
XX Subariada – Islandia 
 

Dzień 1  220 km  (camping) 

Ekipy przypływające promem spotykają się przy porcie w Seydisfjordur z przewodnikiem. Poruszać 
się będziemy jedną z najpiękniejszych nadmorskich dróg, jednocześnie spoglądając wciąż na bajeczne 
górskie krajobrazy. Każdy z setek zakrętów będzie odsłaniał przed nami kolejne niezapomniane widoki. 
Zobaczymy uznawaną za pozostałość mitycznej Atlantydy Skałę Boga - górę Búlandstindur. Wieczorem 
zanocujemy na campingu w Hofn, gdzie niezależnie od aury, każdy będzie mógł wygrzać kości 
w nowoczesnym kompleksie basenów. 

       

 

Dzień 2 330 km  (Camping) 

Wczesny start i długi dzień. Początek to wspinaczka wąską, górską drogą do najwyższego punktu 
lodowca Vatnajökull. Wizyta w klimatycznym schronisku będzie okazją do posmakowania tutejszego 
specjału - piwa z wodą lodowcową. Koniecznie odbędziemy spacer po lodowcu. Po tych mroźnych 
doznaniach zjedziemy nad Lagunę Jokulsarlon, której niesamowite otoczenie mogliście oglądać na filmach 
z Jamesem Bondem i Larą Croft. Lagunę oraz pływające po niej lśniące góry lodowe podziwiać będziemy 
z pokładu amfibii, na której miejscowi częstują gości 1000-letnim lodem - drinki do lodu we własnym 
zakresie! Kolejny punkt programu to uroczy wąwóz Fjarárgljúfur, a potem przejedziemy na biwak 
w kolorowe góry Laundmannalaugar tuż przy gorących źródłach. Leniwa kąpiel przy blasku księżyca będzie 
jednym z niezapomnianych momentów tej wyprawy.  

    



    

     

Dzień 3 250 km  (domek)  

Kontynuujemy islandzki offroad czyli pokonywanie niezliczonych brodów i koryt rzek - brzmi 
banalnie, ale niejeden nieostrożny turysta utopił tu swój samochód! W mieście Vik odwiedzimy siedzibę 
znanej odzieżowej firmy IceWear - będzie można zaopatrzyć w te doskonałe ubrania na chłodne dni. 
Kolejną wizytę nad oceanem zaplanowaliśmy na przepięknej, czarnej plaży Reynishverfi. Stąd wjedziemy na 
klif Dyrhólaey, z którego roztaczają się zapierające dech widoki. Kolejne kilometry i kolejne niesamowite 
miejsca - przytłaczający potężnym hukiem wody sześćdziesięciometrowy wodospad Skogafoss, znany 
z często obserwowanej tu tęczy oraz wodospad Seljalandsfoss, gdzie obejrzymy go od drugiej strony! Jak 
niemal co dzień, również w tym dniu, będzie okazja do zanurzenia się w basenie geotermalnym 
w Seljavallalaug. Stąd już przejedziemy do naszego noclegu w luksusowych domkach, każdy z grillem 
i własnym hot tubem na tarasie w Hraunborgir. Będzie to nasza baza noclegowa na dwa dni.  

    

 

 

 

 

 

 



Dzień 4 250 km (domek) 

Golden Circle. Zaczniemy od  wizyty w Parku Narodowym Thingvellir (UNESCO). Na jego terenie 
zobaczymy m.in. największe jezioro Islandii. Ten dzień to gratka dla geologów - staniemy nad szczeliną 
będącą granicą płyt tektonicznych – eurazjatyckiej i północnoamerykańskiej. To tutaj Islandia "pęka na pół" 
i to tutaj w jednej z zalanych, ogromnych szczelin (Silfra) zobaczycie najczystszą wodę w swoim życiu! To 
miejsce bardzo ważne dla historii Islandii, ponieważ tu począwszy od 930 roku (!) przez niemal 800 lat 
obradował Althing - islandzki parlament. Dalej kilka klasyków -  spektakularne gejzery - Geysir i nadal 
aktywny Strokkur, sklepy z islandzkimi pamiątkami oraz islandzkie przekąski, będzie również "wisienka na 
torcie" - potężny wodospad Gullfoss. Dzień zakończymy w uroczej Secret Lagoon pełnej gorących, małych 
gejzerków. Ponownie wrócimy do Hraunborgir na nocleg.  

