
 
 

 

ISLANDIA z interiorem + opcja GRENLANDIA 
 

10 lub 12 dni- LIPIEC/ najlepszy 

termin na zwiedzanie / 
 

TERMIN:  01 – 10.07.2018 
 

CENA:  11990 PLN + 550 EUR 

                     
 

 wyjątkowy program zwiedzania 

 jazda jeepami do kraterów Laki oraz geotermalnej 

oazy Landmannalaugar  

 rejs amfibią po lodowcowej lagunie Jokulsarlon 

 rejs na obserwacje wielorybów 

 trekking po lodowcu 

 relaksacyjna kąpiel w gorącej wodzie Blue Lagoon Spa 

 opieka pilota na całej trasie 

 2 przeloty helikopterami na Grenlandii i rejs wśród 10 

m gór lodowych. Na Grenlandii pełne wyżywienie/ 3 

posiłki/ 
 

 
 

 

    1  DZIEŃ                                                                     70 km 

Spotkanie uczestników na lotnisku Chopina w Warszawie. 

Przelot do Keflavik k/Reykjaviku. Po przylocie transfer do 

hotelu w REYKJAVIKU.  
 

    2  DZIEŃ                                                                   250 km 

Po śniadaniu zwiedzanie stolicy Islandii – REYKJAVIKU: 

plac Austurvollur z parlamentem i pomnikiem bohatera 

Islandii Jona Sigurdssona, ratusz z trójwymiarową mapą 

wyspy, katedra luterańska, kościół Hallgrimskirkja, Opera 

(Harpa). Przejazd do Złotego Kregu. Najpierw spacer po 

PARKU NARODOWYM THINGVELLIR na styku dwóch 

płyt tektonicznych, gdzie już w 930 r. zebrał się pierwszy 

islandzki parlament.  Następnie pole geotermalne Haukadalur, 

gdzie zobaczymy GEYSIR, od którego wzięły swoja nazwę 

inne bijące źródła oraz pobliski gejzer STOKKUR oraz 

słynny wodospad GULLFOSS na rzece Kvita. Powrót  na 

nocleg.  
 

3 DZIEŃ                                                               350 km 
Po śniadaniu przejazd przez tunel pod Hvalfjordem na północ 

i dalej na półwysep SNAEFELLSJOKULL opisany przez 

Juliusza Verne w „Podróży do wnętrza Ziemi”.  Zobaczymy 

m.in. krater ELDBORG, wąwóz RAUDFELDSGJA 

(Kanion Czerwonej Góry), jaskinię VATNSHELLIR 

(Wodna Jaskinia, dodatkowo 30 EUR), skały Londrangar 

i czarną plażę DJUPALONSSANDUR. Przejazd na nocleg 

do Reykholt, miasta poety i historyka Snorri Sturlusona. 
 

 

 

REYKJAVIK * PN THINGVELLIR * GEYSIR * 

STOKKUR * WODOSPAD GULLFOSS * półwysep 

SNAEFELLSJOKULL * półwysep VATNSNES * 

AKUREYRI * HUSAVIK * wodospady GODAFOSS i 

DETTIFOSS * jezioro MYVATN *  lodowiec 

VATNAJOKULL * laguna JOKULSARLON * lodowiec 

SKAFTAFELL * kratery LAKI * wodospady 

SKOGAFOSS i SELJALANDFOSS * góry 

LANDMANNALAUGAR * BŁĘKITNA LAGUNA 
 

   

   4  DZIEŃ                                                                  450 km 
Po śniadaniu przejazd do HUSAVIK na 4-godzinny rejs 

w poszukiwaniu wielorybów (dodatkowo ok. 70 EUR). 

Nocleg. 

 

5 DZIEŃ                                                               450 km 
Po śniadaniu jeden z najpiękniejszych wodospadów Islandii 

GODAFOSS (Wodospad Bogów). Dalej objazd jeziora 

MYVATN (Jezioro Muszek). Spacer po pełnym fumaroli, 

oczek błotnych i gorących źródeł polu geotermalne 

HVERAROND . Następnie  obszar wulkaniczny KRAFLA z 

jeziorem Viti. 
 

Po południu zobaczymy najpotężniejszy w Europie pod 

względem ilości przepływającej wody wodospad 

DETTIFOSS. Przejazd na  nocleg w Egilstadir. 
 

6 DZIEŃ                                                               400 km 

Po śniadaniu przejazd do stóp największego lodowca Europy 

VATNAJOKULL, gdzie  dla chętnych rejs amfibią po 

lagunie lodowcowej JOKULSARLON (tu kręcono niektóre 

sceny do filmu z Jamesem Bondem „Śmierć nadejdzie jutro” 

oraz „Lara Croft: Tomb Raider”, dodatkowo ok. 40 EUR). 

Wielkie bloki lodu, odrywając się od lodowca dryfują 

w kierunku oceanu. Dalej spacer po lodowcu SKAFTAFELL 

(dodatkowo płatny ok. 85 EUR). Nocleg k/Klaustur. 
 

7 DZIEŃ                                                               440 km 

Po śniadaniu przejazd niesamowitą trasą  pełną brodów 

rzecznych do kraterów LAKI, pamiątki największej erupcji 

w historii Islandii. Następnie czarna plaża w VIK, łuk skalny 

DYRHOLAEY,  gdzie zaobserwujemy gniazdujące 

w pobliżu maskonury. Dalej wspaniałe wodospady 

SKOGAFOSS i SELJALANDFOSS w pobliżu wulkanu 

EYJAFJALLAJOKKUL. Nocleg.  

