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ISLANDIA – Kraina zorzy polarnej, ognia i lodu 

 
Trasa: Reykjavík – Park Narodowy Pingvellir – Langjökull - Blue Lagoon 

 
Wyrusz w niezapomnianą wyprawę do krainy zorzy polarnej, ognia i lodu! Daj 
się zachwycić urokom sił natury: potężnym wodospadom, lodowcom i 
gejzerom. Odwiedź lodową jaskinię, upoluj zorzę polarną, wybierz się na 
safari w zaprzęgach psów husky i przemierz skuterem śnieżnym 
lodowiec! 
 

Prawdziwa przygoda czeka tu i teraz! 

 
 
Największe atrakcje:  

 Zwiedzanie Reykjavíku - najbardziej na północ wysuniętej stolicy świata  

 Wycieczka w poszukiwaniu zorzy polarnej 

 Złoty Krąg - Park Narodowy Pingvellir, wodospad Gullfoss oraz słynny Geysir 

 Zwiedzanie lodowej jaskini 

 Wyprawa skuterami śnieżnymi po lodowcu Langjökull 

 odpoczynek w gorących źródłach Blue Lagoon  

 Safari w zaprzęgach psów husky 
 

 
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Keflavik (-/-/-) 

Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie, odprawa bagażowa. Przelot do Keflaviku, prywatny transfer do 
hotelu, nocleg. 

Dzień 2 Reykjavík (S/-/-) 

Zwiedzanie Reykjaviku, najbardziej na północ wysuniętej stolicy świata. Miasto zamieszkuje ok. 120 tys. osób. 
Wokół całego stołecznego regionu koncentruje się aż trzy piąte ogółu ludności Islandii. Zwiedzanie centrum 
Reykjaviku: katedra protestancka, najstarszy na świecie, współcześnie działający, gmach parlamentu, stara 
dzielnica portowa, kościół Hallgrimskirkja, ratusz nad jeziorem. Pod wieczór wycieczka w poszukiwaniu zorzy 
polarnej (cena wyprawy - ok. 62 EUR / os.). Zorza zazwyczaj jest zielona, chociaż może być również purpurowa, 
różowa, czerwona, biała lub niebieska, w zależności od jej siły i warunków atmosferycznych. Nasze 
doświadczenie z zorzą polarną będzie więc zupełnie niepowtarzalne! Jeżeli nie uda nam się upolować zorzy – 
w kolejnych dniach, bez dodatkowych opłat, spróbujemy ponownie. 

Dzień 3 Park Narodowy Pingvellir (-/-/-) 

Wczesny wyjazd z hotelu. Tego dnia udamy się na eksplorację terenów Parku Narodowego Pingvellir. Jest to 
miejsce, w którym w 930 roku utworzono pierwszy na świecie demokratyczny parlament. Następnie wizyta nad 
wodospadem Gullfoss ("Złoty Wodospad"), uznawanym za jeden z najpiękniejszych na Islandii. W programie 
także największy na Islandii czynny gejzer – Strokkur oraz słynny – Geysir. To właśnie od jego nazwy pochodzi 
miano nadane tego typu źródłom geotermalnym na całym świecie – gejzer.  

Dzień 4 Langjökull (-/-/-) 

Wczesny wyjazd z hotelu. Dzień rozpoczniemy od wyprawy w okolice Langjökull, skąd Super Jeepami 
wjedziemy na lodowiec Langjökull. Następnie przesiądziemy się na skutery śnieżne, którymi będziemy 
przemierzać lodowiec (cena wyprawy – ok. 240 EUR / os.). Zobaczenie lodowca jest czymś wyjątkowym, 
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zwłaszcza z perspektywy podnoszącego adrenalinę skutera śnieżnego. Widok starego lodu i okoliczne 
krajobrazy są nieziemskie. Następnie udamy się na eksploracje lodowej jaskini (cena – ok. 210 EUR / os.). 
Ukryte pomiędzy ośnieżonymi górami jaskinie, są fenomenalnym dowodem na siłę islandzkiej przyrody. Powrót 
do hotelu, czas wolny.  

Dzień 5 Blue Lagoon (S/-/-) 

Czas na odpoczynek w gorących źródłach Blue Lagoon (cena – ok. 55 EUR / os.). Błękitna Laguna to 
uzdrowisko położone w obszarze geotermalnym w południowo-zachodniej Islandii, łączy niezwykłe walory 
krajobrazowe - kontrast błękitno-mlecznej wody z czarno-brązową pokrywą lawy oraz wyjątkowe właściwości 
pielęgnacyjno-lecznicze. National Geographic umieścił ją na swojej liście 25 cudów świata, argumentując że 
"dymiące baseny o turkusowej barwie zamknięte w wulkanicznej pułapce przypominają krajobraz z innej 
planety". Powrót do Reykjaviku, czas wolny. 

Dzień 6 Selfoss – Keflavik - Warszawa (S/-/-) 

Dzień rozpoczniemy od wyprawy do wodospadu Selfoss. Następnie wybierzemy się na safari w zaprzęgach 
psów husky. Przejazd kilkukilometrową, malowniczą trasą (cena – ok. 240 EUR / os.). Przerwa na lunch, 
transfer na lotnisko, wylot do Polski . 

 
Termin:      Cena:     

  01.02 - 06.02.2019r.    3886 zł + 886 EUR  
 
 
Cena obejmuje:  
 

 przelot samolotem rejsowym na trasie Warszawa / Kelfavik  / Warszawa, opłaty lotniskowe i podatki 

graniczne 

 noclegi w Reykjavíku w hotelu 3* (dopłata do pokoju 1-os. 335 EUR) 

 transfery lotnisko / hotel / lotnisko 

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania, 

 wyżywienie zgodnie z programem (S-śniadanie, L-lunch, K-kolacja)  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 pilota / tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel 

 opłatę wjazdową do Islandii oraz lokalne podatki i opłaty rządowe 

 opłatę wylotową z Islandii 

 ubezpieczenie KL i NNW z opcją ubezpieczenia sportów ekstremalnych w SIGNAL IDUNA Polska 
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31.  

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do posiłków, biletu wstępu na kąpielisko geotermalne Blue 
Lagoon (bilet „standard” ok. 55 EUR / os., konieczna wcześniejsza rezerwacja i płatność przed wyjazdem), 
wycieczki w poszukiwaniu zorzy polarnej (ok. 62 EUR / os., konieczna wcześniejsza rezerwacja i płatność przed 
wyjazdem), wycieczki skuterami śnieżnymi po lodowcu Langjökull (ok. 240 EUR / os., konieczna wcześniejsza 
rezerwacja i płatność przed wyjazdem), wycieczki psimi zaprzęgami (ok. 240 EUR / os., konieczna wcześniejsza 
rezerwacja i płatność przed wyjazdem), wyprawy do lodowej jaskini (ok. 210 EUR / os., konieczna wcześniejsza 
rezerwacja i płatność przed wyjazdem), biletów wstępu do pozostałych, zwiedzanych obiektów (ok. 20 EUR / 
os.), napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie. 

UWAGA Kalkulacja dla grupy 08 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program może ulec 
zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczna cena biletów lotniczych z 
dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu. 
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