 

 

Dzień 5 160  km (Camping) 

Następny dzień to spektakularny mix nadmorskich i wulkanicznych krajobrazów - będą i bezkresne klify, 
i pola wrzącej wody, gejzery, pola geotermalne Krysuvik. Dalej zaproponujemy Wam wizytę w Błękitnej 
Lagunie - geotermalnym Spa - jednej z największych atrakcji Islandii. Następnie odbędziemy "podróż 
międzykontynentalną" - staniemy na moście przerzuconym między dwiema płytami tektonicznymi. 
Na nocleg udamy się do Reykjaviku na międzynarodowy camping, skąd zrobimy wieczorny wypad do 
pubów.  

     



  Dzień 6 260 km (Camping) 

Do obiadu czas wolny na zwiedzanie Reykjaviku. Będzie niecodzienne muzeum penisów, słynny hot-
dog u Betzu, gmach Harfa oraz rzeźba Sun Voyager. Będzie można obejrzeć muzeum zorzy polarnej, a na 
obiad wybierzemy się posmakować lokalne dania do Grandi Matholl. Po obiedzie przejedziemy tunelem 
pod dnem morza w kierunku półwyspu Snafellsjökull.    

    

 

 

Dzień 7 280 km  (hostel) 

Jesteśmy na Snafellsjökull - półwyspie, gdzie wg. Juliusza Verne'a znajduje się wejście do wnętrza 
Ziemi! Nawet jeśli nie znajdziemy krateru, którym śmiali podróżnicy z książki Verne'a dostali się do 
zaginionego świata, na pewno zobaczymy kilka innych ciekawostek - tajemniczą plażę wraków, malowniczy 
Park Narodowy Snafellsjökull, przedziwne formy skalne koło wioski Arnarstapi, plażę Ytri Tunga 
z wylegującymi się na brzegu fokami. Kolejna atrakcja to jaskinia Vatnshellir. Polecam zabrać statywy do 
zdjęć! Odwiedzimy najbardziej wysunięty na wschód kawałek europejskiego lądu z miejscem słynnym 
z obecności czarownic, dalej Stykisholmur (scena z Waltera Mitty ze śmigłowcem) i powoli pniemy się ku 
właściwym Fiordom Zachodnim.      

     

 

 

 



Dzień 8 220 km (camping) 

Zaczniemy dzień kąpielą w basenie Hellulaug.  Dalej skierujemy się ku słynnemu klifowi Látrabjarg, 
który jest miejscem kolonii wielu ptaków, nocleg zaplanowaliśmy przy białej plaży pośród gór.  

    

 

Dzień 9        200 km (camping) 

Oglądamy wrak statku, przejedziemy obok Patreksfjordur ponownie wymoczymy się w gorącym 
basenie w Reykjafjardarlaug, dalej wodospad Dynjand. Koło południa dotrzemy do słynnej drogi 622, jednej 
z najniebezpieczniejszych dróg na świecie https://www.dangerousroads.org/europe/iceland/4302-route-
622.html 

Jeżeli uda nam się przejechać odpoczniemy na wspaniały, punkcie widokowym Svalvogavegur obok 
Pingeyri. Przed noclegiem przejedziemy tunel ze skrzyżowaniem pod ziemią. Zanocujemy w Isafjordur.  

     

     

 

 

https://www.dangerousroads.org/europe/iceland/4302-route-622.html
https://www.dangerousroads.org/europe/iceland/4302-route-622.html


Dzień 10  300 km   (hotel) 

Tego dnia zobaczymy centrum lisów polarnych oraz nietypowe znaki drogowe informujące 
o… fokach! Droga wiedzie przez krawędzie fiordów - aparaty w pogotowiu. Na północ od Holmavik 
skręcimy w kierunku Arnes i jeszcze dalej, aż do końca drogi do pola campingowego niedaleko 
Krossneslaug. Przewidziana nocna kąpiel tuż nad brzegiem zimnego Morza Grenlandzkiego. Jest to chyba 
najpiękniejszy i najczystszy gorący basen w tej części Islandii - Krossneslaug. Cała część na północ od 
miejsca, gdzie będziemy nie jest już dostępna samochodem. To jest prawdziwe „nowhere”.  

     

 

Dzień 10 300 km (camping)  

Ten dzień spędzimy na długim dojeździe wzdłuż wybrzeża. Cały czas droga wije się tuż przy Morzu 
Grenlandzkim. Naszym celem jest kolejne miejsce Grettislaug z gorącymi źródłami i widokiem na wyspę 
Drangey.  

