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ISLANDIA z Leszkiem Cichym od środka – ICELAND INTERIOR –  

21 lipca - 4 sierpnia 2021 

 

Dwa tygodnie fascynującej Islandii. Maksymalnie trzy samochody (11 osób + Leszek Cichy) 

Zakwaterowanie: namioty na campingach w najciekawszych miejscach Parków Narodowych i 

noclegi pod dachem w razie niepogody lub zmęczenia. 

Wyposażenie: typowe dla wyjazdów z noclegami na campingach. 

Wyżywienie: przygotowujemy sami lub częściowo korzystamy z droższych posiłków w stacyjnych 

barach. Zaopatrujemy się w tanich sklepach/marketach sieci Bonus.  

Samochody SUW prowadzimy sami. 

Zakładamy dotarcie do wszystkich najciekawszych miejsc na Islandii z Interiorem włącznie. 

W programie między innymi: 

- najwyższy na Islandii, 195-metrowy wodospad Glymur 

- półwysep Snefellnes 

- fascynujące Fiordy Zachodnie 

- trekking na półwyspie Trollaskagi 

- drugie co do wielkości miasto Islandii Akureyri  

- stolica safari z wielorybami – Husavik 

- pseudokratery na jeziorze Myvatn 

- trekking po gorącej lawie wulkanu Krafla i najpotężniejsze pole geotermalne Namafjall 

- wąwóz Asbyrgi z najpotężniejszymi wodospadami Europy – Detifoss i Selfoss 

- fascynujące wybrzeże i Fiordy Wschodnie 

- największa tama w Europie na północnym krańcu lodowca Vatnajokull 

- dwukrotny przejazd przez środek Interioru drogami Kjolur i Sprengisandur oraz kultową drogą  

   islandzkiego Interioru słynną F 910 

- zadziwiający krater Askja i Wąwóz Drekagil (Smoczy) 

- kolorowe wzgórza i gorące źródła Landmannalaugar 

- przejazd sandurami lodowców Myrdalsjokull i Eyjafiallajokull 

- dojazd do Godalandu i miejsca wybuchu wulkanu Eyjafialla w 2010 roku 

 

FAKULTATYWNIE: 

- safari z wielorybami 

- połów dorsza z możliwością zabrania swoich zdobyczy na grilla 

- skutery śnieżne na lodowcu Snefellness lub Langjokull 

 

Kolejność i realizacja programu dopasowana będzie do pogody i stanu przejezdności dróg w 

Interiorze. 

 

Koszty: za wynajem pojazdów, zakup paliwa na całą wyprawę, opłaty drogowe, opłaty za noclegi 

na campingach i wejścia na baseny termalne, miejskie (bez lagoon SPA) powinniśmy się zmieścić 

w granicach 85-95 euro za dzień.  

 

Cena biletu lotniczego - obecnie (koniec września) ok. 1200 zł + 520 zł bagaż nadawany 20 kg. 


