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 z Wodospad Gullfoss składa się z dwóch kaskad 
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<< Islandia bywa często określana mianem „Nowej Zelandii Europy”. 
Swoje piękno i popularność wśród turystów zawdzięcza wyjątkowemu 
położeniu geograficznemu, a także surowemu i wilgotnemu klimatowi. 
Przyciąga podróżników przede wszystkim wspaniałą przyrodą, 
iście księżycowymi krajobrazami oraz ogromnymi przestrzeniami 
niezamieszkałych terenów. Za jedną z głównych atrakcji tej fascynującej 
wyspy uważa się wulkany, których jest ok. 130. Aż 18 spośród nich było 
aktywnych w ciągu ostatnich dwunastu stuleci. Do największych należą 
Askja, Katla, Hekla, Hvannadalshnúkur (będący jednocześnie najwyższym 
szczytem kraju – 2110 m n.p.m.) i Eyjafjallajökull (który spowodował 
ogromne zamieszanie w międzynarodowym ruchu lotniczym w kwietniu 
2010 r.). Poza tym znajdziemy tu również gejzery, gorące źródła, lodowce, 
wodospady i fiordy. Nie należy też zapominać o tym, że ze względu 
na bliskość koła podbiegunowego północnego latem na Islandii słońce 
świeci prawie 24 godziny na dobę, a zimą występują noce polarne, podczas 
których na niebie pojawiają się przepiękne zorze. >>

FOT. ExplORE icElaND

 z Jezioro Jökulsárlón (Laguna Lodowcowa)
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Í 
sland, czyli po islandzku  
„Kra ina  Lodu” ,  leży 

w północnej części Oceanu 
Atlantyckiego, na południe od 
koła podbiegunowego północ-
nego oraz ok. 290 km na wschód 
od Grenlandii i 750 km na pół-
nocny zachód od Szkocji. Na jej 
terytorium składa się głównie 
wyspa Islandia, a także kilka 
mniejszych wysepek, w tym 
archipelag Vestmannaeyjar. 
Funkcję stolicy pełni Reykjavík, 
a największymi spośród pozo-
stałych trzydziestu miast są 
Kópavogur, Hafnarfjörður, Aku-
reyri, Reykjanesbær i Garðabær. 
Jedynie w tych sześciu ośrod-
kach miejskich liczba ludno-
ści przekracza 10 tys. Jednak 
to nie one stanowią o niezwy-
kłej atrakcyjności tego kraju, 
lecz jego nieskazitelna i różno-
rodna przyroda.
Na zwiedzanie Islandii nie mamy tym 
razem zbyt wiele czasu. W ciągu 7 dni 
chcemy zobaczyć tak dużo, jak to tyl-
ko możliwe. Na naszej trasie znajdują 
się m.in. region Landmannalaugar, 
trzy przepiękne wodospady – Gullfoss 
(Złoty Wodospad) na rzece Hvítá (Białej 
Rzece), Skógafoss i Goðafoss, jezio-
ro Jökulsárlón (Laguna Lodowcowa), 
wulkany Hverfjall (Hverfell) i Krafla 
oraz urwisko Látrabjarg w najbardziej 
na zachód wysuniętej części Vestfirðir 
(Fiordów Zachodnich). Na koniec 
odwiedzimy stołeczny Reykjavík. 

Postawiliśmy więc przed sobą bardzo 
ambitne zadanie do zrealizowania...

W jednej z miejscowych wypożyczal-
ni wynajmujemy samochód tereno-
wy i wyruszamy na wyprawę dookoła 
Islandii. Aby móc przeprawiać się nim 
przez rzeki i podróżować po bezdrożach, 

trzeba wykupić specjalne ubezpieczenie. 
My prawie przez cały czas (mamy tylko 
7 dni!) będziemy się trzymać głównej 
islandzkiej drogi, która została popro-
wadzona dookoła wyspy. Łączy ona 
najważniejsze miasta i większość najpo-
pularniejszych atrakcji przyrodniczych 

 z Gejzer Strokkur – podziwiając jego wybuchy, poczujemy silny zapach siarki

 z Geysir leży w dolinie Haukadalur na zboczach wulkanu Laugarfjall (187 m n.p.m.)
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kraju. Nasz wybór dobrze przemyśleli-
śmy, gdyż zwiedzanie terenów w głębi 
lądu bez odpowiedniego wyposażenia 
bywa praktycznie niemożliwe. Aby 
jak najlepiej wykorzystać czas, nie prze-
rwiemy podróży także nocą, bowiem 
w lipcu na Islandii słońce niemal nie 
zachodzi...

GEJZERY I WULKANY
Naszą wyprawę rozpoczynamy od wi-
zyty w rozpalającej wyobraźnię podróż-
ników dolinie Haukadalur. Słynie ona 
z dwóch gejzerów – Geysir i Strokkur. 
To właśnie temu pierwszemu z nich 
zawdzięczają swoją nazwę wszyst-
kie tego typu źródła geotermalne 
na świecie. Geysir wyrzucał gorącą wodę 
na wysokość ok. 60–80 metrów od końca  
XIII stulecia aż do lat 60. XX w. 

