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ESQUÍ DE MUNTANYA A ISLÀNDIA
Programa d'esquí de muntanya a
la península de Troll, Islàndia
El paisatge d'Islàndia és contagiós.
Islàndia és un dels països més septentrionals d'Europa, amb espectaculars muntanyes costaneres
i que s'està convertint ràpidament en una meca per a l'esquí de muntanya.
Les muntanyes Troll o "Trollaskagi" es troben a la península del mateix nom entre els Fiords de
l'oest i els de l'est d'Islàndia i s'eleven fins a 1400 metres. Tot i que no son particularment altes
les muntanyes, reben moltes nevades al estar per sota del Cercle Polar Àrtic. Moltes de les
muntanyes escarpades tenen petites glaceres, que us permeten esquiar fins a tocar el mar.
Islàndia està sobre l'espina del Mig-Atlàntic, i els científics l'anomenen "geològicament activa", el
que dóna lloc a molts volcans i geysers actius.
Quina manera més fantástica d'acabar la temporada d'esquí, fent girs perfectes a la neu islandesa
sota el sol de mitjanit i esquiant a tocar de l'Oceà Àrtic. T'ho imagines? Doncs vine amb nosaltres
per recordar-ho sempre i que no es quedi en imaginació!
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Itinerari
Dia 1: Vol Barcelona – Reykjavik.
Normalment els vols provinents de l'Europa continental, arriben a primera hora de la tarda, el que ens
permet agafar el vehicle de lloguer a l'aeroport de Keflavik, i conduir les 5 hores fins a la península de Troll.
També hi ha la possibilitat d'agafar un vol d'avió fins a Akureyri, però el trajecte per carretera val la pena!
Trajecte de 5 hores fins a Akureiry i Dalvik o fins el petit poblet d'Ólafsfjarðarvegur. Veure mapa.
El nostre camp base dependrà de l'oferta de cases, allotjaments i apartaments de la zona en el moment de
reservar el viatge.
Dia 2 al 5: Dies d'esquí a la península Trollaskagi.
Cinc dies d'esquí de muntanya a les fabuloses muntanyes de la península de Troll. La regió ens dona moltes
possibilitats amb cims de tota dificultat que poden estar entre els 1000m i 1600m. Hem de tenir en compte
que sortirem sempre de quasi el nivell del mar!
Aquestes esquiades seran d'uns 1000 a 1300 metres.
Alguns dels cims que podrem pujar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einstakfjall, 1004m.
Hestskardshnjukur, 855m.
Bjarkarcolla, 1055m.
Suadanes, 985m.
Le Stapar, 1361m
Trollaskagi, 965m.
Mulakolla, 974m.
I d'altres...
No oblideu que sempre sortirem de quasi zero metres!

Dia 6: Dia d'esquí i tornada a Reykjavik.
Aquest dia esquiarem a la zona, però ja en ruta per tornar cap a Reykjavik després del matí d'esquí. Ens
quedaran 5 hores de trajecte fins a la capital d'Islàndia a on passarem la nit.
Hotel.
Dia 7: Vol a Barcelona.
Anirem cap a l'aeroport a tornar el vehicle i realitzarem el vol de tornada a casa.
(Esmorzar inclòs).
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