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1 DZIEŃ
Przelot  na  Islandię.  Po  wylądowaniu
transfer do hotelu. Nocleg. 

2 DZIEŃ
Po śniadaniu całodzienna wycieczka w
region „Złotego Kręgu” nazywanego nie-
jednokrotnie Islandią w pigułce. W pro-
gramie  m.in.:  majestatyczny  wodospad
Gullfoss, zaliczany do dziesiątki najpięk-
niejszych wodospadów świata; najwięk-
szy gejzer wyspy – Strokkur oraz jeden
z  najsłynniejszych  gejzerów  świata  –
Geysir,  od  którego  nazwy  własnej  po-
chodzi  nazwa  zwyczajowa  tego  typu
źródeł geotermalnych na całym świecie.
Podczas wycieczki udamy się także do
Parku Narodowego Thingvellir. Park ten
wpisany  został  na  Listę  Światowego
Dziedzictwa UNESCO i  chroni  jedne z
najbardziej aktywnych sejsmicznie i wul-
kanicznie  obszarów  wyspy.  Chroni  on
również  częściowo  największe  jezioro
Islandii i stanowi szczególnie ważne hi-
storycznie miejsce dla tego państwa ze
względu na odbywające się tutaj pierw-
sze  obrady  parlamentu  islandzkiego  w
930 roku. Późnym popołudniem powrót
do hotelu i czas wolny na odpoczynek i
kolację (we własnym zakresie).              

3 DZIEŃ
Po śniadaniu przejazd wzdłuż południo-
wego wybrzeża Islandii, w kierunku ma-
lowniczej wioski Vík í Mýrdal. Drogę do
Vik  urozmaicać  będą postoje  przy naj-
ciekawszych naturalnych atrakcjach wy-
spy  m.in.:  wodospad  Seljalandsfoss
oraz  Skogafoss,  a  także  malownicza
sceneria lodowców, plaża Reynisfjara z
czarnym  piaskiem  i  imponującymi  for-
macjami skalnymi. Jeśli pogoda dopisze
– zatrzymamy się na zdjęcia przy wulka-

nie  Eyjafjallajökull,  którego  erupcja  w
2010 roku sparaliżowała światowy trans-
port lotniczy. W drodze powrotnej do ho-
telu - wizyta w Lava Centre – interaktyw-
nej  wystawie  poświęconej  wulkanom  i
zjawiskom  sejsmicznym  na  Islandii.
Czas wolny na odpoczynek i kolację (we
własnym zakresie). 

4 DZIEŃ
Po śniadaniu spacer po stolicy Islandii z
pilotem. Zobaczymy m.in. - kościół lute-
rański  Hallgrímskirkja,  salę  koncertowa
Harpa, ratusz miejski,  parlament, dziel-
nicę portową.  Po południu  czas  wolny.
Dla chętnych możliwość uczestnictwa w
dodatkowo płatnych wycieczkach fakul-
tatywnych:  półdniowy rejs  na obserwa-
cję wielorybów (czas trwania 2 - 3 godzi-
ny) – ok. 85 EUR od osoby; a ok. 170
EUR  od  osoby  za  rejs  szybką  łodzią
(szczególnie polecamy).

5 DZIEŃ
Po śniadaniu czas wolny na samodziel-
ne zwiedzanie Reykjaviku oraz zakupy.
Dla chętnych: możliwość lotu helikopte-
rem (od ok.  250  EUR od  osoby)  oraz
zwiedzania unikatowego tunelu lawowe-
go – stworzonego przez strumień lawy o
temperaturze 1200°C ( około 60 EUR).
Możliwość  uczestnictwa w pożegnalnej
kolacji - bufet owoców morza (około 60
EUR). Wieczorem przejazd do Blue La-
goon  –  jednego  z  najsłynniejszych  na
świecie  kompleksów naturalnych base-
nów  geotermalnych  (w  zależności  od
rozkładu lotu ten punkt programu może
być  realizowany  dnia  pierwszego).  Z
Blue Lagoon udamy się na lotnisko. Lot
powrotny do Polski w godzinach późno-
wieczornych.

TERMIN

09.11 – 13.11.2020

CENA

4 849 zł/os.

CENA OBEJMUJE
• przelot bezpośredni na trasie

Polska - Rejkjawik – Polska,

• opłaty lotniskowe,

• ubezpieczenie KL, NNW,

• zakwaterowanie  (4  noce)  w
hotelach 3* w pokojach dwu-
osobowych z łazienką,

• śniadania,
• transport  autokarami  lub  mi-

nibusami,
• zwiedzanie  wg  programu

(bez
• biletów wstępu), 
• serwis  wykwalifikowanego

polskiego pilota,
• bagaż 10 kg o wymiarach 55

x 40 x 23.

DODATKOWO PŁATNE
• transfer  Olsztyn  –

Gdańsk/lotnisko  –  Olsztyn
(cena uzalezniona od wielko-
ści grupy, zostanie podana w
późniejszym terminie),

• pakiet do realizacji programu:
ok. 150 EUR/os. (obowiązko-
wa opłata za wstępy do zwie-
dzanych  obiektów,  obsługa
lokalnych przewodników, ser-
wis  miejscowego  agenta,
zwyczajowe  napiwki,  bilety
kolejowe
i inne opłaty lokalne). 

• Pakiet płatny lokalnemu kon-
trahentowi (pilotowi) na miej-
scu wycieczki,

• koszty  wycieczek  fakultatyw-
nych,

• bagaż  rejestrowany  20  kg:
530 zł/os. (cena w momencie
zakupu  wycieczki,  później
może ulec zmianie),

• dopłaty  do pokoju  jednooso-
bowego.

UWAGI

Program  ramowy,  kolejność
zwiedzania  może  ulec  zmia-
nie.

  ISLANDIA – kraina żywiołów
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