ISLANDIA

KAROL WÓJCICKI
Popularyzator astronomii, dziennikarz
naukowy, prezenter telewizyjny.
Twórca największego w Polsce
astronomicznego fanpage „Z głową w
gwiazdach” na Facebooku.
Współpracownik Gazety Wyborczej.
Prowadził programy
popularnonaukowe na antenie
Discovery Science i TVN Turbo.
Nauczyciel astronomii w szkole
podstawowej Eureka. W latach 20082016 związany z Centrum Nauki
Kopernik.
Organizator jednych z największych na
świecie wspólnych obserwacji
nocnego nieba oraz wielu innych
imprez popularnonaukowych.
Laureat nagrody Popularyzator Nauki
2015 przyznawanej przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
Polską Agencję Prasową.

WYJAZD
Późnym wieczorem wylot z Warszawy do
Reykjaviku (lądujemy około północy).
Odbiór auta, przejazd do hotelu. Nocleg w
Keflaviku.
DZIEŃ 1
Śniadanie, a zaraz po nim – wizyta w obszarze
geotermalnym Krysuvik. Następnie ruszymy do
jaskini Arnarker, zlokalizowanej na polach lawy
Leitahraun. Kolejnym przystankiem będzie
Strokkur - największy czynny gejzer Islandii.
Wybucha co 5-10 minut – widok jest naprawdę
nieziemski.
Dzień zakończymy nad wodospadem Gullfoss jednym z najpotężniejszych wodospadów
Europy. Nocleg w Gullfos - obserwacje zorzy
polarnej z islandzkiego Interioru - jednego z
najbardziej klimatycznych miejsc do takich
obserwacji na całej wyspie (lub jeśli warunki
drogowe nie pozwolą - znad wodospadu
Gullfoss).

DZIEŃ 2
Wczesnym rankiem ruszamy w drogę do
wodospadu Seljalandsfoss – niezwykłego
wodospadu za którego przy sprzyjających
warunkach pogodowych można wejść i
zobaczyć go od tyłu.
Później pojedziemy do ukrytego wodospadu
Gljúfrabú - jeśli chce się go zobaczyć, trzeba
się kompletnie zmoczyć. Ale WARTO!
Następnie wodospad w Skogafoss najpiękniejszy wodospad Islandii.
Po południu kierunek Vik. Zwiedzimy słynną
islandzką czarną plażę Reynisdrangar oraz
będziemy podziwiać panoramę południowej
Islandii z klifu Dyrhólaey - do „niedawna”
najdalej wysuniętego punktu na południu
Islandii. Wieczorny przejazd do Jokusalron.
Obserwacje zorzy nad laguną lodowcową.

DZIEŃ 3

Poranek zainaugurujemy wschodem słońca
na diamentowej plaży.
Później zjemy śniadanie i ruszymy podziwiać
dwa jeziora lodowcowe - Jokusalron i mniej
znanego Fjallsárlón.

Zajrzymy nad lodowiec Svínafellsjökull
leżący u podnóża największego wulkanu
Islandii Bardarbunga, który od kilkunastu
miesięcy niebezpiecznie pomrukuje.
Czeka nas również długi przejazd do
Keflaviku oraz wielka przyjemność, czyli
wizyta w Blu Lagoon. Później wracamy do
Keflaviku. Wylot do Warszawy,
DZIEŃ 4
Przylot do Warszawy nad ranem.

