
BIURO TURYSTYKI KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ

PENELOPA

ISLANDZKIE CUDA NATURY
 (RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI)

GRENLANDIA (opcja)

1 DZIEŃ godz. 20:00 spotkanie grupy w TERMINALU A Międzynarodowego Lotniska w WARSZAWIE – hala
odlotów przy strefie odpraw D, godz. 21:55 wylot do KEFLAVIKU

2 DZIEŃ godz. 00:30 przylot do KEFLAVIKU, transfer do hotelu w HAFNARFJÖRDUR k/REYKJAVIKU – nocleg,

śniadanie, wyjazd do Parku Narodowego THINGVELLIR – dawnej siedziby pierwszego parlamentu
na świecie, gdzie spotykają się płyty tektoniczne eurazjatycka i północnoamerykańska, w którego
południowej części znajduje się największe jezioro Islandii THINGVALLAVATN, który w 2004 roku
został wpisany na Listę UNESCO, przejazd do dwukaskadowego wodospadu GULFOSS – jednego
z najbardziej malowniczych na wyspie i w rejon GEYSIR – obszar wód geotermalnych w dolinie
HAUKADALUR, zajmujący powierzchnię 3 km6, gdzie znajdują się liczne gorące źródła oraz gejzery
m.in. STROKKUR o regularnych erupcjach co 10 minut; nocleg w okolicy FLUDIR lub SKOGAR

3 DZIEŃ śniadanie, wycieczka w TĘCZOWE GÓRY (LADMANNALAUGAR) – jedno z najpiękniejszych miejsc
na Islandii, wędrówka wśród bajecznie kolorowych riolitowych szczytów, rozlewisk lawy i oparów
unoszących się z gorących źródeł, po drodze obejrzenie malowniczych wodospadów SELJALANDSFOSS
(40 m) i SKOGAFOSS (60 m); nocleg w okolicy SKOGAR

4 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do ptasiego rezerwatu i miejsca lęgowego maskonurów połoŜonego na 120-metrowej
wysokości cyplu DYRHOLAEY, spacer po czarnej plaŜy, z której moŜna podziwiać wyłaniające się
z Atlantyku skalne słupy REYNISDRANGAR, przejazd wzdłuŜ SKEIDARARSANDUR – największego
piaszczysto-Ŝwirowego obszaru Islandii zasłanego czarnym piaskiem wypłukanym przez wodę spod
czapy lodowej Vatnajökull do Parku Narodowego SKAFTAFELL oferującego zadziwiające krajobrazy
– czapy lodowe i lodowce spływające ku wybrzeŜu oraz liczne wodospady – spacer do wodospadu
SVARTIFOSS (Czarna Woda) zwanego „organami”, spadającego z progu bazaltowych słupów, następnie
przejazd południowym wybrzeŜem SUDURLAND wzdłuŜ największego w Europie lodowca VATNA
(8538 km²), postój przy JÖKULLSARLON – dla chętnych fakultatywny rejs amfibią po lagunie
wśród dryfujących gór lodowych (koszt ok. 45 euro); nocleg w okolicy DJUPIVOGUR

5 DZIEŃ śniadanie, wyjazd nad Jezioro MYVATN, przejazd przez bardzo malowniczy rejon FIORDÓW
WSCHODNICH obfitujący we wspaniałe widoki, podróŜ wzdłuŜ wijących się fiordów otoczonych
wysokimi górami, postoje w miejscach widokowych, urokliwych osadach przycupniętych nad fiordami
oraz w EGILSTADIR – najwaŜniejszym mieście wschodniej Islandii i MODRUDALUR – najwyŜej
połoŜonej farmie na Islandii; nocleg w okolicy Jeziora MYVATN