Obecnie czyni to na ogół ze znacznie 
mniejszą siłą i bardzo nieregularnie. 
Mniej więcej 50 metrów na połu-
dnie od niego znajduje się Strokkur  
(Maselnica). Wokół tego gejzeru 
niemal bez przerwy gromadzą się 
liczni widzowie i z aparatami foto-
graficznymi czekają na moment, 
kiedy nagromadzona pod ziemią 
woda wystrzeli w górę na wysokość  
ok. 15–30 metrów. I chociaż wszyscy 
wiedzą, że zdarza się to regularnie 
w odstępach 5–10 minut, za każdym 
razem znajdzie się kilku przemoczo-
nych śmiałków, którzy podeszli zbyt 
blisko. My jednak do nich nie należymy 

i w bezpiecznej odległości podziwiamy  
ten cud natury.

Okrążając wyspę, nie sposób nie 
zauważyć licznych wodospadów. 
Początkowo zachwycamy się wszystki-
mi, ale zatrzymujemy się tylko przy tych 
najsłynniejszych. Jako pierwszy na po-
konywanej przez nas trasie pojawia się 
najpopularniejszy z nich – 32-metrowy 
Gullfoss składający się z dwóch prosto-
padłych do siebie kaskad. Wygląda nie-
pozornie, a jednak w każdej sekundzie 
przepływa przez niego latem średnio aż 
140 m3 wody! To robi wrażenie nawet 
na nas, doświadczonych podróżnikach. 
Zroszeni unoszącą się w pobliżu  

 z Gullfoss (Złoty Wodospad) na rzece Hvítá (Białej Rzece) 

 z Region Landmannalaugar na południu Islandii słynie z malowniczych krajobrazów

FOT. pROMOTE icElaND/RaGNáR Þ. SiGuRðSSóN 
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mgiełką ruszamy dalej. Przed nami 
największa i  najbardziej  wycze-
kiwana atrakcja podróży – region 
Landmannalaugar.

LANDMANNALAUGAR  
– GÓRY TĘCZĄ MALOWANE
Zjeżdżamy z głównej trasy. Szutrowa 
droga prowadzi w surowy interior. 
Wystarcza kilka kilometrów jazdy 
po wulkanicznym pyle i kamieniach, 
aby na jednej z ostrych skał przebić 
oponę. Musimy zmienić koło. Nie jest 
to takie proste, gdyż samochód został 
zapakowany po brzegi. Podróżujemy 
w 5 osób i zaopatrzyliśmy się w solidny 
zapas piwa podczas zakupów w stre-
fie bezcłowej. W końcu udaje się nam 
dostać do dna bagażnika. Odtąd sta-
ramy się jechać znacznie ostrożniej. 
Więcej zapasowych kół nie posiadamy. 
Mijamy jezioro Frostastaðavatn i staje-

my nad rzeką. Nie mamy wyjścia – mu-
simy ją pokonać, aby dotrzeć do celu. 
Powoli wjeżdżamy do koryta. Czujemy 

się trochę niepewnie. Na szczęście bez 
żadnych problemów przeprawiamy 
się na drugi brzeg. Długo marzyłem 

o tym, aby znaleźć się w tym miejscu. 
Jego wspaniałe krajobrazy nie zawio-
dły mnie. Przed naszymi oczami roz-
ciągają się wielobarwne góry: zielone, 
pomarańczowe, białe, brązowe, które 
wyglądają, jakby ktoś celowo poma-
lował je na wszystkie możliwe kolory. 
W promieniach nisko zawieszonego 
zachodzącego słońca tutejsze widoki 
wydają się jeszcze bardziej nierealne. 
Trudno uwierzyć, że na ziemi istnieją 
tak malownicze miejsca.

Następnego dnia rano decydu-
jemy, że zostaniemy tu cały dzień. 
Wykorzystamy go na trekking. Z kilku 
miejscowych tras wybieramy szlak pro-
wadzący na jedno z wyższych wznie-
sień w okolicy – wulkan Bláhnjúkur  

(940 m n.p.m.). Na szczycie naszym 
oczom ukazuje się panorama pofałdo-
wanych wielokolorowych wzgórz. Ten 
widok na długo pozostanie w mojej 
pamięci. Po zejściu do doliny kąpie-

 z Wulkan Bláhnjúkur (Błękitny Szczyt, 940 m n.p.m.) w Landmannalaugar

 z Tradycyjne islandzkie domy z dachami pokrytymi darnią

 z Skógafoss – atrakcją jest możliwość przejścia pod tym wodospadem
FOT. ROBERT GONDEK
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my się w gorących źródłach i nasz 
pobyt w górach malowanych tęczą  
dobiega końca.

WODOSPADY i JEZiORA
Dalszą podróż kontynuujemy nocą. 
Wracamy na główną islandzką drogę. 
Zmierzamy nad wodospad Skógafoss. 
Zaczyna jednak padać deszcz i decy-
dujemy się rozbić nasze namioty, aby 
przeczekać brzydką pogodę. Do celu do-
cieramy następnego dnia rano. Okolica 
tonie w słońcu. Skógafoss jest zupełnie 
inny niż Gullfoss. Zieleń otaczających 
go traw aż razi w oczy. Woda spada 
z wysokości 60 metrów, a w unoszącej 
się mgle można dostrzec pojedynczą, 

a czasami podwójną tęczę. Co ciekawe, 
wodospad powstał na skałach dawne-
go klifu, który wiele lat temu stanowił 
linię brzegową południowej Islandii. 
Na przestrzeni wieków ocean cofnął się 
i obecnie odległość od brzegu wynosi 
tutaj ok. 5 km. Z dużej wysokości wy-
raźnie daje się zauważyć granicę pomię-
dzy płaskim, nisko położonym nowym 
lądem a starą częścią wyspy.

