ISLANDIA: majestatyczne fiordy zachodnie,
lodowce, gejzery i wodospady
Trasa: Keflavik – Park Narodowy Pingvellir – Gullfoss –
Landmannalaugar – Vik – Jokulsarlon - Djupivogur – Gufufoss –
Detiffos – Hverarond – Akureyri – Hvitserkur – Látrabjarg – Fjallfoss –
Grabrok – Gerduberg – Reykjavik
Islandia jest krajem, pod wieloma względami, niezwykłym, w którym na własne
oczy można obserwować procesy geologiczne.
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.
Największe atrakcje:








Fiordy Zachodnie
Zwiedzanie Reykjavíku - najbardziej na północ wysuniętej stolicy świata
Hverarond – gorące baseny błotne
Złoty Krąg - Park Narodowy Pingvellir, wodospad Gullfoss oraz słynny Geysir
Park Narodowy Skaftafell
Jokulsarlon – jezioro powstające z topniejącego lodowca Vatnajökull
Hvitserkur – czyli legendarny troll zamieniony w majestatyczną skałę

PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1 Warszawa – Keflavik (-/-/-)
Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie, odprawa bagażowa. Przelot do Keflaviku, prywatny transfer do
hotelu, nocleg.
Dzień 2 Park Narodowy Pingvellir (S/-/-)
Tego dnia udamy się na eksplorację terenów Parku Narodowego Pingvellir. W jego granicach znajduje się
skalista równina Almannagja, na której zbierali się co roku wszyscy mieszkańcy wyspy – najstarszy pierwowzór
współczesnego parlamentu. 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.
Dzień 3 Landmannalaugar – Vik (S/-/-)
Wyjazd w góry w regionie Landmannalaugar, na wschód od wulkanu Hekla. Dzięki niezwykłym formom
geologicznym, rozległym polom lawy, a przede wszystkim niespotykanym barwom - Landmannalaugar to
miejsce "nie z tej ziemi". Przejazd pod wulkan Eyjafjallajokull – wizyta w punkcie informacyjnym, odnoszącym
się do erupcji z kwietnia 2010. Następnie udamy się na wybrzeże, do miejsca zwanego Dyrholaey, gdzie można
podziwiać malownicze formacje skalne - na bazaltowych ścianach gniazdują liczne ptaki morskie, w tym
maskonury. Zwiedzanie czarnych plaż - jednych z najbardziej atrakcyjnych bazaltowych plaż na świecie.
Zwiedzanie muzeum regionalnego we wsi Skogar, a także postój przy wodospadzie Skogarfoss.
Dzień 4 Jokulsarlon – P.N. Skaftafell (S/-/-)
Przejazd do Jokulsarlon. Po drodze widok na największy lodowiec Europy - Vatnajokull. Następnie udamy się
nad jezioro zasilane wodą z tego lodowca i podpłyniemy łodzią aż do jego krawędzi (rejs płatny dodatkowo – ok.
40 EUR / os.). Postój w Parku Narodowym Skaftafell oraz przejście ścieżką do lodowca Svartifoss.
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Dzień 5 Djupivogur – Gufufoss (S/-/-)
Przyjazd na wschodnie wybrzeże. Po drodze oczy będą cieszyć wspaniałe krajobrazy gór pokrytych wieloletnim
śniegiem, przejazd drogą prowadzącą wzdłuż fiordów. Postój w malowniczym miasteczku Djupivogur. Następnie
wizyta nad wodospad Gufufoss.
Dzień 6 Detiffos – Hverarond – Akureyri (S/-/-)
Tego dnia odwiedzimy wodospad Detiffos - jeden z najbogatszych w energię wodospadów Europy. Następnie
Jezioro Myvatn, słynące z labiryntu lawowych słupów bazaltowych, wynurzających się z tafli jeziora. Postój na
polu geotermalnym pod górą Namafjall i spacer po terenie Hverarond, pośród fumaroli, solfatarów i jeziorek
błotnych. Przejazd przez teren, na którym rzeka Jokulsa tworzy wodospady: Sellfoss oraz Dettifoss. Przejazd
częściowo wzdłuż jeziora Logurinn i przez najbardziej zalesioną dolinę Islandii. Przyjazd do Akureyri.
Miejscowość ta ma do zaoferowania jedne z najpiękniejszych w kraju, drewnianych budynków, starannie
odrestaurowanych i przywróconych do czasów świetności. Nocleg w Akureyri.
Dzień 7 Hvitserkur (S/-/-)
Tego dnia zobaczymy Hvitserkur – samotnie, niewzruszenie wystającą z morza, malowniczą 15-metrową skałę.
Nieopodal czeka nas spotkanie ze stadem fok. Zazwyczaj wylegują się na przeciwległym brzegu, bywa jednak,
że podpływają bardzo blisko. Niemniej nawet, z tej dalszej perspektywy można dojrzeć je gołym okiem. Dalszy
przejazd w kierunku fiordów zachodnich.
Dzień 8 Látrabjarg (S/-/-)
Przejazd do Látrabjarg, który jest najdalej na zachód wysuniętym punktem Islandii, gdzie będziemy podziwiać
majestatyczne fiordy zachodnie, ich dziewicze piękno oraz stada maskonurów. Następnie przejazd na
Rauðisandur Beach - czyli Czerwoną Plażę. Piasek zmienia tu swoją barwę od koloru białego, poprzez żółty,
pomarańczowy, aż do czerwonego, a nawet czarnego, a wszystko w zależności od światła i pogody. Przejazd
nad bajkowy wodospad Fjallfoss. Wysoki na 100 metrów wodospad charakteryzuje się szeroką, schodkową
kaskadą, poniżej której znajduje się wiele małych wodospadów.
Dzień 9 Grabrok – Gerduberg – Reykjavik (S/-/-)
Przejazd w okolice trzech kraterów wulkanicznych – wejście na jeden z nich (Grabrok). Przejazd pod Gerduberg
(skalna ściana złożona z wysokich, bazaltowych kolumn). Krótki postój w Olkelda, przy naturalnym źródle
smacznej wody mineralnej. Widok na Gatklettur (dwa łuki skalne wynurzające się z wody). Nocleg w Reykjaviku.
Dzień 10 Reykjavik (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.
Dzień 11 Warszawa (S/-/-)
Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko i przelot do Warszawy.
Termin:

23.06 – 03.07.2018r.
10.08 – 20.08.2018r.

Cena:

5420 PLN + 1362 EUR

Cena obejmuje:
 przelot na trasie: Warszawa / Keflavik / Warszawa,
 noclegi w wysoko ocenianych hotelach i domach gościnnych z własną lub wspólną łazienką (dopłata do
pokoju 1-os.: 800 EUR),
 wyżywienie wg programu,
 transfery i przejazdy podczas zwiedzania
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wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,
opiekę kierowcy / pilota / tłumacza doskonale znającego Islandię,
opłatę wjazdową do Islandii oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,
opłatę wylotową z Islandii,
ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 Warszawa,
ul. Przyokopowa 31.

Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do posiłków, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok.
20 EUR), 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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