6 DZIEŃ śniadanie, przejazd do HUSAVIK – dla chętnych fakultatywna wycieczka łodzią po Zatoce Skjálfandi,
podczas której, przy odrobinie szczęścia, moŜna zobaczyć z bliska wieloryby (koszt ok. 90 euro),
następnie zwiedzanie okolic Jeziora MYVATN, w programie: DETTIFOSS – najpotęŜniejszy wodospad
Europy, zrzucający 500 mD wody na sekundę do najbardziej imponującego kanionu na wyspie,
wodospad SELFOSS spadający z progu usytuowanego z boku rzeki, pola lawowe KRAFLA i krater
VITI, HVERARÖND – geotermalne pole z bulgoczącymi błotnymi oczkami i dymiącymi kopczykami,
DIMMUBORGIR („czarne zamki”) – przedziwnie ukształtowane pole lawowe; powrót na nocleg
w okolicy Jeziora MYVATN

7 DZIEŃ śniadanie, wejście na mający 1000 m szerokości i 140 m głębokości krater HVERFELL, przejazd
do pozornych kraterów w SKUTUSTADIR i wodospadu GODAFOSS, postój w AKUREYRI – spacer
po centrum drugiego co do wielkości miasta Islandii; nocleg w SAELINGSDAL

8 DZIEŃ śniadanie, wyjazd na FIORDY ZACHODNIE – całodzienna wycieczka po najstarszej, niemal
odciętej od świata części wyspy, na znacznych obszarach bezludnej, urzekającej piękną
scenerią, jakiej próŜno by szukać w innych rejonach Islandii, przejazd wzdłuŜ południowych
fiordów do jednego z najpiękniejszych wodospadów na Islandii DYNJANDI (Fjallfoss), następnie
przejazd wzdłuŜ fiordów Arnar, Talkna i Patreks do BJARGTANGAR – najdalej na zachód wysuniętego
punktu Islandii i Europy oraz klifów Latrabjarg osiągających wysokość do 444 m n.p.m. –
największego skupiska ptactwa morskiego na Islandii; nocleg w HNJOTUR lub okolicy PATREKSFJÖRDUR

9 DZIEŃ śniadanie, przejazd jedną z najbardziej malowniczych tras na Islandii, wzdłuŜ południowych Fiordów
Zachodnich na Półwysep Snaefellsnes – objazd półwyspu, nad którego zachodnią częścią góruje
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majestatyczna „śnieŜna góra” Snaefellsjökull, w programie m.in.: Muzeum Rekina, w którym
najodwaŜniejsi będą mogli spróbować hákarl – gnijącego mięsa rekina (wstęp ok. 8 euro), łuk
skalny Gatklettur w ARNARSTAPI, YTRI TUNGA, gdzie często moŜna zobaczyć foki wylegujące
się na kamieniach i pływające w przybrzeŜnych wodach; nocleg w okolicy STYKKISHOLMUR

10 DZIEŃ śniadanie, ok. 2-godzinna wycieczka statkiem po Breidarfjordur – fiordzie tysięcy wysepek będących
rajem dla ptaków, na zakończenie wycieczki degustacja owoców morza wyłowionych przez załogę,
przejazd do sąsiadujących ze sobą „lawowych wodospadów” HRAUNFOSSAR i „wodospadu dziecięcego”
BARNAFOSS oraz DEILDARTUNGUHVER – najpotęŜniejszego gorącego źródła w Europie; nocleg
w HAFNARFJÖRDUR k/REYKJAVIKU

11 DZIEŃ śniadanie, spacer po REYKJAVIKU – najdalej na zachód wysuniętej stolicy europejskiej, w programie
m.in.: rezydencja Hofdi (jeśli będzie udostępniona zwiedzającym, wstęp ok. 6 euro), rzeźba „Słoneczny
Wędrowiec”, Harpa, katedra katolicka, ratusz nad Jeziorem Tjörnin, Domkirkja – katedra z 1847 r.,
pomnik Ingolfura Arnarsona na wzgórzu Arnarholl, Hallgrímskirkja – największy kościół na wyspie,
panorama miasta z wieŜy kościoła, pomnik Leifura Eirikssona, Perlan, obejrzenie z zewnątrz gmachu
Altingu – islandzkiego parlamentu, drewnianego teatr Idno i siedziby rządu, czas wolny, po południu
wyjazd do Błękitnej Laguny – zespołu naturalnych basenów kąpielowych spowitych kłębami białych
par – dla chętnych kąpiel (wstęp 10 euro, wstęp + kąpiel 50 euro); powrót na nocleg w HAFNARFJÖRDUR
k/REYKJAVIKU