Na dwa kolejne dni zaplanowali-
śmy wyprawę nad jezioro Jökulsárlón. 
Niestety, tuż przed naszym wylotem 

na Islandię, 21 maja 2011 r., miała 
miejsce podlodowcowa erupcja wul-
kanu Grímsvötn (1725 m n.p.m.). 
W jej efekcie pokrywający go lodo-
wiec Vatnajökull częściowo stopniał, 
co spowodowało gwałtowny wzrost 
poziomu wody w okolicznych rzekach 
i doprowadziło do powodzi glacjalnej  
(jökulhlaup). Zerwany został wówczas 
jedyny most w okolicy, a przejazd, na-
wet samochodem terenowym, stał się 
niemożliwy. Moglibyśmy dostać się nad 
jezioro inną drogą, ale musielibyśmy  

 z Goðafoss (Wodospad Bogów) znajduje się tuż przy głównej drodze Sprengisandur

 z Jezioro Jökulsárlón powstaje z wody z topniejącego lodowca Vatnajökull

FOT. ROBERT GONDEK
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 z Vestfirðir (Fiordy Zachodnie) nad Cieśniną Duńską oddzielającą Islandię od Grenlandii

objechać wyspę dookoła. Brakuje nam 
na to czasu, liczymy więc na łut szczę-
ścia. Mamy nadzieję, że przeprawę cho-
ciaż prowizorycznie naprawiono i damy 
radę pokonać rzekę. Postanawiamy za-
ryzykować i udaje się nam!  W końcu 
po godz. 20.00 docieramy nad brzeg 
jeziora – słynnej islandzkiej Laguny 
Lodowcowej. Spóźniliśmy się nie-
co na godzinny rejs łodzią. Ostatnia 
z nich wypłynęła o 20.00 na tzw. 
wieczorną wycieczkę po Jökulsárlón 
(Evening Cruise). Nie będziemy – nie-
stety – pływać pośród fok i dryfujących 
w stronę oceanu fragmentów lodowca 
Vatnajökull. Jednak podziwianie z dale-
ka odrywających się kawałków lodu jest 
również ciekawe.

Aby zobaczyć wszystko to, co mieli-
śmy w planach, musimy nieco przyśpie-
szyć. Paradoksalnie pomaga nam w tym 
brzydka pogoda. Okoliczne wzgórza 

toną we mgle, więc nie zatrzymujemy 
się zbyt często, żeby fotografować ma-
lownicze krajobrazy.

FiORDY ZACHODNiE  
– W KRAiNiE MASKONURÓW
Przemieszczamy się z nad jeziora 
Jökulsárlón na północ – w kierunku 
wulkanu Hverfjall (Hverfell). Pogoda 
zmienia się diametralnie. Nad nami 
znowu pojawia się bezchmurne nie-
bo. Równocześnie jednak noce sta-
ją się mroźne. Nie przeszkadza nam 
to w nocnym zwiedzaniu Islandii. 
Położony w pobliżu jeziora Mývatn 

wulkan Hverfjall (Hverfell), przypomi-
nający kształtem ogromny stadion usy-
pany z czarnego żużlu, oglądamy tuż 
przed północą. Następnego dnia rano 
zatrzymujemy się na dłużej przy trzecim 
dużym wodospadzie na naszej trasie  
– Goðafoss (Wodospadzie Bogów). 
Wziął on swoją nazwę od pogańskich 
bożków, których posągi zostały wrzuco-
ne do niego, kiedy Althing (najstarszy 
parlament Europy!) podjął w 999 lub 
1000 r. decyzję o chrystianizacji Islandii. 

Goðafoss oferuje nam niesamowity wi-
dok. Woda z rzeki Skjálfandafljót spa-
da tu z wysokości 12 metrów do koryta 
przypominającego wielki skalny po-
jemnik. W tym malowniczym miejscu 
wyczerpują się nam zapasy piwa, więc 
wszystko wskazuje na to, że nasza po-
dróż powoli zbliża się do końca.

Pozostała już tylko jedna atrakcja, 
którą zaplanowaliśmy sobie zoba-
czyć. Jedziemy podziwiać Vestfirðir  
– Fiordy Zachodnie, a także znajdujący 

 z Urwisko Látrabjarg – największy w Europie klif pełen gniazd ptaków

 z Maskonur – urokliwy symbol Islandii
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 z Sólfar (Słoneczny Podróżnik) – rzeźba w Reykjavíku

się w tym regionie najdalej wysunięty 
na zachód kawałek Europy (nie licząc 
kilku wysepek z archipelagu Azorów)  
– urwisko Látrabjarg. Słynie ono rów-
nież z tego, że jest jednym z najwięk-
szych europejskich terenów lęgowych 
ptaków. Spotkamy na nim alki, głup-
taki, nurzyki, ale przede wszystkim 
maskonury zwyczajne (Fratercula  
arctica). Uznaje się je nie tylko za sym-
bol Islandii, lecz także za jedne z naj-
piękniejszych skrzydlatych stworzeń 
świata. Te sympatycznie wyglądające 
ptaki, posiadające jaskrawo pomarań-
czowy dziób i czarno-białe upierze-
nie, są bardzo wdzięcznym obiektem 
do fotografowania. Dziwi nas trochę, 

że zamieszkują tak wysoki brzeg, gdyż 
na pierwszy rzut oka poruszają się nieco 
niezdarnie. Gdy lądują na skalnych pół-
kach, sprawiają wrażenie, jakby dopiero 
zaczynały się tego uczyć. Niestety, nie 
możemy poświęcić maskonurom zbyt 
dużo czasu. Musimy wracać do stołecz-
nego Reykjavíku.

iSLANDZKiE PRZYSMAKi
Do największego (120-tysięcznego) 
miasta Islandii przybywamy zgodnie 
z planem. Niestety, aura nie sprzyja spa-
cerom. Chłód i zimny wiatr powodują, 
że jedyne, o czym marzymy, to usiąść 
w ciepłym pomieszczeniu. Wędrujemy 
kolorowymi uliczkami Reykjavíku w po-
szukiwaniu dobrej knajpki. Na koniec 
naszego pobytu na wyspie chcieliby-
śmy spróbować lokalnych specjałów. 

