SKARBY POŁUDNIOWEJ ISLANDII 6dni Islandia dla koneserów i zapracowanych

ZGŁOSZENIA:
Tel. +48 696071795
kontakt@grzegorzgawlik.pl

- Reykjavik, gejzery w Geysir, Golden
Circle, Atlantyk, Thingvellir (UNESCO),
Gulfoss, pęknięcie tektoniczne między
kontynentami, okolice Eyjafjallajokull,
Dymiąca Dolina – Reykjadalur
- najsłynniejsze geotermalne spa – Blue
Lagoon (Błękitna Laguna)
- wodospady Seljalandsfoss i Skógafoss,
Dyrholaey
i
maskonury,
kanion
Fjadrargljufur
- Skaftafell i Svertifoss (Park Narodowy
Vatnajokull), lodowa laguna Jokulsarlon
- możliwość zobaczenia zorzy polarnej
(sezon zaczyna się we wrześniu)

Wyjazd oferuje wszystko co w tym wulkanicznym kraju najciekawsze. Gejzery,
lodowce i góry lodowe. Wodospady i wulkany. Plaże wulkaniczne i klify nad
oceanem, jak również kąpieliska termalne oraz zabytki wraz z historycznymi
atrakcjami. Ponadto międzykontynentalne pęknięcie tektoniczne, pola lawowe,
największe jezioro kraju oraz możliwość zobaczenia lokalnej fauny. Wszystkie
miejsca, zostały wybrane tak, aby zobaczyć różnorodność Islandii i to co
najciekawsze. Trudno znaleźć w Europie bardziej egzotyczny kraj.
Dlaczego ten 6-dniowy wyjazd jest wyjątkowy? Możesz pojechać na 6-dniowy
wyjazd wokół Islandii, zaliczyć kilka miejsc i nic nie zobaczyć. Ale możesz w
tym samym czasie dobrze poznać jeden z najwspanialszych fragmentów
Islandii. A mianowicie jej południową część, gdzie jest wszystko, a nawet
więcej, niż w innych fragmentach tej przepięknej wyspy. Liderem wyjazdu
będzie wybitny znawca Islandii oraz wulkanów GRZEGORZ GAWLIK i żadne
miejsce nie będzie przypadkowe. Nie jest ponadto bez znaczenia, że zamiast
spędzać całe dnie w samochodzie czy autobusie i oglądać tą wulkaniczną
wyspę głównie przez szybę - ze mną dotkniesz jej naprawdę. Nie zabraknie
spacerów i krótkich wędrówek.
Najbliższe TERMINY: 23-28 maj 2020, 1-6 lipiec 2020, 3-8 październik 2020
●możliwość realizacji wyjazdu na zamówienie w terminie ustalonym indywidualnie.
●możliwość realizacji wielu innych wyjazdów, także 4x4, czas trwania i terminy
ustalane indywidualnie, także pod względem liczby Uczestników.
●możliwość 1-dniowej wycieczki na Grenlandię lub kilkudniowego pobytu
DLA KOGO: DLA KAŻDEGO

