
                

                                   

DOOKOŁA ISLANDII
Wyspa gejzerów, wodospadów i wulkanów

5-12.06.2020

Program ramowy

1 dzień
Zbiórka na lotnisku w Krakowie-Balicach dwie godziny przed odlotem. Wylot na Islandię. Przylot na lotnisko
Keflavik. Przejazd do hotelu w Reykjaviku,  zakwaterowanie, nocleg.

2 dzień
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie stolicy Islandii - Reykjavik, najdalej na północ wysuniętej stolicy świata.
W programie m.in.: Hallgrimskirkja – największy na wyspie kościół, nowoczesny ratusz na jeziorze Tjornin,
najstarsza uliczka Adalstreti i miejsce, gdzie odnaleziono pozostałości pierwszej chaty z IX wieku, katedra
protestancka z XVIII wieku, gmach parlamentu, siedziba premiera, Hofdi – willa, w której w 1986 r. odbyło się
słynne spotkanie Reagan–Gorbaczow. Następnie wyjazd do Parku Narodowego Thingvellir, gdzie od 930 r. n.e.
raz w roku zbierali się wszyscy mieszkańcy wyspy; miejsce to jest uważane za najstarszy na świecie, wciąż
działający parlament. Przejazd tunelem pod Zatoką Wielorybów, niegdyś centrum połowu wielorybów, a
w czasie II wojny portu alianckich łodzi podwodnych. Postój w okolicy trzech kraterów wulkanicznych. Przejazd
do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

3 dzień
Po śniadaniu przejazd na północ i zwiedzanie skansenu, gdzie stoi najlepiej zachowana na Islandii
wielopokojowa chata z torfu – Glaumbær. Przejazd do Akureyri. Krótki spacer po centrum Akureyri – stolicy
północnej Islandii. Dla chętnych (fakultatywnie za dodatkową opłatą) rejs wzdłuż fiordu Eyjafjordur, gdzie żyje
wiele gatunków wielorybów.  Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

4 dzień
Po śniadaniu, przejazd pod jeden z najpiękniejszych wodospadów Islandii – Godafoss – nazywany
Wodospadem Bogów. Następnie objazd jeziora Myvatn (Jezioro Komarów). Spacer przez naturalny lasek nad
brzeg, z którego widać zanurzone w wodzie formacje lawowe. Postój przy dolinie lawowej Dimmuborgir.
Przejście ścieżkami między bazaltowymi słupami o fantastycznych kształtach. Przejazd pod żółtą górą
Namafjall; spacer po terenie Hverarond, wśród gorących fumaroli, solfatarów i jeziorek błotnych. Przejazd
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przez kamienną pustynię, gdzie rzeka Jokulsa a Fjollum tworzy malownicze wodospady. Postój i przejście nad
skalną krawędź; podziwianie pięknego, kilkuczęściowego wodospadu Selfoss. Następnie najpotężniejszy
w Europie pod względem ilości przepływającej wody (ok. 200 m³/ sek.) - Wodospad Dettifoss. Przejazd na
nocleg.

5 dzień
Po śniadaniu, przejazd przez wschodnie fiordy otoczone skalistymi brzegami. Po drodze niesamowite krajobrazy
wysokich gór pod pokrywą śnieżną. Postój w malowniczym miasteczku Djupivogur; wizyta w pracowni artysty
tworzącego dzieła sztuki i biżuterię z kości m.in. wielorybów. Przejazd nad oceanem drogą wiodącą samym
brzegiem fiordów. Przyjazd do Hofn, centrum połowu langusty. Podziwianie Parku Narodowego Vatnajökull.
Podejście do ściany lodowca Vatnajokull.  Przejazd do hotelu,  zakwaterowanie, nocleg. 

