
 

DZIEŃ 1 

Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot z 

Warszawy do Keflaviku. Późnym wieczorem przylot na 

lotnisko w Keflaviku. Przejazd do Reykjaviku – stolicy 

Islandii. Po drodze polowanie na Zorzę Polarną. Nocleg 

w okolicy Reykjaviku. 

 

DZIEŃ 2 

Poranny trening biegowy wokół jeziora Tjørin. 

Śniadanie i zwiedzanie Reykjaviku. Wczesnym 

popołudniem przejazd na plażę morską pod 

Reykjavikiem – Nautsholvik. Temperatura wody 

oscyluje w okolicy 0 stopni, ale słona woda nie zamarza 

w tak wysokiej temperaturze… Po kąpieli impreza 

integracyjna na polu lawowym pod Zorzą Polarną. 

Nocleg w okolicy Reykjaviku. 

 

DZIEŃ 3 

Po śniadaniu wyjazd w celu podziwiania panoramy 

groźnej Hekli – w Średniowieczu uważano, że właśnie 

tam znajdują się wrota piekieł. Zobaczymy 

majestatyczny wodospad Skogafoss, który spada z klifu 

strumieniem o idealnych proporcjach. Przejazd z 

drżeniem serca pod potężnymi, czynnymi wulkanami: 

Laki, Katla i Eyjafjallajökull. Z tak bliska, jak tylko 

warunki i względy bezpieczeństwa pozwolą – 

zobaczymy lodowiec Mýrdalsjökull. Krótki, 45- 

 

 

minutowy spacer do moreny czołowej Sólheimajökull 

dostarczy nam niezapomnianych wrażeń. Następnie 

wizyta na najsłynniejszej czarnej plaży Islandii. 

Reynisfjara to fantastycznie uformowane bazaltowe 

skały i czarny jak węgiel piasek, który kontrastuje z bielą 

fal i błękitem oceanu. W pobliskim 

miasteczku Vik odwiedziny w największym na Islandii 

out lecie z odzieżą sportową i tradycyjnymi wyrobami z 

islandzkiej wełny. Zakończenie pełnego emocji dnia 

spacerem do ukrytego przed turystami kąpieliska u 

podnóża owianego złą sławą wulkanu Eyjafjallajökull. 

W niezwykłej, górskiej scenerii kąpiel się w basenie 

termalnym z ciepłą wodą spływającą ze źródeł na stoku 

wulkanu. Tuż obok ciepłego basenu przepływa górski 

potok, więc… Wybór należy do Ciebie :-)  Następnie 

przejazd do jednego z najpiękniejszych wodospadów 

na wyspie – Seljalandsfoss. Krótki spacer doprowadzi 

nas stąd do ukrytego wodospadu Gljúfrabúi. Powrót 

na nocleg w okolicach Reykjaviku. 

 

DZIEŃ 4 

Po śniadaniu wyjazd na Złoty Krąg. Zwiedzanie 

znanego z serialu Gra o Tron Thingvellir – 

spektakularne miejsce przecięcia płyt 

kontynentalnych Ameryki i Europy. Podziwianie 

gejzerów i wrzących błot Haukadalur, a także 

najpiękniejszego islandzkiego wodospadu – 



potężnego wodospadu Gullfoss. Po południu stop 

w Laugarvatn, gdzie znajdują się gorące źródła na 

brzegu lodowatego jeziora. Morsowanie na zmianę z 

kąpielą w jacuzzi na wolnym powietrzu, pod Zorzą 

Polarną. 

Przejazd na Półwysep Reykjanes i pożegnanie z 

Islandią w spektakularnie pięknym miejscu, nad 

morskim klifem. Powrót na lotnisko na nocny lot do 

kraju. 

 

DZIEŃ 5 

Po północy wylot z Keflaviku do Polski. Rano przylot na 

lotnisko Okęcie w Warszawie. 

 

CENA:  4 700 PLN 

I rata: 800 PLN płatne przy zapisie 

II rata: 4 700 PLN na 35 dni przed imprezą  

(minus I rata) 

 

 

TERMINY: 

15.01 - 19.01.2022 

05.02 - 09.02.2022 

19.02 - 23.02.2022 

05.03 - 09.03.2022 

19.03 - 23.03.2022 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA ZAWIERA 

-transfer z/na lotnisko w Keflaviku 

-opiekę doświadczonego polskojęzycznego pilota-

przewodnika 

-noclegi pokojach 2 os. z łazienką lub w 

apartamentach z łazienką i kuchnią 

-śniadania przygotowywane przez opiekuna grupy 

-transport na wyspie samochodem osobowym lub 

busem (w zależności od liczby uczestników) z -

doświadczonym kierowcą 

-opłaty drogowe, parkingowe, promy 

-pełne ubezpieczenie komunikacyjne, wypadkowe 

-ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR) 

-mały bagaż podręczny (40×30×20 cm, maks. 10 kg) 

 

 

CENA NIE ZAWIERA 

-przelot na trasie Warszawa - Reyjavik - Warszawa 

-dopłaty do pokoju jednoosobowego – 700 PLN 

-bagażu: 

*podręcznego 10kg - cena 250 PLN/1 szt. bagażu w 

obie strony (max rozmiar 55x40x23 cm) 

*rejestrowanego: 10kg  - cena 450 PLN/1 szt. bagażu 

w obie strony lub 20kg - cena 700 PLN/1 szt. bagażu w 

obie strony 
 


