ISLANDIA: PRZEZ INTERIOR I FIORDY ZACHODNIE

Kraj: Islandia
Liczba dni: 14
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/90/
Niecodzienna wyprawa na Islandię - terenówką przez interior. W tej surowej krainie lodowców oraz wulkanów
zobaczysz nie tylko osobliwości natury, ale również doświadczysz poczucia wolności i przestrzeni. Poznasz wyspę z
jej najpiękniejszej strony, wolnej od cywilizacyjnego zgiełku. W programie m.in. niesamowicie kolorowe góry
Landmannalaugar, gorące źródła, pola lawy, lodowiec, przejazdy szutrowymi drogami i malownicze Fiordy
Zachodnie.

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
Przelot z Warszawy do Keﬂaviku.
(Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego w Europie, skontaktuj się z nami!)

2 DZIEŃ - PÓŁWYSEP REYKJANES
Przejazd przez Półwysep Reykjanes. Zobaczymy pola geotermalne i wioski rybackie, przekroczymy rozpadlinę
międzykontynentalną i zatrzymamy się przy ptasich klifach.

3 DZIEŃ - KOLOROWE GÓRY LANDMANNALAUGAR I WULKAN HEKLA
Wjedziemy w głąb interioru do Landmannalaugar – malowniczego rejonu znanego z kolorowych gór, pełnego
gorących źródeł oraz rzeczek. Trekking po okolicznych górach oraz polu lawy z odpoczynkiem w cieplutkim potoku.
Po drodze zatrzymamy się u podnóży wulkanu Hekla.

4 DZIEŃ - CZARNE PLAŻE I VIK - SKOGAFOSS
Przejazd do Vik - najbardziej na południe położonego miasteczka Islandii - zwiedzanie czarnych plaż oraz klifów.
Zachwycimy się przepięknymi wodospadami: Skogafoss i Seljalandsfoss. Na trasie również ciekawe muzeum
narodowe, posiadające wiele eksponatów związanych z folklorem, architekturą i przyrodą.

5 DZIEŃ - BAZALTOWY WODOSPAD SVARTIFOSS - LODOWIEC VATNAJOKULL - LODOWA LAGUNA
JOKULSARON
Przejazd w kierunku Hofn, po drodze największy lodowiec Islandii - Vatnajökull, zwiedzanie pięknej lodowej
laguny Jokulsarlon. Krótki trekking do wodospadu Svartifoss. Dla chętnych trekking po lodowcu lub rejs po
lodowej lagunie (do wyboru rejs amﬁbią lub zodiakiem).
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6 DZIEŃ - RYBACKIE WIOSKI - WODOSPAD HENGIFOSS
Przejazd wzdłuż wybrzeża na wchód Islandii do miejscowości EGILSSTADIR. Na trasie osobliwe wioski rybackie:
Djupivogur, Breiddalsvik. Krótki trekking do wodospadu Hengifoss. Przystanek w muzeum kamieni.

7 DZIEŃ - POTĘŻNY WODOSPAD DETTIFOSS - POLA TERMALNE KRAFLA
Przejazd do kanionu rzeki Jökulsá, w którym zobaczymy trzy malownicze wodospady. Jednym z nich jest wodospad
Dettifoss - jeden z największych wodospadów Europy. Ma wysokość 45 metrów. Następnie odwiedzimy pola
termalne Kraﬂa, solfatary i fumarole w Hverarönd. Wieczorem dla chętnych kąpiel w gorących basenach. Nocleg
przy jeziorze Myvatn. W zależności od warunków pogodowych możliwy przejazd trasą wzdłuż wybrzeża z
widokami na morze.

8 DZIEŃ - JEZIORO MYVATN - SKALNE "MIASTO" DIMMUBORGIR - KRATER HVERFJALL HUSAVIK: WIELORYBY
Zwiedzamy okolice jeziora Myvatn. Spacer po Dimmuborgir - skalnym "mieście", pomiędzy fantazyjnymi
formacjami z zastygłej lawy, przypominającymi zamki. Podejdziemy też do wielkiego krateru Hverfjall. Przejazd do
Husavik – małego miasteczka portowego. Dla chętnych rejs statkiem na wielorybie safari.

9 DZIEŃ - WODOSPAD GODAFOSS - AKUREYRI
Tego dnia zobaczymy wodospad Godafoss, w którym utopiono pogańskie bożki po przyjęciu chrześcijaństwa.
Dalszy przejazd do Akureyri - drugiej co do wielkości miejscowości Islandii. Spacer po mieście, wizyta w ogrodzie
botanicznym.

10 DZIEŃ - INTERIOR, GORĄCE ŹRÓDŁA I GEYSIR
Przejazd przez Interior - środek Islandii. Na naszej trasie czekają gorące źródła, lodowce i pola termalne. Dojazd do
najbardziej widowiskowego na Islandii wodospadu Gullfoss, następnie Geysir - największy czynny gejzer na
Islandii, Thingvellir - najstarszy na wyspie park narodowy. W tym miejscu także widoczna jest na powierzchni
ziemi przebiegająca granica płyt tektonicznych. Zobaczymy miejsce, w którym powstał i obradował średniowieczny
parlament (Althing).

11 DZIEŃ - FIORDY ZACHODNIE
Długi przejazd na ﬁordy zachodnie. Po drodze w miarę możliwości zatrzymamy się przy kilku mniejszych
wodospadach oraz kraterach.

12 DZIEŃ - WODOSPAD DYNJANDIFOSS - STOLICA FIORDÓW ZACHODNICH ISAFJORDUR
Przejazd malowniczą drogą przez Fiordy zachodnie aż do Latrabjarg. Tutaj zatrzymamy się aby poobserwować
symatyczne maskonury. Po drodze zatrzymamy się też, aby podziwiać imponujący wodospad Dynjandifoss.
Dojazd do stolicy ﬁordów zachodnich Isafjordur.

13 DZIEŃ - POWRÓT DO REYKJAVIKU
Powrót do Reykjaviku. Spacer po mieście i zwiedzanie.

14-15 DZIEŃ - BŁĘKITNA LAGUNA - POWRÓT
Dla chętnych wizyta w Błękitnej Lagunie – słynnym kąpielisku geotermalnym. Wylot do Polski wieczorem, przylot
nad ranem następnego dnia. Pożegnanie z pilotem i z grupą na lotnisku. Zakończenie wyprawy.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

15.06 - 29.06 2022

7900.00 PLN + 1590.00 EUR

30.06 - 14.07 2022

7900.00 PLN + 1590.00 EUR

31.07 - 14.08 2022

7900.00 PLN + 1590.00 EUR
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01.09 - 15.09 2022

7900.00 PLN + 1590.00 EUR

CENA OBEJMUJE:
bilety lotnicze na trasie Warszawa - Keﬂavik - Warszawa
transport samochodem na całej trasie wg programu
13 noclegów na kempingach w domkach 4-6 osobowych (ze wspólną łazienką, która może znajdować
się poza domkiem), w pensjonatach lub hostelach
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:
wyżywienia
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 20
PLN/os.
atrakcji dla chętnych
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