6 dzień
Śniadanie w hotelu i przejazd wzdłuż południowego wybrzeża Islandii w kierunku jednej z głównych atrakcji
wyspy, laguny lodowcowej Jokulsarlon. Następnie postój w Parku Narodowym Skaftafell. Przejście ścieżką do
bazaltowego wodospadu Svartifoss zwanego Czarnym Wodospadem. Postój w miejscowości Vík, znanej z
czarnych słupów skalnych wyłaniających się z oceanu. Przejazd nad brzeg oceanu. Postój przy czarnej plaży
Reynisfjara. Następnie przejazd na skalny punkt widokowy Dyrholaey, z którego widać jak na pionowych
ścianach gnieżdżą się liczne ptaki morskie, w tym maskonury – symbol Islandii. Zwiedzanie muzeum
regionalnego i skansenu we wsi Skogar. Postój przy pobliskim wodospadzie Skogafoss. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, nocleg. 

7 dzień
Śniadanie w hotelu. Przejazd obok wulkanu Eyjafjallajokull, którego erupcja w kwietniu 2010 roku
spowodowała katastrofalne skutki dla światowej komunikacji lotniczej. Następnie na trasie piękny wodospad
Seljalandsfoss. Przejazd przez dolinę rzeki lodowcowej Bjorsa, która jest najdłuższa na wyspie (230 km).
Przyjazd do katedry w Skalholt, gdzie ponad tysiąc lat temu powstało centrum katolicyzmu. Następnie spacer
do spowitego w chmurę pary wodospadu Gullfoss zwanego Złotym Wodospadem. Przejazd na pole
geotermalne, gdzie można podziwiać gejzer Strokkur wyrzucający regularnie co 5-10 minut kolumny gorącej
wody. Przejazd do Perlan, gdzie z tarasu widokowego rozciąga się widok na cały Reykjavík. Zwiedzanie nowej,
atrakcyjnej prezentacji cudów Islandii. Fakultatywnie wieczorem (dodatkowo płatny) pobyt w słynnym
kąpielisku zwanym Błękitną Laguną (Blue Lagoon). Kąpiel w białych i bardzo ciepłych wodach jeziorka
geotermalnego, położonego na polu lawowym, pośrodku księżycowego krajobrazu. Przejazd do hotelu, nocleg.

8 dzień
Po śniadaniu, wykwaterowanie, czas wolny. Transfer na lotnisko w Reykjaviku. Wylot do Krakowa. 

Cena:  7.600,00 pln /os/przy 35 osobach płacących/
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Cena zawiera:
- przelot samolotem rejsowym WizzAir na trasie Kraków- Reykjavik -Kraków
- mały bagaż podręczny  (max wymiary 40x30x20cm, 10 kg) + bagaż rejestrowany 20 kg
- transfer lotnisko-hotel-lotnisko
- autokar do realizacji programu 
- 7 noclegów w hotelach i na farmach ( pokoje 2 -os z łazienkami)*
- 7 śniadań
- opiekę pilota – przewodnika w j. polskim podczas pobytu na Islandii
- ubezpieczenie KL- 15.000 Euro + CP, NNW 15.000,00 pln,  bagaż 800,00 pln
- opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
- podatek VAT

Cena nie zawiera:
- bieltu wstępu do Muzeum w Skogar – 15 €
- kąpiel w Błękitnej Lagunie  - 80 €
- Rejs wzdłuż fiordu Eyjafjörður na obserwowanie wielorybów – 80 €
Zgłoszenie na wyżej wymienione wycieczki na 40 dni przed wyjazdem

Uwagi:
*Ostateczne miejsca noclegów podamy po zatwierdzeniu programu

*Wyżywienie: 
1. możemy zamówić obiadokolacje dla grupy, koszt 150-200 pln /os /kolacja
2. Koszty posiłków na Islandii: 
pizza, ryba z frytkami -około 50,00 zł, obiad od 100,00 pln, kawa- około 8 zł,piwo – około 18,00 zł

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE

BIURO TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ sp. z o.o.
31-033 KRAKÓW  ul. WESTERPLATTE 15/16

tel. (48/12)   422-99-53 , 512 398 880
e-mail:biuro@btz-pttk.krakow.pl  http://www.btz-pttk.krakow.pl


