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ISLANDIA  

Nie ma znaczenia, ile razy 
będziemy odwiedzać 
Islandię. Zawsze zachwyca i 
zdumiewa tak samo. 
Zakochaliśmy się w niej parę 
lat temu i ta miłość do 
natury, widoków, 
wodospadów, bezkresnych 
terenów jest wciąż tak samo 
silna. Chcecie zobaczyć, jak 
to jest? Islandia was 
zaskoczy!



DZIEŃ 1

Wylatujemy z Warszawy do Reykjaviku. 

Na miejscu będziemy późnym 

wieczorem. 

Wypożyczymy auto, zameldujemy się w 

hotelu i odpoczywamy. Nocleg w 

Grindavik.

DZIEŃ 2

Dzień zaczniemy od obszaru geotermalnego Krysuvik gdzie znajduje się niezwykłe pole 

geotermalne Seltun. To istne zderzenie z wulkanicznym obliczem półwyspu.

Temperatura pod powierzchnią ziemi sięga 200 stopni Celsjusza. Gazy i woda ogrzewane 

pod ziemią przez komorę magmy znajdują ujście na powierzchni w postaci gorących źródeł, 

bulgoczących bajorek i fumaroli. To one nadają temu miejscu specyficzny zapach zgniłych 

jaj.

Następnie ruszymy do jaskini Arnarker zlokalizowanej na polach lawy Leitahraun. Wejście do 

niej to otwór o średnicy ok. 10 m i głębokości 6 m. Przed wejściem do jaskini ustawiono 

tablicę informacyjną z planem. Na dół prowadzi stroma drabina.

Popołudnie spędzimy w Hveragerdi – ruszymy na trekking zakończony kąpielom w gorącej 

rzece. Następnie skierujemy się do Strokkur największego czynnego gejzera Islandii. 

Wybucha co 5-10 minut. Dzień zakończymy nad wodospadem Gullfoss

Nocleg w okolicach Gullfos. 



DZIEŃ 3

Śniadanie i w drogę do wodospadu Seljalandsfoss – jedyne miejsce w którym można wejść 

za wodospad i zobaczyć go od tyłu. 

Następnie wodospad w Skogafoss i krótki trekking do małego lodowca.

Popołudniu kierunek Vik – to właśnie tu zobaczymy wysokie na kilkadziesiąt metrów klify, na 

które można wdrapać się wąską, gruntową drogą podczas kilkudziesięciominutowego 

spaceru z centrum miasteczka. Przy dobrej pogodzie z klifu rozciągają się wspaniałe widoki 

na okolicę, a w szczególności na słynną czarną plażę.

Słynna Black Sand Beach w Vik nie miała dla nas w 2016 roku dobrego serca. Wiało 

niemiłosiernie, ale to tylko dodawało temu miejscu uroku.

Później będziemy podziwiać Reynisdrangar – jeden ze znaków rozpoznawczych Viku. U stóp 

klifu z morskiej toni wyłaniają się cztery ogromne, ostro zakończone skały. Jak głosi legenda, 

jest to troll i ciągniony przez niego trójmasztowy statek, które zostały zamienione w kamień 

przez promienie wschodzącego słońca.

Nocleg w okolicach Vik



DZIEŃ 4

Dzień zaczniemy w kanionie Fjaðrárgljúfur uznany za najpiękniejszy na świecie.

Dalej mijając pola lawowe pokryte mchem dotrzemy do Svartifoss zwanego również Black

Falls ze względu na czarne bazaltowe nacieki w kształcie sześciokątnych kolumn, którymi

pokryta jest cała ściana wodospadu.

Popołudnie spędzimy w Jokulsaron podziwiając laguny lodowe. Pójdziemy na krótki trekking

do brzegu jaskini lodowca.

Nocleg w Jokulsaron.



DZIEŃ 5

Dla chętnych - poranek na diamentowej plaży. Zaraz po śniadaniu ruszamy w drogę. 

Tego dnia czeka na nas Thingvellir. To miejsce interesujące historycznie i geologicznie, bo 

właśnie tam w 930 roku zebrał się po raz pierwszy parlament Islandii (do tej pory jeden z 

najstarszych parlamentów na świecie) i tam spotykają się (nie zawsze spokojnie) dwie płyty 

tektoniczne: eurazjatycka i północnoamerykańska.

Późne popołudnie spędzimy w Blue Lagoon (naturalne SPA!). Cudowne zwieńczenie 

podróży, prawda? Stamtąd pojedziemy prosto na lotnisko by tuż po północy wylecieć do 

Polski!



DZIEŃ 6
Wczesnym rankiem lądujemy w Polsce 