W czasie podróży udało nam się za-
kupić jedynie kilka paczek suszonych 
ryb. Otwieranie opakowań z nimi 
w zamkniętym samochodzie podczas 
jazdy okazało się złym pomysłem ze 
względu na ich niezbyt przyjemny 
zapach. Trzeba przyznać natomiast, 
że były bardzo smaczne. Wreszcie 
znajdujemy niewielką restaurację ser-
wującą grillowane steki z wieloryba 
(jako ciekawostkę można podać fakt,  
że w 2012 r. pozwolono w Islandii na po-
łów 216 płetwali) oraz dania z mięsa 
z maskonura. Wszyscy z zaciekawieniem 
próbujemy tych pierwszych. Narodowe 
ptaki tego kraju wydają się nam zbyt 
piękne i sympatyczne, aby je jeść.

W drodze powrotnej do Polski sta-
ramy się zapamiętać wymowę sło-
wa Eyjafjallajökull – Ejafiatlajokutl. 
Kupiliśmy sobie nawet pamiątkowe 
T-shirty z fonetycznym zapisem na-
zwy tego wulkanu. Wbrew pozorom 

jest to jeden z łatwiejszych wyra-
zów w języku islandzkim. W sklepie 
z pamiątkami dowiedzieliśmy się 
też, że mieszkańcy Islandii nie po-
siadają nazwisk. To jedyny taki kraj 
w Europie. Mężczyźni po swoim imie-
niu podają imię ojca z końcówką -son 
(syn), a kobiety – imię ojca z dodat-
kiem -dóttir (córka). Dlatego też gdy-
bym był Islandczykiem, nazywał-
bym się Henriksson, a moja siostra 
Henriksdóttir.

W trakcie naszej tygodniowej podró-
ży dookoła wyspy udało nam się zo-
baczyć zaledwie kilka z największych 
atrakcji tego fascynującego kraju. Aby 
go poznać lepiej, należałoby odwiedzić 
Islandię kilkukrotnie, również zimą, bo 
tylko wtedy można obserwować prze-
piękne zorze polarne. Nic straconego  
– w naszych głowach już świta pomysł 
o powrocie tutaj pod koniec następnego 
roku... 

 z Sundin blá (Niebieski port) – tak mówi się czasami o Reykjavíku

 z HARPA – nowa sala koncertowa i centrum konferencyjne w Reykjavíku
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Przygoda życia

na Islandii
<< Anna Parka z Explore Iceland, organizatorka wczasów, wycieczek, 
specjalistycznych wypraw i wyjazdów incentive na Islandię, opowiada 
o tym magicznym kraju. >>
Dlaczego Islandię nazywa się „krainą lodu i ognia”? Co jest ta-
kiego niesamowitego w tej wyspie?
Lód i ogień ukształtowały Islandię. Ten pierwszy uczynił to za 
pomocą lodowców, które pokrywają aż 11 proc. powierzchni 
wyspy. Daje to niesamowite możliwości uprawiania różnych 
sportów zimowych: począwszy od wspinaczki (przeznaczonej 
dla każdego, oczywiście, pod czujnym okiem instruktorów 
i przewodników), heliskiingu (dla narciarzy i snowboardzi-
stów poszukujących dziewiczych tras), a kończąc na eks-
tremalnej jeździe skuterami śnieżnymi… Z kolei za sprawą 
ognia, pochodzącego z wnętrza 180 islandzkich wulkanów, 
nierzadko przytulonych do wspomnianych już przeze mnie 
lodowców, tworzą się rozległe pola i jaskinie lawy oraz 
niezwykłe plaże z czarnym piaskiem, uznawane za jedne  
z 10 najpiękniejszych na świecie. My idziemy zawsze o krok 
dalej i oferujemy nie tylko podziwianie stożków wulkanicz-
nych z zewnątrz, ale także podróż do wnętrza ziemi…

Islandia to stworzony przez naturę raj na ziemi, cał-
kowicie odmienny od tego wszystkiego, co można zo-
baczyć w innych częściach naszej planety. Krajobrazy 
pełne kontrastów, najczystsza na świecie woda i nieza-
nieczyszczone powietrze, 10 tys. dudniących wodospa-
dów, gorące źródła i ostatnie w Europie wielkie lodowce  
przyciągają na tę wyspę co roku tysiące turystów. Islandia 
kusi także niepowtarzalnymi kolorami, które ciężko opisać 

słowami… Nigdzie nie widziałam tak błękitnego nieba, tak 
zielonych wzgórz i tylu odcieni na horyzoncie, co podczas tu-
tejszej zorzy polarnej! Co jest niesamowitego w Islandii? Dla 
mnie cały ten kraj to niezwykły zakątek świata.

