ATRAKCJE FAKULTATYWNE
ISLANDIA
EKSPEDYCJA DO WNĘTRZA LODOWCA
CZAS: 3,5-4h CENA: 20 900 ISK + 2 000 ISK

Opis wycieczki: Tunel w lodowcu Langjökull to największa tego typu
budowla stworzona przez człowieka. Specjalnym pojazdem lodowcowym przystosowanym do pokonywania nawet czterometrowych szczelin
ruszymy na szczyt lodowca, skąd zejdziemy pod lód na godzinny trekking
z przewodnikiem, by oglądać szczeliny, żyły wodne, młyny lodowcowe,
a także ślady po dawnych erupcjach wulkanów.
Poziom trudności: umiarkowany; wyposażenie: kombinezony i lodowe ochraniacze na buty; język: angielski

WYPRAWA DO TUNELU LAWOWEGO
CZAS: 1h CENA: 6 400 ISK

Opis wycieczki: Podczas wyprawy zobaczymy od środka tunel powstały
po przepłynięciu płynnej magmy. Lawa o temperaturze 1200 stopni Celsjusza zawiera pierwiastki chemiczne, które w kontakcie z tlenem barwią
skałę w niezwykły sposób. Tunel lawowy zwiedzamy z przewodnikami,
którzy są rekrutowani wśród geologów i wulkanologów, więc można
liczyć na ogromną porcję wiedzy i ciekawe historie.
Poziom trudności: umiarkowany; wyposażenie: kaski, latarki;
język: angielski

REJS W POSZUKIWANIU WIELORYBÓW
CZAS: 3h CENA: od 10 900 ISK

Opis wycieczki: U zachodnich i północnych wybrzeży Islandii mieszają się ciepłe i zimne prądy, co przyciąga stada największych morskich
ssaków. Podczas wycieczki wypływamy na wody oceanu, by zobaczyć
w środowisku naturalnym największe ssaki świata, a także delfiny, orki,
a w sezonie również maskonury. Rejsy widokowe odbywają się
na kutrach rybackich, szybkich motorówkach i pontonach Zodiak.
Poziom trudności: łatwy; wyposażenie: kombinezony;
język: angielski

ISLANDZKA KOLACJA: BUFET OWOCÓW MORZA
CZAS: 2-3h CENA: 7 000 ISK

Opis wycieczki: Uroczysta kolacja pożegnalna. W samym centrum
Reykjaviku, w budynku historycznego hotelu Reykjavik przy głównej
ulicy Adalstreati mieści się kultowa restauracja, której specjalnością są
owoce morza. Spróbujemy tu także wieloryba, hakarla – czyli zgniłego
rekina grenlandzkiego, który jest przysmakiem na Islandii, oraz tradycyjnego gulaszu jagnięcego. W cenie kolacji mamy do wyboru aż 28 potraw.
A na deser dostaniemy pyszny tort bezowy, sernik, mus ze skyru, kawę
i herbatę. Dodatkowo płatne są jedynie napoje alkoholowe.

ATRAKCJE FAKULTATYWNE
ISLANDIA
NURKOWANIE MIĘDZY PŁYTAMI TEKTONICZNYMI
CZAS: 6h CENA: 34 990 ISK

Opis wycieczki: Jezioro Thingvallavatn w Parku Narodowym Thingvellir, który znajduje się na liście UNESCO leży na styku płyt kontynentalnych. Zejście pod wodę w tym miejscu to marzenie każdego miłośnika
nurkowania. Krystalicznie czysta woda pozwala na obserwację skalnych
kolumn, tuneli i pionowych ścian płyt kontynentalnych. Do nurkowania
z certyfikowanym instruktorem potrzebna jest licencja i opinia lekarza.
(możliwy też snorkeling – bez pozwoleń i w niższej cenie) Poziom trudności: wymagający; wyposażenie: sprzęt nurkowy; język: angielski

KĄPIEL W BLUE LAGOON
CZAS: 2-3h CENA: 11 990 ISK

Opis wycieczki: Błękitna Laguna, uznana przez National Geographic za
jeden z 25 cudów świata, jest jedną z najpopularniejszych atrakcji Islandii i nietrudno zrozumieć dlaczego! Piękna mlecznoniebieska woda
otoczona czarnym polem lawy to widok nieziemski. Laguna ma idealną
temperaturę do kąpieli, średnio 39°C, i wysoką zawartość dobroczynnych
minerałów – zawiera krzemionkę, chlorek i wapń. W wodzie występują
również śladowe ilości siarki, węglanu i magnezu. W cenie wstępu jest
ręcznik, maseczka krzemionkowa i drink w barze w basenie.

