
ISLANDIA ZIMĄ
Wyspa wulkanów, lodu i żyjących krajobrazów

Moc żywiołów można poczuć tu
bardziej niż gdzie indziej na
świecie. A zimą kontrastują
one ze sobą najsilniej. Ziemia
zdaje się tu rodzić wprost pod
stopami. Ogień wylewa się
z pęknięć w skorupie
ziemskiej, a jego moc
poczujemy najintensywniej
wygrzewając się w termalnych
źródłach. Woda tworzy
wspaniałe widowiska w postaci
majestatycznych wodospadów,
gigantycznych lodowców
i bajecznych lodowych
formacji. Powietrze też nie
pozostaje bierne - zachwycimy
się nim, kiedy stanie się areną
zórz polarnych i poczujemy je
w postaci silnych mroźnych
podmuchów.

Wybuch gejzera Strokkur

Program

Dzień 1
Zbiórka na Lotnisku im. Chopina w Warszawie. Wylot wieczornym lotem do
Keflavíku. W nocy lądowanie na Islandii, transfer do hotelu,
zakwaterowanie. [-]

Dzień 2
Po śniadaniu wyruszamy na objazd półwyspu Reykjaness. Wybierzemy się
na pola geotermalne Krysuvik, gdzie ziemia gotuje się pod stopami i jest
pięknie zabarwiona siarką i żelazem. Pojedziemy też nad tajemnicze jezioro
Kleifarvatn. Następnie ruszymy busem w kierunku gigantycznego lodowca
Vatnajokull. Po drodze zatrzymamy się, by zobaczyć wspaniały wodospad
Skogafoss o wysokości ponad 60 metrów i ujrzeć spektakularne lodowe
formy tworzące się wokół niego. Z głównej drogi odbijemy też na słynną
czarną plażę Reynisfjara z wielkimi bazaltowymi organami. Wieczorem
dotrzemy na nocleg w pensjonacie u podnóża Vatnajokull. [S]

Dzień 3
Od rana jedziemy nad brzeg lodowcowej laguny Jokulsarlon, gdzie ponad
taflą wody wznosi się potężne czoło lodowca Vatnajokull. Wchodzimy na
punkt widokowy, z którego widać piętrzące się na tafli akwenu góry lodowe,
i ruszamy na spacer wzdłuż brzegu laguny. Następnie idziemy na
Diamentową Plażę, gdzie z czernią piasku wspaniale kontrastują kształty
wyrzuconych na brzeg lodowych bloków. Po południu przesiadamy się na
pokład “superjeepa”, który zabierze nas w góry. Tam ruszymy na wędrówkę
- jej celem będzie lodowa jaskinia, powstała w cielsku lądolodu,
zachwycająca niezwykłymi odcieniami błękitu i fantazyjnymi kształtami
lodowych form. Wieczorem wracamy na nocleg i wypatrujemy zorzy
polarnej. [S]

Dzień 4
Po śniadaniu ruszamy w drogę na zachód. Będziemy przemierzać
wulkaniczno-lodowcowe krajobrazy południowej Islandii, wypełnione pustką
i porozrzucanymi gdzieniegdzie gospodarstwami. Po drodze zatrzymamy się
na wędrówkę do wodospadu Svartifoss spływającego wśród bazaltowej
kolumnady oraz na polach lawowych Skaftareldahraun. Następnie
odwiedzimy miasteczka Vik i Myrdal, pojedziemy na półwysep Dyrholahey
oraz zrobimy przystanek na podziwianie potężnego wodospadu
Seljalandsfoss. Po przyjeździe do Hveragerdi zakwaterowanie w hotelu. [S]
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Dzień 5
Od rana wybierzemy się na pieszą wycieczkę do doliny Gorącej Rzeki. Czeka
nas wędrówka wśród malowniczych wzgórz, a po dotarciu do celu - kąpiele
w strumieniu zasilanym przez gorące źródła i podziwianie geotermalnego
krajobrazu z obłokami buchającej pary. Następnie pojedziemy do doliny
Haukadalur, gdzie znajduje się m.in. gejzer Geysir, od którego pochodzi
nazwa źródła termalnego wyrzucającego słup wody. Zobaczymy również
gigantyczne kaskady jednego z największych wodospadów Islandii - Gulfoss.
Po powrocie do hotelu ostatnie próby złapania tańczącej na niebie zorzy
polarnej. [S]

Dzień 6
Po śniadaniu wyruszamy na wycieczkę do Parku Narodowego Þingvellir.
Tam wejdziemy do wnętrza ryftu - rozszerzającej się tektonicznej szczeliny,
będącej geologiczną granicą Ameryki i Europy. Z punktu widokowego
będziemy podziwiać panoramę młodziutkiego krajobrazu okolicy
i zobaczymy widowiskowy wodospad Öxarárfoss wraz z mnóstwem sopli
i form lodowych na jego brzegach. Następnie udamy się do stolicy: tam
czeka nas spacer uliczkami starego miasta i zwiedzanie przedziwnego
kościoła Hallgrimskirja. Przed wylotem zażyjemy jeszcze zdrowotnych
kąpieli w geotermalnym SPA Sky Lagoon. Wieczorem przejazd do Keflavíku
i wylot nocnym samolotem do Warszawy. [S]

Dzień 7
Przylot do Warszawy. Zakończenie wycieczki na lotnisku im. Chopina. [-]

Uwagi

Islandia zniosła wszelkie obostrzenia związane z COVID-19 w lutym 2022.
W przypadku załamania pogody, możliwa jest konieczność modyfikacji
programu zwiedzania.

Możemy zorganizować przeloty z innych miast niż Warszawa.

Ostateczną cenę biletów lotniczych potwierdzamy po założeniu imiennej
wstępnej rezerwacji lotów.

Największe atrakcje:

• Reykjavík - mała-wielka
stolica

• kąpiele w geotermalnym SPA

• lodowe jaskinie

• pola geotermalne i gejzery

• spektakularne wodospady
w zimowej szacie

• niesamowite formacje skalne

• wulkaniczne plaże nad
Atlantykiem

Wnętrze jednej z jaskiń lodowcowych
Terminy i ceny

07.11.2023 - 13.11.2023

06.12.2023 - 12.12.2023

11.01.2024 - 17.01.2024

01.02.2024 - 07.02.2024

08.02.2024 - 30.12.1899

07.03.2024 - 13.03.2024

5 100 PLN

5 100 PLN

5 100 PLN

5 100 PLN

5 100 PLN

5 100 PLN
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Czarne plaże to wizytówka islandzkiego
wybrzeża

Cena zawiera
• zakwaterowanie: hotel 3* (pokoje 2-osobowe) w Keflawiku; pensjonaty
w okolicach Kalfafel i Hveragerði (pokoje 2-os., łazienki wspólne)

• wyżywienie: śniadania zgodnie z programem (S – śniadanie)

• transport: mikrobusem

• opiekę pilota

• ubezpieczenie KL 40 000 EUR i NNW 15 000 PLN; bagaż 1 000 PLN

• składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

• składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy

Cena nie zawiera
• biletów lotniczych: ok. 1800 PLN

• pakietu lokalnych usług turystycznych i atrakcji: 200 EUR

• wyżywienia nieujętego w programie

• dopłaty do pokoju 1-os. w hotelach: 1100 PLN
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