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Islandia to kraina ognia i lodu, wulkanów, 

gorących źródeł, wodospadów i ...owiec. Zimą 

wszystko to wygląda jeszcze bardziej niezwykle 

i majestatycznie… 
 

 

  W żadnym innym zakątku Europy nie znajdziemy takich przestrzeni, ani nie doświadczymy 
takich widoków. Wulkaniczny krajobraz, gejzery, fiordy, gorące, bulgoczące błota i niezliczone 
szczeliny z których bucha para o zapachu siarki są charakterystyczne dla tej „piekielnej” krainy. To 
również raj dla miłośników zwierząt: na klifach i wysepkach gromadzą się kolorowe maskonury, 
głuptaki i rybitwy. Porośnięte mchem, trawą i porostami wielkie połacie kraju to miejsce wypasu 
owiec i długowłosych koni islandzkich, a w okalających wyspę wodach żyje wiele gatunków ssaków 
morskich: wieloryby, orki, delfiny i foki.  
Na Islandii nikt się nie nudzi, zadowoli amatorów wysokogórskiej wspinaczki, jazdy konnej, 
wędkarzy, narciarzy, fotografów oraz nurków… 
Jest to jedyne na świecie miejsce gdzie nurkowie rekreacyjni mogą zobaczyć gejzery uwalniające 
gorącą wodę na dnie oceanu. Szczelinie Silfra natomiast, znajdująca się w jeziorze Thingvellir  
w którym przejrzystość wody sięga 100 metrów, zaliczana jest przez znawców do najlepszych miejsc 

!!! UWAGA !!!! 

ceny są z poprzednich wyjazdów i mają 
charakter poglądowy, w celu uzyskania 
szczegółów prosimy o kontakt 



nurkowych świata( leży w miejscu gdzie rozchodzą się tektoniczne płyty euroazjatycka 
i amerykańska a wypełniona jest wodą pochodzącą z leżącego w odległości 50 kilometrów lodowca 
Langjökull, ale przefiltrowaną przez ogromną warstwę skał wulkanicznych – stąd jej krystaliczna 
przejrzystość.) 
W sezonie zimowym mamy także wielką szansa na podziwianie niezwykłego zjawiska jakim jest 
zorza polarna.Ponad to Islandia zimą ma do zaoferowania nie mniej niż latem, między innymi 
szaleństwo na skuterach śnieżnych, niezliczone przestrzenie na narty biegowe oraz kameralne 
ośrodki na narciarstwo zjazdowe. Zimowe nurkowania dostarczają natomiast dodatkowego 
dreszczyku emocji (a i tak woda ma zaledwie kilka stopni przez cały rok). 
 

  
 
 

Mimo, iż tektonicznie wyspa Islandia jest odrębna od Europy, kulturowo należy do krajów 
nordyckich. Dlatego podróż na Islandię to też szansa na obcowanie z wyjątkową, nordycko-celtycką 
kulturą. Większość Islandczyków (jest ich zaledwie 320 tysięcy) to potomkowie Wikingów, 
niezmiernie dumni ze swojego języka, średniowiecznych eposów, opowieści  
o bohaterach, bogach i trollach oraz najdłuższej europejskiej tradycji parlamentaryzmu. 
Islandczycy umieją się dobrze bawić a miejski sylwester w stolicy przyciąga co roku tysiące chętnych 
(co jak na kraj z tak małą liczbą mieszkańców tworzy prawdziwy tłum). 
 

                  
 
       
12% powierzchni wyspy zajmują lodowce, w tym największy lodowiec Europy Vatnajokull, znajduje się tu 
także 26 czynnych i bardzo aktywnych wulkanów oraz liczne, przepięknie położone latarnie morskie  



(w końcu to 4988 km linii brzegowej). 
 

  
 
 

Atutem naszej wyprawy jest fakt ,iż będziemy na wyspie poza sezonem i tłumem turystów. Daje 
nam to nieograniczoną możliwość swobodnego dysponowania czasem; to od nas zależy jak dużo 
chcemy zobaczyć i w jakiej kolejności, gdzie zatrzymać się na dłużej i którą knajpkę wybrać... 
A atrakcji jest wiele do wyboru: nurkowanie, narty, skutery śnieżne, przechadzki po okolicy, 
zwiedzanie lub po prostu podziwianie piękna krajobrazu i nic nie robienie… 
 
 

Ramowy plan wyprawy – 7 dni: 
 
Zbiórka na lotnisku w Gdańsku lub Warszawie (w zależności od ceny biletów) i wylot na Islandię. Po 
przyjeździe zwiedzanie  miasta w którym to znajduje się wiele obiektów godnych uwagi m.in.: stare miasto, 
stary port, muzeum narodowe, muzeum fotografii, gmach opery i kościoła, liczne puby i restauracje. 
 