Jakiego typu wyjazdy na Islandię organizuje Explore Iceland?
Możemy się pochwalić najszerszą w Polsce i Europie 
Wschodniej ofertą. Naszym Klientom zapewniamy wyjazdy 
w 100 proc. dostosowane do ich oczekiwań i potrzeb, szyte 
na miarę. Są to zarówno wycieczki dla turystów indywidu-
alnych, jak i podróże typu incentive, ekskluzywne wyprawy 
dla ceniących komfort oraz trekkingi dla miłośników przyro-
dy. Szukającym silniejszych wrażeń oferujemy ekstremalny 
off-road, rafting na dzikich polodowcowych rzekach, wspi-
naczkę lodową, nurkowanie czy kilkudniowe spływy kaja-
kami. Rodziny z małymi dziećmi mogą pod opieką naszych 
doświadczonych przewodników poznawać w swoim wła-
snym tempie uroki wyspy. W ofercie posiadamy także m.in. 
obserwowanie wielorybów podczas kilkugodzinnych rejsów, 
jazdę potężnymi quadami po polach lawy czy eksplorowanie 
świata ukrytego pod powierzchnią ziemi, czyli niezwykłych 
jaskiń… Większość naszych wypraw odbywa się specjalnie 
dostosowanymi do islandzkich warunków jeepami (giganta-
mi na 46-calowych oponach!), które mogą prowadzić Klienci 
Explore Iceland.
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Co przyciąga turystów z Polski na tę piękną i magiczną wyspę?
Polacy szukają na Islandii przede wszystkim odmienności od 
tego, co znają z tak popularnych w ostatnich latach wycieczek 
organizowanych przez rodzime biura podróży np. do Egiptu, 
Tunezji, Grecji, Turcji czy Hiszpanii.

Które polskie firmy miały już przyjemność w yjechać 
z Państwem na Islandię? Jakiego typu atrakcje zaoferowało 
im Explore Iceland na miejscu?
Wśród naszych Klientów znalazły się do tej pory przede 
wszystkim firmy z branży ubezpieczeniowej, banki oraz duże 
sieci sprzedaży detalicznej. Przygotowaliśmy dla nich m.in. 
wyprawy off-roadowe jeepami, snorkeling, rejsy u wybrzeży 
Islandii i Grenlandii, rafting, wspinaczkę, wycieczki dooko-
ła wyspy oraz przez jej interior, jazdę skuterami śnieżny-
mi i quadami oraz wizytę w obowiązkowych punktach dla 
wszystkich osób będących w Islandii po raz pierwszy – Złotym 
Kręgu i Błękitnej Lagunie. Tego lata organizowaliśmy rów-
nież wyjazd dla agencji fotograficzno-wydawniczej, która re-
alizowała na wyspie projekt reklamowy dla swojego klienta. 
Co ciekawe, uczestnicy przygotowywanych przez nas podróży 
typu incentive wielokrotnie wracali do nas potem już jako tu-
ryści indywidualni, aby pokazać rodzinom urok islandzkich  
krajobrazów.

Jaki jest najlepszy okres do odwiedzenia Islandii?
Na wyspie każda pora roku ma swój niepowtarzalny czar. Za 
zdecydowanie najpopularniejszy wśród turystów uważa się 

okres od maja do września, gdy świecące prawie przez całą 
dobę słońce ułatwia im poznawanie „krainy lodu i ognia”. 
To także właśnie wtedy przyroda budzi się do życia i kusi 
niezwykłymi barwami. W tym czasie wzgórza stają się zie-
lone po zimowej szarości, temperatura powietrza wzra-
sta nawet powyżej 20°C, a na wyspę wracają jej symbo-
le – urocze maskonury. Zima jednak jest tylko z pozoru złą 
porą roku na wyprawę do Islandii… Otóż niebo rozświetla 
tutaj wówczas majestatyczna zorza polarna, a zamarznię-
te wodospady tworzą zapierające dech w piersiach widoki. 
Zimowa Islandia stanowi też doskonałe miejsce dla narciarzy  
i snowboardzistów.

Dla kogo Islandia jest idealnym miejscem? Kto będzie z pewno-
ścią zadowolony z odkrywania jej uroków?
Islandia ma do zaoferowania tak wiele atrakcji, że dla każ-
dego turysty podróż na tę wyspę ma szansę stać się przygodą 
życia… Kiedyś przeczytałam zabawne zdanie, że „kraina lodu 
i ognia” może przypaść do gustu tylko wulkanologom. Nic 
bardziej mylnego! Islandia to doskonałe miejsce dla praw-
dziwych podróżników-koneserów. Wyjazd z Explore Iceland 
na tę fascynującą wyspę będzie dla każdego nie tylko biernym 
zwiedzaniem – zawsze dbamy o to, żeby nasi Klienci znaleźli 
się podczas wypraw w centrum wydarzeń, których scenariu-
sze sami współtworzą...

Kiedy myśli Pani o Islandii, to…
…czuję i wiem, że jestem w domu. 

