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W KRAINIE LODU, OGNIA I WODY - PRZYGODA NA ISLANDII 

TERMIN: 30.06- 07.07.2022               
 
1. dzień  
Godz. 18.00 zbiórka na Lotnisku Chopina w Warszawie w hali odlotów terminal2 (prawa strona przy schodach ruchomych, sektor 
E). Pilot z tabliczką WYCIECZKI Z NAMI. Bezpośredni przylot na Islandię. Po wylądowaniu powitanie w stylu islandzkim i przejazd 
na nocleg do  2/3* hotelu. 
 
2 dzień 
Zwiedzanie stolicy Islandii - Reykjaviku: w programie m.in. katedra, gmach parlamentu, pomnik odkrywcy Ameryki, ratusz, spacer 
nad jeziorem w centrum miasta czas wolny na zakup pamiątek lub kawę i deser w jednej z urokliwych uliczek  zabytkowego 
centrum, siedziba premiera, Hofor - rezydencja, w której spotkali się Reagan i Gorbaczow w 1986, aby rozpocząć rozmowy, które 
zmieniły polityczne oblicze świata i doprowadziły do zmian w Europie i upadku bloku socjalistycznego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dla osób chętnych przejazd do słynnej błękitnej laguny i korzystanie ze zbawiennych kąpieli wodnych i błotnych na otwartym 
powietrzu pod otwartym niebem islandzkim – zasłużony relaks w jednym z najlepszych naturalnych SPA na świecie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolacja. Przejazd na nocleg do  2/3* hotelu 

 
3 dzień   
Przejazd na południowe wybrzeże wyspy. Po drodze podziwiamy bazaltowe klify i kolonie morskich ptaków m.in. możliwość 
wypatrzenia zabawnych maskonurów. Kolejne przyrodnicze atrakcje to przepiękne wodospady Seljalandsfoss i Skogafoss. 
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Kontynuujemy nasza podroż południowym wybrzeżem Islandii w kierunku wschodnim. Poznajemy surowe piękno i lodowe oblicze 
wyspy, co najlepiej nam przybliży wizyta w Parku  Narodowym Skaftafell. Spacer do lodowca Svartifoss. W dalszej drodze 
podziwiamy kolejny lodowiec Vatnajokull - największy lodowiec Europy. Następnie wędrówka po pięknym szlaku w Þórsmörk 
(Thórsmörk), pomiędzy dwoma największymi lodowcami na wyspie. 

 
Wizyta na słynnej czarnej plaży Reynisfjara. Swój kolor zawdzięcza dawno zastygłej i obróconej przez wiatr i wodę w piasek lawy. 
Sugerujemy ubrać się w kolorowe stroje, aby zdjęcia wyszły naprawdę pięknie.  

 
Emocje sięgają popołudniu zenitu… Dla osób chętnych rejs łodzią pontonową po lodowym jeziorze pod krawędź lodowca między 
lodowymi wysepkami. Nocleg i kolacja w 2/3* hotelu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Dzień 
Dziś kierujemy się na północ wyspy. Po drodze kolejne przyrodnicze i widokowe atrakcje zapierające dech w piersiach (m.in. wulkany i 
księżycowy krajobraz oraz największe bazaltowe słupy). Spacer do wodospadu Hengifoss. Imponujący wodospad o wysokości 118 m, 
trzeci pod względem wielkości w Islandii. Największe wrażenie robią bazaltowe ściany przetykane pasami czerwonej gliny. Kolejna 
atrakcja to spacer w dolinie Sökuldalur (Dolinie Lodowca) i podziwianie cudu natury – ogromnych bazaltowych słupów.  
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Następnie relaks w Vök Baths – relaks w gorących basenach unoszących się na zimnym jeziorze. Vök Baths to także jedyne miejsce w 
Islandii , gdzie gorąca woda jest tak czysta, że można ją pic ze źródła. Kolacja i nocleg w okolicy Egilsstadir. 

