ISLANDIA – wyprawa do krainy zorzy polarnej,
ognia i lodu
Trasa: Keflavik – Dyrholaey – Vik – Skogar – Jokulsarlon –
Vatnajokull – Park Narodowy Skaftafell – Park Narodowy
Pingvellir – Reykjavik – Blue Lagoon
Wyrusz w niezapomnianą wyprawę do krainy zorzy polarnej, ognia i
lodu! Daj się zachwycić urokom sił natury: potężnym wodospadom, lodowcom i gejzerom Zorza
polarna 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!
Islandia jest krajem, pod wieloma względami, niezwykłym, w którym na własne oczy można
obserwować procesy geologiczne i przekonać się o potędze sił geotermalnych. Przez Półwysep
Reykjanes przebiega dolina ryftowa, będąca częścią Grzbietu Śródatlantyckiego, oddzielająca
dwie płyty tektoniczne: północnoamerykańską i eurazjatycką.
Na Islandii skały i lawa przybierają niesamowite formy, które mogą zawładnąć wyobraźnią
każdego przybysza. Krajobraz ożywia woda. Są tu cudowne wodospady, potoki, jeziora, lodowce i
ocean. Czystym, wilgotnym powietrzem oddycha się pełną piersią. Każdy znajdzie tu coś dla
siebie: przyrodnik, ornitolog, wędkarz czy wędrowiec. Na Islandii znajdują się liczne lodowce, w
tym największy w Europie – Vatanajökull. Są tam także laguny, po których pływają góry lodowe.
Istotnym elementem krajobrazu są także wulkany, stąd często napotykamy przejawy zjawisk
wulkanicznych – gorące źródła, gejzery, fumarole, pola błotne i lawowe.
Zapraszamy na Nasze wycieczki do Islandii!
Prawdziwa przygoda czeka tu i teraz!
Największe atrakcje:







Zwiedzanie Reykjavíku - najbardziej na północ wysuniętej stolicy świata
Noclegi głębi islandzkiego lądu, gdzie światła miejskie nie zakłócają spektakli
odgrywanych przez zorzę polarną
Złoty Krąg – Park Narodowy Pingvellir, wodospad Gullfoss oraz słynny Geysir
Park Narodowy Skaftafell
Jokulsarlon – jezioro powstające z topniejącego lodowca Vatnajökull
odpoczynek w gorących źródłach Blue Lagoon

PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1 Warszawa – Keflavik (-/-/-)
Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie, odprawa bagażowa. Przelot do Keflaviku, prywatny
transfer do hotelu, nocleg.

www.lachmanski.pl

ŁACHMAŃSKI TRAVEL

Dzień 2 Dyrholaey – Vik – Skogar (S/-/-)
Przejazd pod wulkan Eyjafjallajokull – wizyta w punkcie informacyjnym, odnoszącym się do erupcji
z kwietnia 2010. Następnie udamy się na wybrzeże, na niezwykle malowniczy półwysep
Dyrholaey, gdzie można podziwiać malownicze formacje skalne. To właśnie tutaj, na bazaltowych
ścianach, gniazdują liczne ptaki morskie, w tym maskonury. Skały Dyrhólaey tworzą klify o
wysokości dochodzącej do 120 metrów. Przejazd do miejscowości Vik i zwiedzanie czarnych plaż
- jednych z najbardziej atrakcyjnych bazaltowych plaż na świecie. Następnie zwiedzanie muzeum
regionalnego we wsi Skogar, a także postój przy wodospadzie Skogarfoss. Wieczorem, daleko, w
głębi islandzkiego lądu, gdzie światła miejskie nie zakłócają spektakli odgrywanych przez zorzę
polarną, czeka nas pierwsze polowanie na to niepowtarzalne zjawisko.
Dzień 3 Jokulsarlon – Vatnajokull – Park Narodowy Skaftafell (S/-/-)
Po śniadaniu przejazd nad krystalicznie czyste jezioro Jokulsarlon. Po drodze widok na
największy lodowiec Europy - Vatnajokull. Następnie udamy się nad jezioro zasilane wodą z tego
lodowca. Zobaczenie lodowca jest czymś wyjątkowym, widok starego lodu i okoliczne krajobrazy
są nieziemskie. Chętni będą mogli przemierzyć skuterem śnieżnym lodowiec (cena wyprawy – ok.
240 EUR / os.) lub udać się na eksploracje lodowej jaskini (cena – ok. 210 EUR / os.). Ukryte
pomiędzy ośnieżonymi górami jaskinie, są fenomenalnym dowodem na siłę islandzkiej przyrody
Następnie przejazd do Parku Narodowym Skaftafell i przejście ścieżką do bajecznego wodospadu
Svartifoss. Wieczorem kolejna możliwość „upolowania” zorzy polarnej.
Dzień 4 Park Narodowy Pingvellir (S/-/-)
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
wodospadów w całej Europie! W programie także największy na Islandii czynny gejzer Strokkur
oraz Geysir, od którego to pochodzi nazwa „gejer”b. To właśnie od jego nazwy pochodzi miano
nadane tego typu źródłom geotermalnym na całym świecie – gejzer. Wieczorem, daleko, w głębi
islandzkiego lądu, gdzie światła miejskie nie zakłócają spektakli odgrywanych przez zorzę polarną,
czeka nas kolejne polowanie na to niepowtarzalne zjawisko.
Dzień 5 Reykjavik – Blue Lagoon (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. Następnie 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". Wieczorem kolejna możliwość „upolowania” zorzy polarnej.
Dzień 6 Keflavik – Warszawa (S/-/-)
Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko i przelot do Warszawy.
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Cena:
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Cena obejmuje:
 przelot na trasie: Warszawa / Keflavik / Warszawa (bagaż rejestrowany w cenie)
 noclegi w wysoko ocenianych hotelach i domach gościnnych, wszystkie pokoje z prywatną
łazienką (dopłata do pokoju 1-os.: 170 EUR)
 transfery lotnisko / hotel / lotnisko
 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,
 wyżywienie zgodnie z programem (5 śniadań)
 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), wycieczek fakultatywnych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
(ok. 20 EUR/os.), napiwków, wydatków osobistych, obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny – 13 zł/os.
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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