DOOKOŁA ISLANDII (9dni) – w Krainie
Ognia i Lodu

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

- najpotężniejszy wodospad Europy Dettifoss,
i potężne pole geotermalne Hverir.
- księżycowy wulkan Hverfjall, siedziba elfów i
trolli w skałach Dimmuborgir, jezioro Myvatn
- północna stolica Akureyri, Wodospad
Bogów, Morze Grenlandzkie, stolica sag
islandzkich w Reykholt
najsłynniejsze
islandzkie
kąpieliska
termalne – Blue Lagoon (Błękitna Laguna) i
Jarobodin – Myvatn (Błękitna Laguna
Północy)
- Reykjavik, gejzery w Geysir, Golden Circle,
Atlantyk, Thingvellir (UNESCO), Gulfoss,
pęknięcie tektoniczne między kontynentami,
okolice wulkanu Eyjafjallajokull,
- wodospady Seljalandsfoss i Skógafoss,
wulkaniczna plaża i klify w Dyrholaey i
maskonury, kanion Fjadrargljufur
- Skaftafell i Svertifoss (Park Narodowy
lodowca
Vatnajokull),
lodowa
laguna
Jokulsarlon
-zobaczymy
miejsca
gdzie
nakręcono
kilkadziesiąt znanych filmów fantastycznych
oraz teledysków topowych wykonawców
- możliwość zobaczenia zorzy polarnej (sezon
zaczyna się we wrześniu)
- tak ciekawie przygotowanej trasy nie pokaże
żadne biuro podróży

Liderem wyjazdu będzie wybitny znawca Islandii oraz wulkanów GRZEGORZ
GAWLIK autor unikalnego na skalę światową PROJEKTU 100 WULKANÓW.
Najbliższe TERMINY: 5-13 czerwca 2020, 22-29 sierpnia 2020, 11-19 września
2020
●możliwość realizacji wyjazdu na zamówienie w terminie ustalonym indywidualnie,
także w dłuższym wariancie, np. 14-dniowym.
●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 Keflaviku w Islandii, zakwaterowanie. Jeżeli przylot nastąpi
odpowiednio wcześnie już tego dnia rozpoczniemy realizację planu podróży.
DZIEŃ 2 - Odwiedziemy Thingvellir w pobliżu największego naturalnego islandzkiego
jeziora Thingvallavatn. Miejsce znajduje się na liście światowego dziedzictwa