 

Dzień 11  180 km  (hostel)  

Kolejny dzień nasycony atrakcjami - zobaczycie islandzkie domy z torfu, przymierzycie buty i inne 
części garderoby produkowane ze skóry... ryby, zobaczycie ciekawą kolekcję zabytkowych pojazdów, 
skosztujecie pysznych dań w polskiej (!) knajpie, odwiedzicie uroczy port Siglufjörur, a wieczorem wspólnie 
wybierzemy się na koncert do kolejnej słynnej knajpy. Wszystkie atrakcje połączymy przejazdem widokową 
drogą wzdłuż surowego wybrzeża, a na nocleg zatrzymamy się w miasteczku, gdzie nawet sygnalizatory 
drogowe nie są normalne (są w kształcie serduszek!). 

    

 

 



Dzień 12  150 km  (hostel) 

Życie podróżnika jest zbyt krótkie, by tracić czas na nijakie dni! Dlatego w tym dniu po dokonaniu 
niezbędnych zakupów pojedziemy krętą górską drogą nad jeden z najbardziej spektakularnych 
wodospadów Islandii - Godafoss. Zanim w waszych uszach przebrzmi huk spadających ton wody 
dojedziemy do miasteczka Husavik, gdzie zaokrętujemy się na statek i popłyniemy w rejs na poszukiwanie 
i obserwację wielorybów. Po pełnym wrażeń dniu rozbijemy biwak w spokojnym i odludnym miejscu. 

     

 

Dzień 13 80 km (hostel) 

Rano oglądamy stożki wulkaniczne odbijające się w tafli jeziora Myvatn. Następnie odbędziemy 
pieszą wycieczkę do kamiennego miasta. Tutejszy niesamowity magmowy krajobraz pełen jest skalnych 
filarów, szczelin i podziemnych jaskiń - do jednej z nich niewątpliwie zajrzymy! Serię wizyt na kolejnych 
punktach widokowych przeplatać będziemy innymi atrakcjami, jak chociażby nurkowaniem w ciepłej, 
krystalicznie czystej wodzie wewnątrz jaskini Storagja, spacerem w oparach siarkowych fumaroli czy wizytą 
w elektrowni geotermalnej. Wieczorem skorzystamy z naturalnego SPA w Myvatn Nature Baths. 

     

 

Dzień 14 230 km  (camping) 

Główny punkt tego dnia to wodospad legenda, gigant Dettifoss i Selfoss. Po prostu trzeba to 
zobaczyć - huk i gigantyczna ilość wody. To największy wodospad pod względem ilości przepływającej wody 
w tej części świata! To również niesamowita sceneria do kilku znanych Wam zapewne filmów. 
Po przejechaniu wielu kolejnych brodów w interiorze, zobaczeniu wielu kolejnych ciekawostek islandzkiej 



kultury, wjedziemy na teren kolejnego parku narodowego, gdzie wieczorem w schronisku zabiesiadujemy 
przy świecach pośród księżycowego krajobrazu. Te chwile z pewnością zapadną Wam w pamięć. 

      

 

Dzień 15 150 km (camping) 

Wizyta na wulkanie Aksja. Tutaj ćwiczyli astronauci (w tym Neil Amstrong) przed lotem na księżyc. 
Mimo końca lata przydadzą się zimowe buty bo śnieg tutaj nigdy nie topnieje. Dla odważnych kąpiel 
w kraterze Viti (po islandzku "piekło"). To prawdziwa siarczysta kąpiel, temperatura w „piekle” to aktualnie 
około 20 stopni przy brzegu, a i samo zejście do krateru wymaga sporej sprawności. Dalsza część naszej 
podróży przebiegać będzie po rejonach niemal nieznanych turystom. Obejrzymy nadal gorące złoża lawy, 
przejdziemy nad nimi po zastygłej części. Znów rzucimy okiem na potężny lodowiec, na największą 
w Islandii tamę, zobaczymy kolejny przepiękny wodospad i... to już koniec! Dotrzemy do miasteczka 
Seydisfjorour.  

 



Dzień 16     

Ostatni dzień na Islandii, możecie być pewni że go nie zmarnujemy, trasa jest długa i mogą nas 
spotkać różne przygody czy awarie. Stąd jeden dzień zapasu.  

      

Przedstawiony program może ulec zmianie ze względu na dostępność miejsc noclegowych, awarie samochodów, warunki pogodowe i drogowe 
lub inne czynniki niezależne od organizatora. Organizator zastrzega również możliwość modyfikowania programu według swojego uznania, 
celem jego najlepszego dostosowania do aktualnych warunków oraz potrzeb grupy. 

 