        
 

W pozostałe dni czas wolny na nurkowanie, narty biegowe, zjazdowe, wycieczki po okolicy…. 
W wybranym dniu całodzienna wycieczka według Złotego Kręgu (zwanego kręgiem nieustannych 
zachwytów) czyli między innymi Park Narodowy Thinvellir, Geysir , gejzery: Geysir i Strokkur 
(wystrzeliwujący w górę wodę na wysokość 20-30 metrów co 10-15 minut),  bulgoczące bajorka, 
jeden z największych w Europie wodospadów (ma szerokość ok. 100 m, a z wysokości 44 m  
z wielkim grzmotem, co sekundę spada ok. 200 m³ wody) czyli Gullfoss - Złoty Wodospad, a także 
według uznania wiele innych atrakcji: jeziorek wulkanicznych, wodospadów, urokliwych portów, 
fiordów, elektrowni termalnych itp. 
 



 
 

 
 

Dla chętnych oczywiście możliwość nurkowania zarówno w oceanie, jeziorach, przy gorących 
gejzerach jak i szczelinie. Wybór czasu i miejsca należy do nas!!! 
 

   
 

Całodzienna wyprawa na 2 nury (dojazd, butle, pasy balastowe) to koszt ok. 100 euro. 
Wybranego dnia dla chętnych wizyta w największym w Europie komercyjnym kompleksie gorących 
źródeł Blue Lagoon. Łączy ona niezwykłe walory krajobrazowe - kontrast błękitno-mlecznej wody  
z czarno-brązową pokrywą lawy oraz wyjątkowe właściwości pielęgnacyjno-lecznicze. To sprawia, 
że Blue Lagoon jest najpopularniejszą atrakcją turystyczną Islandii - odwiedza ją ponad 400 000 
gości rocznie. 
 

 
 



Dla chętnych wyjazdy do ośrodków narciarskich. Śnieg jest gwarantowany, trasy dobrze 
przygotowane, widoki piękne. 
 

   
 
Dojazd na stok, karnet i wypożyczenie sprzętu (narty, buty, kijki) to koszt ok.100 euro. 
 
Mieszkać będziemy w typowo islandzkich chatach, komfortowych i w pełni wyposażonych. Na tarasie do 
naszej dyspozycji gorące jacuzzi. 
 

    
 

   

 
Cena:  950 euro/os  + przelot 
 
Cena zawiera: 
-wynajęcie w pełni wyposażonych chat 
-wynajęcia samochodu  
-paliwo 
-zwiedzanie Reykjaviku i okolic 
-zwiedzanie złotego kręgu (wodospady, doliny, gejzery itp.) 
-opiekę miejscowego przewodnika w jeż. polskim 
-ubezpieczenie turystyczne podstawowe KL, NNW, bagaż 

-ubezpieczenie organizatora turystyki 

 



Cena nie zawiera: 
 
-biletu lotniczego ok.1300zł 
-wyżywienia (na miejscu składka na prowiant lub oddzielne zakupy) 
-kosztów wybranych atrakcji i biletu wstępu do Blue Lagoon 
-ubezpieczenia nurkowego 
-obowiązkowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 
-ubezpieczenia kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych 
 
 

 
 

Informacje i zapisy: Miłosz 603 173 049 milosz@aquadiver.pl 

 
Biuro Podróży AQUATRAVEL.EU – PHU AQUAMANIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 42/1, 

10-089 Olsztyn, nr  NIP 739-283-96-16, numer wpisu - 7/2016 – do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przez 

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 
UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKÓW: Polisa rozszerzona Hestia HP 903010963323 – Świat bez Kanady, USA, Chin i Japonii, KL i 

Assistance 200 000 zł, NNW 20 000 zł, OC 200 000 zł,  
Bagaż 2 000 zł. 
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