Dokument podróży: DOWÓD OSOBISTY lub PASZPORT
RAMOWY PLAN PODRÓŻY
DZIEŃ 1
Przelot do Islandii na lotnisko w Keflaviku. Jeśli po przylocie będzie wczesna
godzina, tego dnia rozpoczniemy realizację programu wyjazdu.
DZIEŃ 2
Spacer po islandzkiej stolicy – Reykjaviku. Tereny portowe i nadbrzeże z budynkiem
Hofdi. Centrum z parlamentem, handlową ulicą Laugavegur i kościołem
Hallgrimskirkja. Możliwość odbycia rejsu w celu poszukiwania wielorybów.
Następnie będziemy poruszać się po trasie zwanej Golden Circle. Zaczniemy od
Thingvellir w pobliżu największego naturalnego islandzkiego jeziora Thingvallavatn.
Miejsce znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Zobaczymy
efektowne międzykontynentalne pęknięcie tektoniczne i wodospad Oxararfoss. Tutaj
zebrał się pierwszy islandzki parlament w 930r. (Althing). W dalszej części dnia
zatrzymamy się przy urokliwym wulkanicznym kraterze wypełnionym wodą – Kerid.
Popołudniu w miasteczku Hveragerdi udamy się na pieszy spacer Dymiącą Doliną –
Reykjadalur (pole geotermalne w systemie wulkanicznym Hengill). Liczne źródła i
termalne jeziorka robią niesamowite wrażenie, a największą atrakcją jest możliwość
wykąpania się w termalnej rzece (nie zapomnijmy zabrać strojów kąpielowych i
ręczników)
DZIEŃ 3
Na początek pole gejzerów w Geysir (gejzer Strokkur wybucha co 5-6 minut, na
wysokość do 30m), oraz potężny wodospad Gulfoss (Złoty Wodospad, ok. 32m
wys.). Kierując się na wschód będziemy podziwiać wulkan Hekla, Eyjafjallajokull
(słynna erupcja w 2010 roku) oraz Katla, możliwość odwiedzenia niewielkiego
jednego z najstarszych islandzkich termalnych kąpielisk Seljavallalaug. Zatrzymamy
się przy wodospadach Seljalandsfoss (można go obejść dzięki skalnej grocie
dookoła) i Skógafoss. Odwiedzimy słynny plener fotograficzny czyli amerykański
wrak samolotu z 1973r. na wulkanicznej pustyni Sólheimasandur. Następnie w
miejscu zwanym Dyrholaey obejrzymy wspaniałe wulkaniczne klify, z bramami i z
widokiem na skały Reynisdrangur. Pospacerujemy po wulkanicznej plaży i będziemy
wypatrywać „pingwinów północy” – maskonurów. To jedno z najlepszych miejsc do
oglądania tych ptaków w Islandii. Stojąc nad oceanem za plecami będziemy mieli
lodowiec Myrdalsjokull z wulkanem Katla. Dzień zakończymy spacerem w
baśniowym kanionie Fjadrargljufur.
DZIEŃ 4
Podziwiając pustynię wulkaniczną Skeidarsandur, dotrzemy do Skaftafell, pod
najwyższą górę Islandii - Hvannadalshnukur 2119m. Skąd udamy się na półdniową
pieszą wycieczkę w rejonie Skaftafell (Park Narodowy Vatnajokull). Przejdziemy
pętlę zwaną Skaftafellsheidi loop, obejmującą kilka wodospadów w tym otoczony
bazaltowymi organami Svertifoss, punkt widokowy Sjónarnipa, Glama oraz rejon
lodowca Skaftafellsjókull (część Vatnajokull). Chętni mogą wejść na stary skalisty
wulkan Kristinartindar 1126m, skąd można obserwować górne partie Vatnajokull i
jego efektowne części: Morsarjokull (z najwyższym wodospadem Islandii 225m)
i Skeidararjokull (rzadki typ lodowca piedmontowego). Po zejściu do Skaftafell
odwiedzimy jeszcze czoło lodowca Skaftafellsjókull. Na koniec tego ciekawego dnia
zatrzymamy się w Hof, gdzie zabytkowy kościółek kryty darnią.
DZIEŃ 5
Na ten dzień przewidziane są dwie wielkie atrakcje – lodowa laguna Jokulsarlon
Będziemy podziwiać efektowne góry lodowe w jeziorze, także u wybrzeża Atlantyku,