TEKST pROMOcYJNY 

e-mail: info@exploreiceland.pl www.exploreiceland.pl
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<< Islandia jest wymarzonym 
kierunkiem podróży dla osób 
szukających dzikiej przyrody, 
piękna natury, baśniowych 
krajobrazów, krystalicznie 
czystego powietrza,  ciszy 
i spokoju oraz pragnących 
podziwiać niezwykłe spektakle 
w wykonaniu wielorybów 
i ptaków. To miejsce idealne 
równ ie ż  d la  m i ło ś n i ków 
turystyki aktywnej – off-roadu, 
raftingu, jazdy na rowerze, 
skuterach śnieżnych, quadach, nartach czy też na wytrzymałych kucach 
islandzkich, nurkowania, trekkingu i wspinaczki lodowcowej. Kraj ten z pewnością 
przypadnie do gustu łowcom przygód, amatorom fotografii, ornitologii i zorzy 
polarnej, a także – wbrew pozorom – historii… Islandia to najprawdopodobniej 
mityczna Ultima Thule, czyli wyspa leżąca na końcu świata, którą zasiedlili 
w II połowie IX w. imigranci ze Skandynawii, Szkocji i Irlandii. Za pierwszego, 
legendarnego osadnika uważa się Ingolfa Arnarsona (Ingólfura Arnarssona) 
– norweskiego wikinga przybyłego tutaj w 874 r. Założył on osadę w okolicy 
dzisiejszego Reykjavíku. Jak więc widać, Islandia może się pochwalić długimi 
i fascynującymi dziejami. Dzisiaj zachwyca jednak turystów przede wszystkim 
zapierającymi dech w piersiach wodospadami, gejzerami, gorącymi źródłami, 
wulkanami, jeziorami czy potężnymi lodowcami. Bez wątpienia jest to jeden 
z najbardziej magicznych i interesujących zakątków świata. Specjalnie dla 
Państwa poprosiliśmy cztery osoby, które znają doskonale „krainę lodu i ognia”, 
o krótkie wypowiedzi na temat – ich zdaniem – najwspanialszych miejsc 
Islandii. Z rozmów z nimi wynika, że wyprawa na tę bajkową wyspę na Oceanie 
Atlantyckim może okazać się podróżą życia… Naprawdę trudno znaleźć kogoś, 
kogo nie urzekłby ten kraj. To jest właśnie wielka magia Islandii! >>

Bajkowa Islandia
opracował:
MICHAŁ DOMAŃSKI

FOT. pROMOTE icElaND/RaGNáR Þ. SiGuRðSSóN 

 z Rzeźba islandzkiego trolla w tzw. Trollgarden (Ogrodzie Trolli) w Fossatún

EuroPodróże

AllInclusIve • zima 2012

102



TERESA GÓRECKA
pREZES BiuRa TuRYSTYKi ZNp lOGOSTOuR

Na Islandię – wyspę ognia i lodu – ściąga-
ją z całego świata amatorzy ekstremalnych 
przeżyć, a także miłośnicy nieskażonej przy-
rody. Ktoś może zapytać: a co można robić 
w tym zimnym kraju, położonym blisko bie-
guna? Wbrew powszechnemu mniemaniu, 
wcale nie jest w nim aż tak zimno. Tutejsze 
rześkie powietrze, temperatury sięgające 
ok. 20°C w lecie i dochodzące maksymalnie 
do -10°C w zimie sprzyjają zdrowiu i harto-
waniu organizmu już od dzieciństwa.

W zabytkowym centrum Reykjavíku, 
między nastrojowymi knajpkami, sklepa-
mi z ciepłą i jednocześnie modną odzieżą, 
w co drugiej kamienicy ulokowały się biu-
ra turystyczne. Oferują one m.in. wyprawy 
na wieloryby albo jazdę skuterami śnieżnymi 
po lodowcach… Jeśli komuś jest za zimno, 
powinien wybrać się do słynnej Błękitnej 
Laguny. Pod tą romantyczną nazwą kryje 
się płytki zbiornik wypełniony naturalnie 
ciepłą wodą z krzemionki, a otoczony iście 
księżycowym krajobrazem wulkanicznych 
skał. Największą atrakcję stanowi jednak 
kilkudniowa wycieczka objazdowa dooko-
ła wyspy. Nikt nie pozostanie obojętny wo-
bec widoku malowniczych wodospadów, 
z których spływają ogromne masy wody. 
Przejazd przez rwące rzeki specjalnie wy-
posażonymi samochodami terenowymi 
to jeszcze jedna emocjonująca przygoda. 
Turyści odwiedzają też tłumnie wybuchający 

jak na zamówienie gorący gejzer (Strokkur). 
Niewielu z nich zapewne zdaje sobie spra-
wę z tego, że słowo to wymyślili właśnie  
Islandczycy.

Baśniowy widok rozległych połaci zielo-
nej trawy, pokrytych śniegiem ciemnych 
gór na horyzoncie albo małych, krytych tor-
fem chatek wkopanych częściowo w ziemię, 

w których mieszkali niegdyś wyspiarze, pozwala uwierzyć, że człowiek 
wytrzyma w każdych warunkach. Dzielni przodkowie obecnych miesz-
kańców Islandii, zbuntowani wikingowie, uciekając z Norwegii, szu-

kali niedostępnej krainy, gdzie mogli sprawdzić swoją siłę przetrwania 
i żyć w niezależności. Współcześni Islandczycy są dowodem, że im się 
to udało. Bez wątpienia warto wybrać się na tę magiczną wyspę, aby 
doznać niepowtarzalnych przeżyć.
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 z Tjörnin (Staw) – nieduże jezioro w centrum Reykjavíku, pełne kaczek i łabędzi

 z Sympatyczne maskonury upodobały sobie na Islandii m.in. urwisko Látrabjarg 
FOT. JuliE lEGRaND/BiuRO TuRYSTYKi ZNp lOGOSTOuR

