
ISLANDIA



DZIEŃ 1.
Przelot bezpośredni samolotem rejsowym na Islandię. Powitanie 
na lotnisku i przejazd do hotelu 4*. Zakwaterowanie w pokojach 
i  krótki odpoczynek. Proponujemy spacer połączony ze 
zwiedzaniem stolicy wyspy - Reykjaviku. W trakcie zwiedzania 
przewodnik przekaże kilka ważnych informacji o  Islandii oraz 
mieszkańcach wyspy, które będą przydatne w  czasie pobytu. 
Wieczorem zapraszamy na kolację do jednej z  lokalnych 
restauracji. 

DZIEŃ 2.
Po śniadaniu proponujemy przejazd do najbardziej znanego 
naturalnego fenomenu Islandii - terenu Gejzerów, które 
jest geotermalnym polem, obfitującym w  gorące źródła 
i  eksplodujące gejzery. Jednym z  najważniejszych punktów 
wycieczki będzie Gullfoss, królowa islandzkich wodospadów, 
a  następnie wizyta w  Parku Narodowym Thingvellir. Tutaj 
w  930 r. powstał Althing, najstarszy parlament nowożytnej 
Europy. Zwiedzanie Thingvellir zaczyna się w miejscu zwanym 
Almannagja. Jest to wąwóz, którego bazaltowe ściany po stronie 
zachodniej sięgają wysokości 40 m. W trakcie zwiedzania lunch, 
po którym zapraszamy na podziemną wycieczkę jaskiniami lawy. 
Idealnym do tego miejscem jest Jaksinia Gjabakkahellir położona 
w  jednym z  najbardziej aktywnych wulkanów na świecie. 
Osobom zainteresowanym proponujemy aktywny spacer pod 
powierzchnią połączony ze wspinaczką i  przeszukiwaniem 
jaskini. Spacer polecany dla tych Osób, które nie boją się 
ciemności oraz chcą przeżyć coś totalnie ekstremalnego. 

DZIEŃ 3.
Po śniadaniu proponujemy jazdę modyfikowanymi super  
jeepami na wielkich 40-46” kołach. Każdy jeep może zabrać 
4-10 osób. Są to modele Ford Econoliners, Ford Excursions 
i  Nissan Patrols. Wszystkie są odpowiednio zmodyfikowane 
i  przygotowane do jazdy w  ekstremalnych warunkach, takich 
jakie panują na lodowcach, terenach pustynnych czy w trakcie 
przeprawy przez rzekę. W  trakcie wycieczki ponownie 
przejedziemy przez tereny geotermalne, by następnie dotrzeć 
na lodowiec i  przesiąść się na skutery śnieżne. W  trakcie 
przejażdżki niesamowite widoki na lodowe pola i  szczyty gór. 
Lunch w  drodze powrotnej do hotelu. Polecamy odpoczynek 
przed kolacją w lokalnej restauracji. Nocleg.

DZIEŃ 4.
Po śniadaniu zapraszamy na wycieczkę na zmrożony język 
lodowca jakim jest Solheimajokull. Nieziemska sceneria, surowy 
i ciągle zmieniający się krajobraz, miejsce, gdzie woda zamarzła 
już w czasach antycznych. Spacerując po lodowcu i obserwując 
spektakularne otoczenie odnajdujemy lodową ścianę, którą 
wyposażeni w  raki, czekany oraz liny, zabezpieczające przed 
upadkiem będziemy próbować zdobyć. W trakcie tej wycieczki 
mamy doskonałą okazję poczuć się jak prawdziwi alpiniści. 
Dla wielu z  nas jest marzeniem spróbować swoich sił w  tym 
sporcie. My mamy okazję sprawdzić jak to jest. W  trakcie tej 
wyprawy można nacieszyć wzrok fantastycznym widokiem na 
południową część wyspy, nizinny region o znaczeniu rolniczym, 
urozmaicony wodospadami, np. Skogarfoss i małymi wioskami. 
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Jest to również teren o znaczeniu historycznym. To tutaj swoje 
wystąpienie miał słynny Saga of Njall, a  wydarzenia mające 
miejsce zmieniły bieg historii Islandii. Na kolację zapraszamy 
do lokalnej restauracji serwującej tradycyjne dania kuchni 
islandzkiej. Nocleg.

DZIEŃ 5.
Po śniadaniu zapraszamy na wycieczkę w  stronę półwyspu 
Reykjanes, gdzie grzbiet Atlantyku wznosi się nad oceanem. 
Półwysep prawie w całości utworzony został z lawy. Ten surowy 
i z pozoru ponury skrawek Islandii ma jednak do zaoferowania 
niemal wszystkie typy krajobrazu wyspy. Trasa prowadzi 
poprzez największe atrakcje turystyczne półwyspu, zobaczymy 
m.in. : Kleifarvatn - największe i  najgłębsze jezioro tej części 
Islandii, Seltun - w  miejscu tym spotkamy się z  wulkanicznym 
obliczem półwyspu, Krysuvikurberg - jedno z  najbogatszych 
w ptactwo miejsc w kraju, a być może i całej Europie, Gunnuhver 
- największe pole geotermalne półwyspu. Następnie dotrzemy 
do Błekitnej Laguny, uniakatowego spa, w którym skorzystamy 
z  kąpieli w  geotermalnym jeziorze otoczonym polami lawy 
i  plażami pochodzenia wulkanicznego. Kąpiel w  Błęktnej 
Lagunie jest obowiązkowym punktem programu. Lunch 
w lokalnej restauracji i powrót do hotelu. Polecamy odpoczynek. 
Po kolacji proponujemy polowanie na zorzę polarną. Gra świateł 
nad oceanem pozostawia niezatarte wspomnienia. Wycieczka 
potrwa ok. 2 h i rozpocznie się wypłynięciem z portu nowoczesną 
łodzią. Pozostawiając za sobą piękny widok na wybrzeże 
popłyniemy w  kierunku północnym na spotkanie z  aurora 
borealis. Po ok. 30 minutach rejsu znajdziemy się w  miejscu 
idealnym do podziwiania zorzy. Powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 6.
Po śniadaniu czas wolny do dyspozycji Uczestników. Polecamy 
spacer po mieście lub zakup ew. pamiątek. Wykwaterowanie 
z hotelu i przejazd na lotnisko. Przelot bezpośredni do Polski.
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