 
5. Dzień 
Po śniadaniu ruszamy w stronę jeziora Myvatn. Niesmowite pola geotermalne pełne gejzerów i bulgoczących gorących źródeł. Widok 
na jezioro i wycieczka  do wodospadu Dettifoss – najpiękniejszego i najbardziej spektakularne z islandzkich wodospad. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Popołudniu spacer po wąwozie Asburgi. Przejazd w okolice północnego miasta Husavik. Relaks w jednym z najlepszych basenów 
termalnych wyspy Geosea Sea Baths. To jedna z najnowszych atrakcji na północy Islandii. Miejsce to wykorzystuje geotermalnie 
podgrzewaną wodę morską, a nie źródlaną, co oznacza, że jest wypełniona solą i wieloma minerałami leczniczymi zupełnie innymi  niż 
te w basenach i wannach z hydromasażem w całej Islandii. Woda morska jest zasysana przez dwa odwierty nad oceanem i 
wpompowywana do basenów. Geosea Seabaths znajduje się w otoczeniu spektakularnej przyrody - w tym przypadku jest to zatoka 
Skjálfandi. Po takiej dawce emocji nocleg i kolacja w 2/3* hotelu. 

 
6 Dzień.  
Po śniadaniu kierujemy się na północ wyspy do wielorybniczej stolicy Islandii - miejscowości Husavik. Dzień pełen emocji dla 
miłośników wielorybów bo właśnie u północnych wybrzeży wyspy jest ich najwięcej i występuje największe prawdopodobieństwo, że 
uda się je spotkać (nawet kilka gatunków). Wyprawa na wieloryby (3 godzinny rejs w morze w poszukiwaniu tym gigantycznych 
morskich ssaków). 
 

https://www.geosea.is/
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Po morskich emocjach i spotkaniu z wielorybami (taką mamy nadzieje), przejazd do skansenu w Glaumber, gdzie zobaczymy najlepiej 
zachowane, tradycyjne, zbudowane z torfu domy islandzkie. Popołudniu wizyta w niezwykłym miejscu świadczące o wulkanicznym 
pochodzeniu wyspy a mianowicie w kraterze w Grabrok. Wejście do krateru i spacer po polach lawowych sprzed 3 tys lat. Nocleg i 
kolacja w okolicy Borgarness w 2* hotelu. 

 
7 Dzień  
Po śniadaniu wizyta w Hraunfossar. To kaskady spływające do rzeki Hvítá po wulkanicznych półkach skalnych oraz platforma 
widokowa i ścieżki. Czas na kolejną przyrodnicza atrakcje Islandii a mianowicie wyprawa do Parku Narodowego Pingverllir i 
spotkanie oko w oko z tryskającym co 10 min gejzerem.  

 
Popołudniu wizyta w słynnej błękitnej lagunie i korzystanie z kąpieli wodnych i błotnych na otwartym powietrzu. To nasza druga wizyta 
w tym miejscu, ale czemu nie skorzystać ponownie z czegoś co jest najlepszym, naturalnym SPA na świecie!  😊 Uroczysta, pożegnalna 
kolacja. Przejazd na lotnisko.  
 
8 Dzień 
Wylot do Warszawy o godzinie 0.30.  Około godziny 06.00 (czasu lokalnego) lądowanie w Warszawie.  
 
CENA:  około 12 500  PLN (grupa 6-8 lub 14-16 uczestników)  
 
Cena zawiera:  
• 7 noclegów w komfortowych 2* i  3* hotelach, pokoje 2 lub 
3-osobowe (indywidualna dopłata do jedynki ok. 2800 PLN); 
• Przelot na trasie Warszawa-Reykjavik;  
• transport komfortowym vanem/ busem;  
• 6 śniadań i 7 obiadokolacji w tym jedna uroczysta w 
eleganckiej restauracji w Reykjaviku; 
• opieka pilota-przewodnika;   
• ubezpieczenie NNW i zdrowotne; 
• zestawy słuchawkowe na zwiedzanie o zasięgu do 150 m. 
• ubezpieczenie NNW i zdrowotne. 

 

 
 
Cena nie zawiera:  
• biletów wstępu do zwiedzanych atrakcji i obiektów (muzeów, 
parków narodowych, zabytków itp.) – około 40 EUR;  
• rejsu łodziami pontonowymi pod krawędź lodowca - około 80 

EUR; 
• rejsu po fiordzie w poszukiwaniu wielorybów - około 95 EUR;  
• wstępu na błękitną lagunę - około 60 EUR oraz do innych 

termalnych kąpielisk (około 50 EUR).

 