UNESCO. Zobaczymy efektowne międzykontynentalne pęknięcie tektoniczne i 10metrowy wodospad Öxarárfoss (wąwóz Almannagia). Tutaj zebrał się pierwszy
islandzki parlament w 930 r. (Althing). W dalszej części dnia zatrzymamy się przy
urokliwym wulkanicznym kraterze wypełnionym wodą – Kerid. Drugą część dnia
spędzimy w najsłynniejszym geotermalnym spa na Islandii – Blue Lagoon (Błękitna
Laguna), temperatura wody dochodzi do 40 stopni Celsjusza i posiada właściwości
zdrowotne. Błękitne gorące wody pośród czarnych law pozostawiają niesamowite
wrażenie.
DZIEŃ 3 - Będziemy kontynuować podróż po słynnej trasie zwanej Golden Circle.
Zobaczymy pole gejzerów w Geysir (gejzer Strokkur wybucha co 5-6 minut, na
wysokość do 30m), oraz potężny wodospad Gulfoss (Złoty Wodospad, ok. 32m
wys.). Następnie będziemy kierować się na wschód z widokiem na wulkany Hekla i
Eyjafjallajokull (to ten który spektakularnie wybuchł w 2010 roku). Zobaczymy dwa
słynne wodospady – Seljalandsfoss (60m), który dzięki grocie można obejść dookoła
i Skógafoss (60m), który spada efektowną kaskadą. W okolicach tych kręcono
mnóstwo teledysków takich wykonawców jak Justin Bieber, David Guetta z Sia, Zara
Larsson, Avril Lavigne, Hurts i oczywiście Björk. Ponadto liczne filmy np. Sekretne
życie Waltera Mitty, Thor, Noah. Następnie w miejscu zwanym Dyrhólaey obejrzymy
wspaniałe wulkaniczne klify, z widokiem na skały w oceanie: Reynisdrangur (kręcono
tutaj filmy Star Trek „W Ciemność” i Kapitan Ameryka „Wojna Bohaterów”).
Pospacerujemy po wulkanicznej plaży i będziemy wypatrywać „pingwinów północy” –
czyli ślicznych maskonurów. To jedno z najlepszych miejsc do oglądania tych ptaków
w Islandii. Stojąc nad oceanem za plecami będziemy mieli lodowiec Myrdalsjökull z
wulkanem Katla. Podczas krótkiego postoju fotograficznego będzie okazja do zdjęć
amerykańskiego wraku samolotu z 1973r. na wulkanicznej pustyni Sólheimasandur.
Dzień zakończymy spacerem w rejonie baśniowego kanionu Fjadrargljufur, po
drodze przejeżdżając przez wulkaniczną pustynię Myrdalssandur.
DZIEŃ 4 - Na początku zatrzymamy się przy kościółku krytym strzechą –
Nupsstadur, przejedziemy przez pustynię wulkaniczną Skeidararsandur, by dojechać
do Parku Narodowego Skaftafell u podnóża najwyższej góry Islandii –
Hvanadalshnukur 2119m. Będzie okazja zobaczyć spadający z bazaltowych organów
wodospad Svartifoss (15m) i okoliczne potężne lodowce, w tym największy
europejski i islandzki lodowiec Vatnajökull – jego części: Skaftafellsjökull i
Skeidarajökull. Piesza wycieczka potrwa 3-4 godziny. W drugiej części dnia udamy
się do słynnej lodowej laguny Jökulsárlón. Można podziwiać tutaj efektowne góry
lodowe w jeziorze, ptactwo, często także foki. Okoliczne krajobrazy służą regularnie
za scenerię w filmach fantastycznych i sensacyjnych (np. Batman „Początek”, James
Bond „Die Another Day” czy Tomb Raider z Angeliną Jolie, w pobliżu kręcono też
Interstellar). Istnienie możliwość wycieczki pontonem typu zodiac lub amfibią - pośród
gór lodowych w lagunie.
DZIEŃ 5 - Przejedziemy wschodnie rubieże Islandii (w tym fiordy), by znaleźć się na
północy wyspy i zobaczyć wodospad Dettifoss (45m) – najpotężniejszy w Europie
oraz krater Hrossabrog (kręcono w nim film Oblivion z Tom`em Cruise`m). Później
zatrzymamy się przy jednym z największych w Islandii pół geotermalnych – Hverir,
być może uda nam się też odwiedzić aktywny wulkan Krafla. Dzień zakończymy w
rejonie jeziora Myvatn (okolice posłużyły za scenerie filmowe m.in. do Gry o Tron,
Gwiezdnych Wojen i Prometeusza). Chętni będą mogli się wybrać wieczorem do
Jarobodin – termalnego kąpieliska zwanego Błękitną Laguną północy.
DZIEŃ 6 - Rano zobaczymy jeden z najpiękniejszych islandzkich wulkanów –
Hverfjall i baśniowe skałki w Dimmuborgir, w których mieszkają trole i elfy. W drodze

