
ISLANDIA



TERMIN I
10 – 15 października 

Cena: 5200 PLN/os. 

TERMIN II
07 – 12 listopada

Cena: 5100 PLN/os. 

TERMIN III
06 – 11 marca

Cena: 4850 PLN/os. 

Cena zawiera:

• Bilet lotniczy – standard basic (tylko 

bagaż podręczny – możliwość 

dokupienia bagażu rejestrowanego)

• Transport na miejscu 

• Przewodnika i opiekuna w osobie 

Karola Wójcickiego 

• Noclegi w pokojach dwuosobowych 

lub trzyosobowych z oddzielnymi 

łóżkami ze śniadaniami (w jednym 

z miejsc wspólna łazienka) 

• Wszystko na temat zorzy 

Cena nie zawiera:

• Dopłaty do pokoju 

jednoosobowego 

• Wyżywienia (poza śniadaniami) 

• Atrakcji nie zawartych w 

programie 



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

10 października / 7 listopada / 6 marca

Wieczorem wylatujemy z Warszawy do 

Reykjaviku. Będziemy na miejscu około 

północy. Odbieramy auta i jedziemy do 

hotelu. 

Nocleg w Grindavik.

DZIEŃ 2

11 października / 8 listopada / 7 marca 

Zaczniemy od solidnego śniadania! Później czeka nas wyprawa 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 – czeka nas 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

12 października / 9 listopada / 8 marca

Po śniadaniu ruszamy do wodospadu Seljalandsfoss – to jedyne miejsce, w którym można wejść za 

wodospad i zobaczyć go od tyłu! 

Następnie będziemy podziwiać wodospad w Skogafoss i zrobimy  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.

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

13 października / 10 listopada / 9 marca 

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. Wyruszymy w krótki trekking do 

brzegu jaskini lodowcaUdamy

Nocleg w Jokulsaron



DZIEŃ 5

14 października / 11 listopada / 10 marca

Chętni będą mogli spędzić poranek na diamentowej plaży! A po śniadaniu wyruszymy 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.



DZIEŃ 6

15 października / 12 listopada / 11 marca 

To koniec naszej islandzkiej przygody. Wczesnym rankiem lądujemy w Polsce.  


