ZORZA POLARNA NA ISLANDII

Kraj: Islandia
Liczba dni: 5
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/259/
Zapoluj na zorzę polarną w przepięknej scenerii Islandii! Podczas tej wycieczki na Islandię zobaczysz zimowe
krajobrazy Parku Narodowego Thingvellir, Geysir, malownicze wodospady i czarną plażę. Na obserwację zorzy
udamy się z dala od miejskich świateł - do lodowej laguny, w okolice Vik i wodospadu Selfoss.

PROGRAM WYPRAWY:
BRAK OBOSTRZEŃ DOTYCZĄCYCH WJAZDU Nie ma konieczności przedstawienia certyﬁkatu szczepień czy wykonania testu na COVID-19.

Pandemia nie jest przeszkodą w planowaniu wypraw. Zdarza się jednak, że przeszkadza w realizacji niektórych
planów. Zapewniamy, że trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco sprawdzamy zasady wjazdu, czasy otwarcia atrakcji
i miejsc, które zamierzamy odwiedzić. Jednocześnie liczymy na Waszą wyrozumiałość, jeśli cokolwiek nie pójdzie
zgodnie z planem. Czasami jest to zupełnie niezależne od nas, mimo najszczerszych chęci.

1 DZIEŃ - KEFLAVIK - REYKJAVIK
Wylot z Warszawy Keﬂaviku, przejzd do Reykjavik Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego w Europie, skontaktuj się z nami!

2 DZIEŃ - PARK NARODOWY THINGVELLIR - WODOSPAD GULLFOSS - GEYSIR
Udajemy się na zwiedzanie najpiękniejszych miejsc w pobliżu Reykjaviku. Zobaczymy m.ion. wpisany na listę
światowego dziedzictwa UNESCO PN Thingvellir – miejsce obrad średniowiecznego parlamentu Islandii. To właśnie
tutaj będziemy mieli wyjątkową okazję, aby stanąć pomiędzy Północnoamerykańską i Euroazjatycką płytą
tektoniczną. Zobaczymy malowniczy wodospad Gullfoss oraz Geysir, czyli źródła geotermalne, których nazwa
wzięła się od od największego z czynnych niegdyś gejzerów. Obecnie najbardziej aktywny jest Strokkur – wybucha
regularnie co kilka minut.

3 DZIEŃ - WODOSPAD SELJALANDSFOSS - WODOSPAD SKOGAFOSS - CZARNA PLAŻA I VIK OBSERWACJA ZORZY
Jedziemy do Vik. Po drodze przystanek i spacer do Seljalandsfoss - jeden z najbardziej zjawiskowych wodospadów
na Islandii. Będziemy mieli okazje obejść malowniczy wodospad dookoła i podziwiać świat zza wodnej ściany.
Zatrzymamy się również przy spektakularnym Skogafoss. Następnie odwiedzimy Vik - miasteczko położone
najbardziej na południe Islandii, gdzie zwiedzimy czarne plaże oraz klify. Wieczorem udamy się na poszukiwanie
zorzy polarnej. Uciekając z dala od miejskich świateł zwiększamy szanse na wypatrzenie zorzy polarnej.

4 DZIEŃ - LODOWIEC VATNAJOKULL - LAGUNA JOKULSARLON - WODOSPAD SVARTIFOSS OBSERWACJA ZORZY
Oglądanie największego lodowca Islandii - Vatnajökull oraz zwiedzanie malowniczej laguny lodowej Jokulsarlon.
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Spacer do wodospadu Svartifoss. Polowanie na zorzę nad lodową laguną.

5 DZIEŃ - SELFOSS - OBSERWACJA ZORZY
Przejazd do miejscowości Selfoss. Wieczorem wybierzemy się na spacer połączony z poszukiwaniem zorzy. Przejazd
na lotnisko i nocny lot powrotny do Polski.

6 DZIEŃ - PRZYLOT
Lot powrotny do Warszawy.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

08.11 - 13.11 2022

4890.00 PLN + 490.00 EUR

06.12 - 11.12 2022

4890.00 PLN + 490.00 EUR

28.12 - 02.01 2023

5450.00 PLN + 490.00 EUR

10.01 - 15.01 2023

4850.00 PLN + 550.00 EUR

19.02 - 24.02 2023

4850.00 PLN + 550.00 EUR

01.03 - 06.03 2023

4850.00 PLN + 550.00 EUR

CENA OBEJMUJE:
bilety lotnicze na trasie Warszawa - Keﬂavik - Warszawa
opłatę za bagaż rejestrowany do 20 kg
transport minibusem na całej trasie wg programu
4 noclegi w hotelach 3* w pokojach dwuosobowych z łazienką
4 śniadania w hotelach
opiekę pilota Kiribati Club
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 40 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), NNW
15 000 PLN, bagaż 2 000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
pozostałego wyżywienia
atrakcji dla chętnych
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 20
PLN/os.
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