FOT. KERVaGORET lOïc/BiuRO TuRYSTYKi ZNp lOGOSTOuR
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ANNA PARKA
WSpóŁWŁaŚciciElKa ExplORE icElaND

I s landia  j es t  d la  mnie  oazą  spoko -
ju  i  jednocześnie  kwintesencją  naj-
b a r d z i e j  e k s t r e m a l n y c h  d o z n a ń . 
To magiczny, wręcz mistyczny zakątek 
świata. Daje mi się w pełni „zresetować”, 
zapomnieć o wszystkim tym, co na co dzień mnie stresuje,  
oraz poczuć wszechogarniające szczęście i prawdziwy spokój. Nie znam 
żadnego innego miejsca, które pozwala tak dobrze odpocząć psychicz-

nie i dającego tyle siły, wolności i energii życiowej… Skoro już o tym 
mowa – Islandia zapewnia aktywnym i energicznym osobom niezliczo-
ne możliwości uprawiania sportów, także (a może przede wszystkim!) 
tych ekstremalnych. W specjalnie przystosowanych do islandzkich 
bezdroży jeepach, przemierzając dziką dolinę Thórsmörk (Þórsmörk), 
jeżdżąc po jęzorze lodowca Langjökull czy czarnych plażach (uznanych 
za jedne z dziesięciu najpiękniejszych na ziemi!), nie sposób nie po-
czuć przypływu adrenaliny. A to przecież jedynie wstęp do tego, co cze-

ka na Islandii żądnych przygód turystów... 
Są jeszcze skutery śnieżne, quady, rafting,  
wspinaczka, kajakarstwo, jazda konna, snor-
keling w szczelinie Silfra, łączącej dwie pły-
ty kontynentalne (północnoamerykańską 
i eurazjatycką), gdzie filtrowana przez skały 
woda lodowcowa osiąga największą na świe-
cie przejrzystość (nawet do 300 metrów!).  
To wszystko wśród niespotykanych nigdzie 
indziej krajobrazów, jaskiń lawy, wulkanów, 
majestatycznych wodospadów oraz gorących 
źródeł. Właśnie ta wielka różnorodność przy-
ciąga mnie na Islandię i nie pozwala o niej 
zapomnieć ani na moment.

Ten magiczny kraj kojarzy mi się rów-
nież z obowiązkowym przystankiem na tra-
sie każdej z moich podróży po nim – Blue 
Lagoon (Bláa Lónið). Kąpiel w jaskrawonie-
bieskiej wodzie o leczniczych właściwościach 
i temperaturze ok. 40°C w eleganckim kom-
pleksie SPA, którym jest obecnie Błękitna 
Laguna, stanowi doskonały wstęp do pozna-

nia wyspy lub wyśmienity odpoczynek po in-
tensywnych dniach spędzanych na Islandii. 
Usytuowanie tego słynnego miejsca – po-
między Reykjavíkiem i międzynarodowym 
lotniskiem w Keflavíku – nie pozwala mi go 
nigdy ominąć.

Na mapie świata Islandia wydaje się bar-
dzo mała. Kiedy już jednak na nią dotrzemy 
i staniemy na krawędzi pola lawy, lodow-
ca lub nad brzegiem fiordu, sprawia wra-
żenie bezkresnej… To wyspa lodu i ognia 
z surowymi, iście księżycowymi półwyspami 
i zagmatwaną linią brzegową. Tę ostatnią 
przecinają niezliczone fiordy i urozmaica-
ją skaliste wysepki. Islandia jest miejscem, 
które trzeba odwiedzić przynajmniej raz 
w życiu, aby móc potem powiedzieć, że wi-
działo się wszystkie niezwykłości świata. Dla 
mnie ta magiczna wyspa stanowi prawdziwy  
raj na ziemi!
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 z Islandczycy uwielbiają kajakarstwo morskie

 z Wyprawa islandzkimi jeepami na południe wyspy, m.in. pod Skógafoss
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 z Polowanie na zorzę polarną na Islandii…
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MICHAŁ SYNOWIEC „ZETOR”
WŁaŚciciEl FiRMY GlOBTROTER4x4.pl

Islandia to miejsce zrodzone w ogniu i wy-
rzeźbione lodem, piękne i srogie zarazem. 
W zasięgu kilku godzin lotu samolotem 
leży kraina wciąż dzika i nieokiełznana, 
a jednocześnie kusząca, zaskakująca, pełna 
magii i legend. Niewiele zostało w Europie 

tak pięknych i dziewiczych zakątków, gdzie 
można na co dzień obcować z niezwykłą 
przyrodą oraz podziwiać niesamowite widoki. 
Wszystkim podróżnikom i poszukiwaczom 
przygód Islandia jawi się jako raj i prawdzi-
wa wyspa marzeń.

Zwiedza się ją na ogół na dwa sposoby. 
Pierwszy z nich polega na przylocie na miej-
scowe lotnisko i wypożyczeniu tutaj samo-
chodu, a następnie jeździe w głąb kraju. 
Drugi natomiast to poznawanie Islandii za 
pomocą własnego auta, które może bez żad-
nego problemu przypłynąć z nami promem 
z Danii. Podczas podróży po wyspie ognia 
i lodu będziemy podziwiać ogromne lodow-
ce (m.in. Eyjafjallajökull, Mýrdalsjökull 
czy Hofsjökull), tysiące wodospadów  
(np.  Dett i foss ,  F ja l l foss ,  Hengifoss 
i Slaedufoss), strome i majestatyczne fiordy 
urozmaicające jej wybrzeże (jak Eyjafjörður, 

Seyðisfjörður, Ísafjörður), groźne wulka-
ny (choćby Eyjafjallajökull, Hverfjall, Katla 
oraz Hekla) i wspaniałe gejzery (na czele 
z Geysirem i Strokkurem).