lodowiec Vatnajokull, ptactwo, często także foki. Za dodatkową opłatą można odbyć
wodną wycieczkę pomiędzy górami lodowymi. Z nad Laguny wrócimy w pobliże
Reykjaviku i resztę dnia spędzimy w najsłynniejszym geotermalnym spa na Islandii –
Blue Lagoon (dodatkowa opłata). Temperatura wody dochodzi do 40 st. C i posiada
właściwości zdrowotne, tak samo jak odmładzające błotko, którym możemy pokryć
twarz. Błękitne gorące wody pośród czarnych law pozostawiają niesamowite
wrażenia. Jeśli zostanie nam później chwila czasu, zatrzymamy się na chwilę w
dwóch ciekawych okolicznych miejscach. Na terenie rozległego aktywnego wulkanu
szczelinowego Reykjanes, przy polu geotermalnym Gunnuhver, oraz w rejonie
Sandvik, gdzie znajduje się międzykontynentalny most (tu łączą się płyty
kontynentalne – euroazjatycka i północnoamerykańska). Możemy te miejsca
również odwiedzić ostatniego dnia, jeżeli wylot będzie w godzinach późniejszych.
DZIEŃ 6
Wylot z lotniska w Keflaviku i powrót do Polski.
● Kolejność odwiedzonych miejsc może ulec zmianie, harmonogram ramowego
planu wyjazdu zostanie dopasowany do aktualnych warunków geologicznych i
przyrodniczych.
CENA: 5600zł + bilet lotniczy* (minimalna liczba Uczestników: 4)
*Cena biletu lotniczego z bagażem rejestrowanym ok. 1000-1500zł
1 rata) 4000zł w tym 1500zł z przeznaczeniem na bilet lotniczy (w przypadku
tańszego biletu różnica zostanie zwrócona lub przeniesiona na poczet drugiej raty)
2 rata) 3100zł
CENA OBEJMUJE:
●Organizację wyjazdu, w oparciu o wieloletnie doświadczenie
●Opiekę doświadczonego polskiego Lidera – specjalisty od Islandii
●Zobaczenie najciekawszych wyselekcjonowanych miejsc
●Podróż w kameralnej grupie
●Transport na miejscu wynajętym samochodem
●5 noclegów w pensjonatach, hotelach klasy turystycznej, na farmach (pokoje 2 –
osobowe), więcej informacji w UWAGACH
●5 śniadań
CENA NIE OBEJMUJE:
●biletu lotniczego , więc informacji w UWAGACH
●biletów wstępu do atrakcji fakultatywnych – ok. 240 euro, przede wszystkim kąpiel
w Błękitnej Lagunie, wycieczka statkiem pomiędzy górami lodowymi w lagunie
Jokulsarlon, wycieczka statkiem na poszukiwanie wielorybów
●ubezpieczenia turystycznego (warto sprawdzić, czy nie mamy go w pakiecie
ubezpieczając mieszkanie, dom, samochód), musi obejmować Islandię, więcej
informacji w UWAGACH
●innych posiłków niż śniadania, koszt w barach i restauracjach na trasie to ok. 50100zł za posiłek.
●w niektórych obiektach ciepły prysznic i ręcznik mogą być dodatkowo płatne (ok. 515zł)
●transportu na lotnisko początkowe/końcowe
●wydatków osobistych i zakupów pamiątek
UWAGI:

●ubezpieczenie turystyczne – musi obejmować kraj lub kraje wyjazdu i uprawianą
tam aktywność, a jeśli mamy chorobę przewlekłą, musi obejmować także takie
choroby. Możliwa pomoc w zakupie ubezpieczenia, w tym bardzo atrakcyjnego
cenowo ubezpieczenia całorocznego obejmujące zagranicę lub dodatkowo Polskę,
także z opcją rodzinną do 5 osób, co czyni je jeszcze korzystniejszym cenowo
(PZU). Ubezpieczenie obejmuje aktywne uprawianie sportów, aktywną turystykę, w
tym sporty wysokiego ryzyka, jak trekkingi i wspinaczkę. Jeśli jesteś zainteresowany,
proszę o kontakt.
●noclegi będę realizowane w: pensjonatach, hotelach, domkach kempingowych,
hostelach, na farmach. Z założenia w pokojach 2-osobowych. Jednak ze względu na
bardzo wysokie ceny na Islandii i ograniczoną liczbę obiektów noclegowych, mogą
być od tego odstępstwa. Łazienki w wielu obiektach są wspólne dla większej liczby
pokoi, czasami ciepła woda jest dodatkowo płatna.
●na życzenie: dla rodziny / grupy mogą być pokoje kilkuosobowe bez dopłaty, o ile
będą dostępne
●istnieje możliwość pokoju 1-osobowego za dopłatą o ile będzie to możliwe
●staramy się trzymać dat początkowych i końcowych określonych w ramowym
planie podróży, ale ze względu na dostępność biletów lotniczych oraz występujące
bardzo duże różnice w cenach biletów może nastąpić przesunięcie dat
początkowych i końcowych o 24h (nie dotyczy to wyjazdów „szytych na miarę” gdy
ustalono sztywne daty podróży)
●wyszukujemy i kupujemy bilety lotnicze kierując się dobrą relacją ceny do
szybkiego czasu przelotu i minimalizując liczbę przesiadek, nie pobieramy żadnej
prowizji za zakup biletu, płacisz tyle ile kosztuje bilet. Przy wyjazdach „szytych na
miarę” istnieje możliwość ustalenia lotniska wg oczekiwań Klienta.
●jeżeli Uczestnik chce kupić bilet lotniczy samodzielnie (dopasowany do terminarza
wyjazdu) prosimy o taką informację
●latamy z Warszawy lub innych polskich lotnisk, ale czasami ze względu na brak
połączeń z Polski lub bardzo wysokie ceny, latamy z dużo większego lotniska w
Berlinie, w wyjątkowych sytuacjach z innych lotnisk.
●na życzenie możemy kupić bilet lotniczy na określony dzień i z dowolnego lotniska
(co może się wiązać z wyższą ceną)
●na życzenie możemy kupić bilet lotniczy na dłuższy okres niż czas trwania podróży
(co może się wiązać z wyższą ceną)
●na życzenie możemy kupić bilet obejmujący możliwość dokonywania zmian (np.
terminu wylotu/przylotu) lub możliwość jego zwrotu na warunkach określonych przez
linię lotniczą (taki bilet jest często dwukrotnie lub kilkukrotnie droższy niż
podstawowy bilet ekonomiczny).
●Na rynku istnieją ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu z przyczyn losowych,
warto je rozważyć i zakupić
Islandia mały-wielki kraj.
Mroczne i niezwykłe wulkaniczne krajobrazy. Baśniowe wodospady i góry lodowe.
Pulsująca ziemia od płynnej lawy przemieszczającej się pod wyspą. Pustynie
wulkaniczne i potężne lodowce, kontrastujące z licznymi termalnymi źródłami i
gejzerami. Surowa okołopolarna przyroda w najwspanialszym wydaniu. Nie przez
przypadek kręcono tutaj liczne filmy fantastyczne. Islandzkie krajobrazy są
piękniejsze od najlepszych efektów specjalnych wyprodukowanych przez człowieka.
Próżno szukać podobnego miejsca w Europie. A to wszystko w jednym z
najbezpieczniejszych krajów świata, którego populacja wynosi tyle co średniej