12 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie pokrytego zastygłą lawą półwyspu Reykjanes, w programie m.in.: Jezioro
Kleifarvatn, pola geotermalne Krisuvik i Seltun z kociołkami wrzącego błota, południowo-zachodni
cypel Reykjanesta z ptasimi koloniami na wysokich klifach, latarnią morską i widokiem na bryły
skalne wystające z morza, most Leifura Eirikssona nad rozpadliną między płytami kontynentalnymi,
następnie przejazd na lotnisko w KEFLAVIKU, w godz. 15:00–20:55 przelot do WARSZAWY,
zakończenie imprezy na Lotnisku

CENA: 10.950 zł
obejmuje: przelot samolotem na trasie Warszawa-Keflavik-Warszawa, samochód do realizacji programu,

11 noclegów (w hotelach klasy turystycznej i w pensjonatach – pok. 2-os., sanitariaty na korytarzu,
w Hafnarfjördur i Skogar pokoje z łazienkami), 11 śniadań w formie bufetu, wycieczkę po Breidarfjordur,
opiekę pilota, ubezpieczenie AXA Travel Kontynenty (KL, w tym włączone choroby przewlekłe
i nowotworowe obligo dla kaŜdego klienta, do sumy ubezpieczenia 30 000 euro, NNW do sumy
5 000 euro, bagaŜ do sumy 1 000 euro, OC do sumy 50 000 euro)

Dopłata do pokoju 1-osobowego – 2.500 zł

Koszty dodatkowe:
● ok. 200 euro – wycieczki fakultatywne wymienione w programie
● 30 euro – zwyczajowy napiwek dla miejscowego kierowcy

KaŜdy uczestnik powinien zabrać: ciepłą odzieŜ, czapkę, szalik, rękawiczki, wygodne obuwie

TERMINY: 19.06 – 30.06.2017
10.07 – 21.07.2017
31.07 – 11.08.2017

Z uwagi na du Ŝą zmienno ść warunków pogodowych na Islandii BTKiZ PENELOPA zas trzega sobie mo Ŝliwo ść
dokonania na miejscu zmian w programie.

GRENLANDIA – opcja

Osoby zainteresowane wycieczką na Grenlandię mogą przedłuŜyć pobyt na Islandii. Chęć skorzystania z wycieczki
na Grenlandię, z uwagi na inną datę powrotu, naleŜy zgłosić przy zapisie na wycieczkę na Islandię. Biuro PENELOPA
udzieli niezbędnych informacji odnośnie wycieczki na Grenlandię oraz wyliczy dodatkowe koszty związane
z przedłuŜeniem pobytu w Reykjaviku i transferami hotel–lotnisko–hotel. Wycieczka na Grenlandię będzie realizowana
bez opieki polskiego pilota.

KOSZT 1-dniowej wycieczki do KULUSUK wynosi od 900 euro i obejmuje: przelot Reykjavik–Kulusuk–
Reykjavik, wycieczkę z przewodnikiem w Kulusuk, pokaz wioślarski i dawny taniec z bębenkami – przy sprzyjających
warunkach pogodowych, lekki posiłek na pokładzie samolotu, taksy. Czas trwania 10-12 godzin.

KOSZT 3-dniowej wycieczki do AMMASSALIK wynosi od 1.400 euro i obejmuje: przelot Reykjavik–
Kulusuk–Reykjavik, transfer helikopterem Kulusuk–Ammassalik–Kulusuk, 2 noclegi w pokoju 2-osobowym
w Hotelu Ammassalik z pełnym wyŜywieniem, lekki posiłek na pokładzie samolotu, taksy.