W zależności od wybranej przez nas formy 
noclegów, posiadania lub nie odpowiednio 
przygotowanego do pokonywania islandz-
kich bezdroży samochodu oraz własnych 

umiejętności prowadzenia auta z napędem na 4 koła (4x4) możemy 
zapuścić się głęboko w interior lub zwiedzać Islandię wygodnymi dro-
gami prowadzącymi dookoła kraju. Oczywiście, zdecydowanie polecam 

ten pierwszy wariant – jazdę w głąb wyspy. Jest on trudniejszy, ale 
za to znacznie ciekawszy, bowiem dróg mamy tutaj niewiele, czasa-
mi są dostępne tylko przez kilka godzin w ciągu dnia, a pozwalają 
dotrzeć do naprawdę ciekawych i odludnych miejsc. Islandia to ide-
alny kraj do uprawiania caravaningu – dysponuje siecią komforto-
wych kempingów, lokalnych hotelików i dogodnie położonych par-
kingów (nie przy głównych, asfaltowych drogach, ale przy bocznych, 
szutrowych), co pozwala miłośnikom tego typu turystyki na dość  
dużą niezależność.
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 z Strokkur wyrzuca wodę o temperaturze ok. 120°C

 z Gullfoss z Parkiem Narodowym Þingvellir i gejzerami z Haukadalur tworzy tzw. Golden Circle

 z Wyprawa samochodami terenowymi przez bezludny i dziewiczy interior Islandii 

EuroPodróże

zima 2012 • AllInclusIve

105



GRAŻYNA WOŹNICZKA-BOGUCKA
DYREKTOR DS. iNcENTiVE W BiuRZE pODRóŻY pOlKa TRaVEl

Uważam, że nie ma bardziej zachwycającego 
i jednocześnie bardziej tajemniczego miejsca 
w Europie niż Islandia – wyspa pełna wodo-
spadów, gejzerów, gorących źródeł, lodowców 
oraz wulkanów. Przed wyjazdem do tego 
małego kraju na północnym krańcu naszego 
kontynentu trudno mi było uwierzyć, że znaj-
dę w nim takie cuda natury. Rzeczywistość 
przeros ła  j ednak moje  na jśmie lsze  
oczekiwania, a każdy dzień przynosił nowe 
wrażenia… Sama liczba islandzkich wodo-
spadów jest imponująca, ale największe za-
skoczenie stanowi różnorodność widoków, 
które oferują: od kolorowych tęczy rozcią-
gających się nad Gullfoss po majestatyczną 
rzeźbę ściany z lawy otaczającej Svartifoss, 
znajdujący się na terenie Parku Narodowego 
Skaftafell.

Moje magiczne miejsce na Islandii to jezio-
ro lodowcowe Jökulsárlón. Wielokrotnie słu-
żyło ono jako sceneria filmów, m.in. o przy-
godach Jamesa Bonda, Lary Croft i Batmana. 
Każdego dnia można obserwować tutaj nie-
zwykłe zjawisko natury. W wyniku topnienia 
lodowca Vatnajökull ogromne fragmenty lodu odrywają się co chwila 
od jego jęzora i wolno płyną w kierunku oceanu. W ciepły dzień wy-
patrzymy tu na krach leniwie wylegujące się w promieniach słonecz-
nych foki pospolite, które na widok przepływających obok amfibii dają 

nura w lodowatą wodę. Co jakiś czas nad taflą jeziora pojawiają się 
maskonury. Warto dodać, że najliczniejsza kolonia tych sympatycz-
nych ptaków występuje właśnie na Islandii. W trakcie rejsu amfibią 
miałam okazję podziwiać bryły lodu o przeróżnych kształtach. Dzięki 
temu mam wyobrażenie o rozmiarze tych, które ukrywają się na dnie 
jeziora. Po zwiedzaniu Jökulsárlón polecam wypić gorącą czekoladę 

z rumem. Pozwoli nam to ogrzać się przed 
poszukiwaniem następnych niesamowitych  
wrażeń na Islandii...

Z każdą kolejną wizytą przekonywałam się 
o wyjątkowości tego miejsca. Zaskakiwało 
mnie zawsze nowymi widokami, zmienia-
jącymi się w zależności od kąta padania 
promieni słonecznych. Przekonywałam 

się wówczas, że śnieżnobiały z natury lo-
dowiec może zaskakiwać odcieniami we 
wszystkich kolorach tęczy. Kto zdecydu-
je się odwiedzić tajemniczą „krainę lodu 
i ognia”, ten z pewnością potwierdzi moje 
zdanie. Każda część Islandii jest wyjątkowa, 
a cała wyspa sprawia wrażenie magicznego  
zakątka świata… 
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 z Gullfoss – latem przepływa przez niego średnio 140 m³ wody na sek. (zimą – 80 m³) 

 z Lodowiec Vatnajökull zajmuje ponad 8 proc. powierzchni kraju  

 z Mały półwysep Dyrhólaey – kiedyś wulkaniczna wyspa 
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