 

 
    

      

 

 



8  DZIEŃ                                                                300 km  
Po śniadaniu przejazd malowniczą górską trasą do perły 

islandzkiego interioru – gór tęczowych 

LANDMANNALAUGAR. Powrót na nocleg. 

     

 9 DZIEŃ                                                                   165 km 
Po śniadaniu przejazd do Reykjaviku, czas wolny. Następnie 

przejazd na półwysep REYKJANES do  BŁĘKITNEJ 

LAGUNY (dodatkowo ok. 60 EUR). Czas wolny na relaks w 

spa/geotermalnych basenach na świeżym powietrzu. 

Wieczorny transfer na lotnisko, odprawa.  
 

    10 DZIEŃ  
Przelot do Polski po północy. Powrót do Warszawy 

w godzinach porannych. 
 

 

Przy zapisie wpłata I raty w kwocie 3000 PLN. Na 60 dni przed 
wyjazdem wpłata II raty w wysokości 8990 PLN. Część 

dewizową kosztów Klient uiszcza pilotowi grupy w czasie 

podróży. 

 

Wskazane jest zabranie pełnego obuwia, kurtki 

przeciwdeszczowej na piesze wycieczki. 
 

 

 

 

CENA  OBEJMUJE: 

 przelot na trasie Warszawa – Keflavik – Warszawa z 
opłatami lotniskowymi i 20 kg bagażem rejestrowanym, 

 zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach 3+* w pokojach 

2 osob. z łazienkami, 

 wyżywienie: 8 śniadań bufetowych, 

 przejazdy autokarem lub minibusem, 

 ubezpieczenie NNW, KL, bagażu, 

 opiekę pilota, 

 składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 
 

CENA  NIE  OBEJMUJE: 
 napiwków ok. 50 EUR. Obiadów i kolacji oraz 

dodatkowych atrakcji wymienionych w programie  

 

 

 
 

 

 

 

OPCJA GRENLANDIA 
 
 

TERMIN:  09 – 12.07.2018 
 
 

CENA:  2850 EUR 
 

 

CENA OBEJMUJE: 
 2 przeloty na trasie Reykjavik – Kulusuk –  Reykjavik z 

opłatami lotniskowymi, 

 2 przeloty helikopterem Air Greenland Kulusuk – 

Angmagssalik - Kulusuk 

 2 noclegi w hotelu 3* Angmagssalik, 

 3 posiłki dziennie, 

 2 godzinny rejs statkiem wśród 10m gór lodowych po 

Morzu Polarnym, 

 5-godz. wycieczka łodzią do bezludnej wioski 

myśliwskiej,  

 2-godz. wędrówka do Doliny Kwiatów, 

 opiekę pilota , 

 składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

 

CENA NIE OBEJMUJE: 

 napiwków– ok. 40 EUR. 

 
 

Deklarację nt. wzięcia udziału w wycieczce na Grenlandię należy 

składać przy podpisaniu umowy. Wpłata równowartości 2850 EUR 

w PLN wg kursu sprzedaży EUR Banku Pekao SA przy zapisie na 

wycieczkę. 

  

   9 DZIEŃ 
Po śniadaniu   transfer na lotnisko w Reykjaviku i przelot o 

10:45 do Kulusuk na Grenlandii. Po przylocie o godz. 10:25 
transfer helikopterem do hotelu w Angmagssalik. Po obiedzie 2-

godzinny rejs po Oceanie Polarnym wśród 10 metrowych 

gór lodowych często poprzecinanych niebieskimi i zielonymi 

paskami, które pływają między Spitsbergenem a Wschodnią 

Grenlandią. Kolacja i nocleg.  
 

    10 DZIEŃ 

Po śniadaniu wycieczka łodzią do odległej bezludnej wioski 

myśliwskiej Ikateq. Płynąc na południe, docieramy do 

wejścia do rozległego, często wypełnionego lodem fiordu 

Sermilik (trzy lodowce wypychają góry w kierunku tego 

fiordu) i typowej wioski Grenlandii. Resztki wcześniejszych 

prostych kamiennych i torfowych domów stoją obok 

kolorowego, małego drewnianego mieszkania i maleńkiego, 

uroczego kościoła, który jest także szkołą. Latem przybywa 

się tu łodzią, a zimą lądem psim zaprzęgiem. Jest szansa 

zobaczenia wielorybów. Obiad. Popołudnie przeznaczone na  

2-godzinną wędrówkę do „Doliny Kwiatów” 

(Naasuliardarpimmu), podczas której zobaczymy arktyczną 

florę i piękne krajobrazy. Kolacja i nocleg. 
 

    11 DZIEŃ  
Po śniadaniu przelot helikopterem z Angmagssalik do 

Kulusuk i następnie przelot o godz. 14:25 do Reykjaviku. 

Przejazd ok. godz. 18:30 do BŁĘKITNEJ LAGUNY 

(dodatkowo ok. 60 EUR). Czas wolny na relaks w 

spa/geotermalnych basenach na świeżym powietrzu. 

Wieczorny transfer na lotnisko, odprawa. 
 

    12 DZIEŃ  
Przelot do Polski po północy. Powrót do Warszawy 

w godzinach porannych. 
 

 

                           ZAPRASZAMY