wielkości polskie miasto.
Islandia oferuje mnóstwo wspaniałych miejsc, których nie da się zobaczyć w tydzień.
Dlatego próba objechania tego kraju w tym czasie, mija się z celem. Zamiast całymi
dniami przesiadywać w samochodach czy w autobusie, oferujemy Wam coś
zupełnie innego. Chcemy pokazać wspaniałą południową Islandię, która oferuje
wszystko to, co znajdziemy w innych jej częściach, jak również to, co jest tylko tutaj gejzery, lodowcowe jezioro z górami lodowymi i największy lodowiec Europy na
wyciągnięcie ręki, w otoczeniu najwyższych gór kraju.
Nie zabraknie bajkowych wodospadów - Gulfoss, Seljalandsfoss, Skógafoss i
Svertifoss - każdy jest inni. Przyjrzymy się kilku erupcjom jedynego czynnego
europejskiego gejzeru - Strokkur - na polu geotermalnym w Geysir, skąd zresztą
wzięła się ogólnoświatowa nazwa tego zjawiska. W Dyrholaey towarzyszyć nam
będą wulkaniczne skały, klify i czarna plaża nad oceanem. Przy odrobinie szczęścia
spotkamy "pingwiny północy" czyli maskonury. Odwiedzimy Park Narodowy
Thingvellir (lista UNESCO), gdzie pęknięcie tektoniczne między Europą a Ameryką
Północną, największe naturalne islandzkie jezioro i miejsce, gdzie pierwszy raz w
historii zebrał się islandzki parlament - Althing. Poruszać się będziemy słynną drogą
nr 1 (tzw. Ring Road) oraz trasą zwaną Golden Circle. Nie zabraknie Parku
Narodowego Vatnajokull i lodowej laguny Jokulsarlon z górami lodowymi, które
urywają się z lodowca, by zakończyć żywot w pobliskim oceanie. Często można
spotkać tutaj foki.
Urokliwe chwile spędzimy przy kraterze Kerid, wypełnionym wodą, a relaksu
zaznamy w najsłynniejszym kąpielisku termalnym Islandii - Blue Lagoon. Jego
błękitne gorące i lecznicze wody znajdują się w otoczeniu czarnego pola lawowego,
co czyni to miejsce wyjątkowym. A to nie jedyne termalne kąpielisko w planach
naszej podróży. Z pewnością zawitamy również do islandzkiej stolicy - Reykjaviku.
Oferuje nordycką atmosferę. Kolorowe domy, malutki parlament i dom, gdzie
największe mocarstwa rozmawiały o rozbrojeniu atomowym. Jest tutaj kilka
ciekawych muzeów, liczne restauracje i sklepy z pamiątkami. Można skosztować
wspaniałej baraniny i ryb, a na deser zjeść miejscowy przysmak - skyr. Zaś, jeśli
chodzi o pamiątki, Islandia słynie z wyrobów z wełny. Chętni będą mogli się wybrać
na rejs, w celu poszukiwania wielorybów.