do Akureyri zatrzymamy się przy Godafoss (12m, Wodospad Bogów). Wodospad jest
ściśle związany z przyjęciem w 1000 roku chrześcijaństwa przez Islandczyków, po
zatwierdzeniu tej decyzji przez islandzki parlament wrzucono tutaj drewniane posągi
pogańskich bogów nordyckich. W stolicy północnej Islandii można odbyć rejs
statkiem po Morzu Grenlandzkim w celu poszukiwania wielorybów i maskonurów.
DZIEŃ 7 - Tego dnia dojedziemy do Reykjaviku. Podczas kontynuowania podróży
wokół Islandii słynną drogą nr 1 (Ring Road) nie zabraknie postojów fotograficznych.
Odwiedzimy największe islandzkie geotermalne źródło Deildartunguhver oraz osadę
Reykholt (tutaj mieszkał w średniowieczu Snorri Sturluson, najważniejsza osoba w
islandzkiej historii, poeta i polityk, jego zapisy starego języka nordyckiego oraz
mitologii średniowiecznej Islandii są bezcenne, można zwiedzić poświęcone mu
muzeum).
Jeśli pogoda i czas będą nam sprzyjać możemy wydłużyć dzień o 4-godzinną
atrakcję, czyli wycieczkę do wodospadu Glymur (198m) - do niedawna uważanego
za najwyższy na Islandii. Obecnie najwyższy Morsarjokull (225m), będzie można
dostrzec podczas spaceru w Skaftafell. Jadąc wzdłuż Fiordu Wielorybów
(Hvalfjordur) zatrzymamy się w pięknej dolinie Botnsdalur, skąd czeka nas
kilkukilometrowa wycieczka do wodospadu.
DZIEŃ 8 - Zwiedzanie Reykjaviku, islandzkiej stolicy i miasta słynnej piosenkarki
Björk. Spacer po nadbrzeżu nad Zatoką Faxa, gdzie efektowny szklany budynek
koncertowo-konferencyjny (Harpa), port, i pomnik Sólfar. W pobliżu stoi elegancki
budynek Höfdi, w którym w 1986 r. spotkali się przywódcy USA i ZSRR, Gorbaczow z
Reaganem, i rozmawiali o rozbrojeniu nuklearnym. Podczas spaceru warto odwiedzić
handlowe ulice: Skólavordustigur i Laugavegur, miejscowy parlament (Alping). Jak
również górujący nad miastem modernistyczny kościół Hallgrimskirkja. Reykjavik
oprócz nordyckich klimatów, oferuje kilka muzeów, do najciekawszych należą:
Icelandic Phallological Museum (tzw. Muzeum Penisów) i Volcano House (jego
specjalnością są filmy o islandzkim wulkanizmie).
DZIEŃ 9 - Pożegnamy wulkaniczną Islandię i wrócimy do Polski.
● Kolejność odwiedzonych miejsc może ulec zmianie, harmonogram ramowego
planu wyjazdu zostanie dopasowany do aktualnych warunków geologicznych i
przyrodniczych.
CENA: 7990zł + bilet lotniczy* (minimalna liczba Uczestników: 4)
*Cena biletu lotniczego z bagażem rejestrowanym ok. 1000-1500zł
1 rata) 5490zł w tym 1500zł z przeznaczeniem na bilet lotniczy (w przypadku
tańszego biletu różnica zostanie zwrócona lub przeniesiona na poczet drugiej raty)
2 rata) 4000zł
*Islandia jest jednym z najpiękniejszych i najdroższych krajów świata.
CENA OBEJMUJE:
●Organizację wyjazdu, w oparciu o wieloletnie doświadczenie. 9-dniowy dobrze
zaprogramowany wyjazd to minimalny sensowny czas na podróż dookoła Islandii.
●Opiekę doświadczonego polskiego Lidera – specjalisty od Islandii
●Zobaczenie najciekawszych wyselekcjonowanych miejsc wokół wyspy
●Podróż w kameralnej grupie
●Transport na miejscu wynajętym samochodem
●8 noclegów w pensjonatach, hotelach klasy turystycznej, na farmach (pokoje 2 –
osobowe), więcej informacji w UWAGACH
●8 śniadań

CENA NIE OBEJMUJE:
●biletu lotniczego , więc informacji w UWAGACH
●biletów wstępu do atrakcji fakultatywnych – ok. 290 euro, przede wszystkim kąpiel
w Błękitnej Lagunie, kąpielisko termalne Jarobodin, wycieczka statkiem pomiędzy
górami lodowymi w lagunie Jokulsarlon, wycieczka statkiem na poszukiwanie
wielorybów, muzea
●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. 520zł)
●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.