TERMY MYVATN NATURE BATHS
CZAS: 2-3h CENA: od 5 000 ISK

Opis wycieczki: Kąpielisko termalne z zapierającym dech w piersiach
widokiem na dolinę z jeziorem Myvatn i otaczające je wulkany. Woda
termalna w lagunie ma między 36 a 40°C i zawiera wiele cennych minerałów, jest alkaliczna, a dzięki wyższej niż w innych częściach Islandii
zawartości siarki doskonale wpływa na skórę oraz ma zbawienne działanie na drogi oddechowe. Zalecana jest osobom cierpiącym na astmę
i alergie, a także łagodzi problemy skóry. Po kąpieli będziemy wyjątkowo
zrelaksowani i odprężeni.

TERMY LAUGARVATN BATHS
CZAS: 2-3h CENA: 3 800 ISK

Opis wycieczki: Nowoczesne kąpielisko z wodami termalnymi w miejscu chrztu narodu islandzkiego. Kąpiel w termach Laugarvatn daje nam
możliwość unikalnego doświadczenia siły i relaksujących właściwości
wód z wnętrza ziemi, z których słynie wyspa. Będziemy grzać się w naturalnie ciepłych basenach, a w łaźni możemy rozkoszować się gorącą parą
buchającą do kabiny wprost ze źródeł geotermalnych. Dla orzeźwienia
możemy wskoczyć wprost z rozgrzanej sauny fińskiej do zimnych wód
jeziora Laugarvatn.

ATRAKCJE FAKULTATYWNE
ISLANDIA
REJS PO LAGUNIE LODOWCOWEJ
CZAS: 4O min CENA: 5 700 ISK

Opis wycieczki: Jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie
to cofający się od pół wieku jęzor lodowca, odsłaniający głęboki fiord.
Spektakularny plener filmów o przygodach Jamesa Bonda i Lary Croft.
Ogromne bryły tysiącletniego lodu, uwięzione na ciasnej przestrzeni laguny powoli roztapiają się, a pomiędzy nimi baraszkują foki. Spokojna
powierzchnia fiordu pozwala podpłynąć bliżej do niebezpiecznych (na
morzu) gór lodowych. Rejs amfibią z przewodnikiem – glacjologiem.
Poziom trudności: łatwy; język: angielski

JAZDA KONNA NAD OCEANEM
CZAS: 1h CENA: 10 000 ISK

Opis wycieczki: Islandzkie koniki to najczystsza rasa na świecie. Od
tysiąca lat są hodowane na wyspie i przystosowały się do panujących tu
trudnych warunków. Są niezwykle spokojne i wytrzymałe. Dlatego mogą
na nich jeździć też osoby bez jeździeckiego przygotowania. Ciekawostką
jest to, że oprócz czterech „chodów” (stęp, kłus, galop, cwał) poruszają
się piątym krokiem – inochodem. Podczas przejażdżki można zwiedzić
czarną plażę i sforsować lodowcową rzekę. Poziom trudności: umiarkowany; wyposażenie: kombinezon, buty, toczek; język: angielski

SPACER PO LODOWCU
CZAS: 3h CENA: 9 500 ISK

Opis wycieczki: Islandia to „kraina lodu”nie tylko z nazwy.Wnętrze wyspy to
niegościnna wyżyna z trzynastoma lodowcami, które zajmują aż 11 procent
powierzchni kraju. Mýrdalsjökull jest czwartym pod względem wielkości
lodowcem Islandii i zajmuje ok. 600 km kwadratowych. Podczas wycieczki zobaczymy go z bardzo bliska. Pod opieką profesjonalnego przewodnika założymy raki, ujmiemy w dłonie czekany i ruszymy na wędrówkę po
niedostępnym królestwie lodu. Poziom trudności: średni; wyposażenie: raki, czekany, kaski; język: angielski

WIDOKOWY LOT HELIKOPTEREM
CZAS: 1-3h CENA: 49 900 ISK

Opis wycieczki: Lot nad polami lawy, otchłanią kraterów, bielą lodowców i błękitem fiordów to niezapomniane przeżycie. Startujemy z małego lotniska w centrum Reykjaviku i po kilkunastu sekundach mamy
przed sobą spektakularną panoramę najdalej na północ wysuniętej stolicy Europy, a horyzont zamyka ciemny mur wulkanu Esja. W zależności
od programu lotu i pogody pilot ustala trasę tak, by zachowując bezpieczeństwo zobaczyć jak najwięcej atrakcyjnych punktów widokowych.
Poziom trudności: łatwy; język: angielski

