal, I.P., Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa, Tel. 211140 200 1 Fax. 211140 830, info@turismodeportugal.pt) se for recusada a 

prestação de serviços devido à insolvência RJRI - The Ericeira Real Estate Unipessoal Lda. Sitio web que disponibiliza a Directiva 2015/2302 conforme 

transposta para o direito nacional : www.dre.pt 

 
 

Se sentires necessidade, contacta-nos.  

 

Luís Baião & Daniela Ricardo 

 

Tm / Whatsapp – 917 338 612 

Email: info@zenfamily.org 

www.zenfamily.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Casa das Viagens 
RJRI The Ericeira Real Estate Lda 
RNAVT:7802 
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