
ISLANDIA
Kraina ognia i lodu

- bezdrożami przez Islandię



INFORMACJE OGÓLNE Zapraszamy na wyjątkową
wyprawę przez pustkowia
Islandii. Terenowymi
samochodami przejedziemy
przez środek wyspy
odwiedzając tajemnicze
miejsca zamieszkane
jedynie przez trolle. Gorące
źródła, wodospady,
dymiące pola lawowe i
lodowce. Trolle, miejmy
nadzieję, będą łaskawe i nie
zatrzymają naszej wyprawy
na dłużej. Choć kraina jest
tak piękna, że może nie
byłoby to takie złe.



DZIEŃ PIERWSZY

Przylot do Keflaviku, przejazd do Reykjaviku na 

nocleg. Kolacja w hotelu.



DZIEŃ DRUGI Trasa Reykjavik – Hveravellir

Wyjazd po śniadaniu. Odwiedzamy najstarszy parlament

świata, gejzery, Kjalvegur (droga 4x4) – po drodze

przejeżdżamy przez pola lawowe - odwiedzamy dolinę Trolli.

Lunch biwakowy. Nocleg na biwaku.



DZIEŃ TRZECI Trasa Hveravellir – Myvatn ok. 350 km.

Wyjazd po śniadaniu. Jedziemy dalej na północ. Po

drodze gorące źródła i wodospady. Obiad piknikowy.

Krótkie odwiedziny w Akuryieri – największym

mieście północy Islandii. Kolacja. Nocleg w

namiotach na kempingu.



DZIEŃ CZWARTY

Trasa Myvatn – Askja - Myvatn.

Zostawiamy rzeczy na biwaku i wyruszamy w objazd 

okolicy, a atrakcji będzie wiele. Przed nami wulkan 

Krafla, wodospad Detifoss, wąwóz Asbyrgii i jedna z 

trudniejszych tras pod wukan Kasja. Czekają nas 

wielokrotne przeprawy przez rzeki i tereny podmokłe. Na 

biwak wrócimy późnym wieczorem. Kolacja. Nocleg w 

namiotach.



DZIEŃ PIĄTY
Trasa Myvatn –

BRENNISTEINSALDA CAMPING.–

ok. 350 km

Po śniadaniu pierwsze 120 km

powinniśmy pokonać w 4-5 godzin. Po

drodze czekają nas dwie atrakcje –

czarna pustynia i wielkie pole lawowe

Askji. Trudny i niezwykle kręty odcinek

naszej podróży zostanie wynagrodzony

wspaniałymi widokami. Kolacja i nocleg

na campingu w Kolorowych Górach.

Kąpiele w gorących źródłach

obowiązkowe.



DZIEŃ SZÓSTY
Hofn do Reykjaviku– ok. 350 km

Po śniadaniu przejazd przez góry na

wschodnie wybrzeże. Dotrzemy wreszcie

do asfaltu i pomkniemy na północ do

największego lodowca Islandii i Europy -

Vatnajokull. Krótka wycieczka na czoło

lodowca i powrót do Reykjaviku. Kolacja i

nocleg w hotelu.

-



DZIEŃ SIÓDMY

Śniadanie później niż zwykle. Wymeldowujemy się z 

hotelu i jadąc na lotnisko zatrzymujemy się w Blue 

Lagoon – słynnym naturalnym SPA. Trzy godziny 

spędzone w gorących źródłach odmłodzą nas 

podobno o co najmniej 3 lata. Tak zupełnie młodzi i 

wypoczęci wsiadamy do samolotu.



INFORMACJE WYJAZDOWE

W skład ceny wchodzi:

• przelot

• wynajem samochodów terenowych 

• ubezpieczenie

• noclegi

• sprzęt biwakowy i nawigacyjny

Cena nie obejmuje:

• paliwa

• biletów i opłat drogowych

• wydatków osobistych

Samochód:

Do dyspozycji uczestników będą samochody terenowe, 

ubezpieczone, wyposażone w GPS i niezbędny ekwipunek. 

Samochody są prowadzone samodzielnie.

Noclegi:

Hotele na Islandii mają wszystkie cechy hoteli skandynawskich –

schludne, czyste i zadbane, ale bez jakiegokolwiek przepychu. Na 

campingach mamy do dyspozycji umywalnie, prysznice i toalety, 

oraz zaplecze kuchenne. Spać będziemy w namiotach 

jednoosobowych.

Ekwipunek:

Na biwaki każdy z uczestników musi posiadać karimatę/materac, 

śpiwór, kubek i sztućce. Pozostały sprzęt zapewnia organizator. 

Przed wyjazdem każdy z uczestników otrzyma dokładny spis 

niezbędnych rzeczy.

CENA WYPRAWY 6950 ZŁ  (cena brutto)

(MINIMALNA GRUPA 7 OSÓB, PRZEWODNIK Z POLSKI)



WARUNKI OFERTY WSTĘPNEJ

1. Oferta ma charakter wstępny i w obecnej chwili nie skutkuje rezerwacjami miejsc, 
dotyczących poszczególnych punktów programu. Po otrzymaniu od Państwa akceptacji naszej 
oferty, dokonaniu wyboru hotelu, atrakcji itp. dokonamy niezbędnych rezerwacji i 
potwierdzimy ceny. Do tego czasu nie gwarantujemy, ani dostępności miejsc, ani 
oferowanego poziomu cen.

2. Powyższa oferta przygotowana została na bazie liczby osób podanych w zapytaniu,
wg zaproponowanego programu. Zmiana liczby uczestników może spowodować zmianę 
programu..

3. Centrum Podróży AIR CLUB zastrzega prawa autorskie swoje i swoich partnerów do programu 
przedstawionego w ofercie, co oznacza brak możliwości wykorzystywania ich bez zgody 
autora w całości lub w części.

Niniejsza prezentacja jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66, § 1. 
Kodeksu Cywilnego.



KONTAKT

AIR CLUB Centrum Podróży sp. z o.o.
ul. Senatorska 28, 00-095 Warszawa
tel. (+48 22) 829 95 91, 
fax (+48 22) 827 35 18

e-mail: piotr.harton@airclub.pl

Osoba odpowiedzialna - Piotr Harton   tel. 505 171 581

Zdjęcia wykorzystane w prezentacji: Piotr Harton

mailto:piotr.harton@airclub.pl

