
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta warsztatów fotograficznych na Islandii  

w terminie 31.10-03.11.2020 

   



WARSZTATY ARKTYCZNE Michał Pośpiech, Poleska 16/2, 40-733 Katowice, NIP: 6342356447 
Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych pod nr 1451  
Gwarancje ubezpieczeniowe turystyki Nr 06.085.772 wydaną przez AXA Ubezpieczenia 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A w wysokości: 212.855 PLN 

Ilość uczestników: 6-7 

Termin wyjazdu: 31.10-03.11.2020 

Cena zawiera: 

- Przelot na trasie Katowice – Keflavik – Katowice 

- Bagaż rejestrowany do 20kg oraz mały bagaż podręczny 20x30x40cm 

- Noclegi w wariantach zgodnych z umową (Econo lub Comfort) 

- Wynajem samochodu na miejscu 

- Paliwo 

- Ubezpieczenie podróżne 50000EUR 

- Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

- Opieka na miejscu 

Cena nie zawiera: 

- Wyżywienia - zakupów dokonujemy na miejscu w lokalnych sklepach. Raz dziennie planowany jest postój 

na ciepły posiłek. 

- Dojazdu na lotnisko w Katowicach 

Wariant Econo: 

Noclegi w pokojach dwuosobowych w gospodarstwie agroturystycznym lub pensjonacie. 
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Wariant Comfort: 

Noclegi w pokojach dwuosobowych w hotelu Vik i Myrdal lub w ekskluzywnych apartamentach w Vik 

Appartments 

 

Hotel Vik 
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Vik Appartments 
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Program wyjazdu 

31.10.2020 

Spotykamy się na Lotnisku w Pyrzowicach o godzinie 15:00 

Nadajemy bagaże i wylatujemy na Islandię. Wylot o 17:40. Lot trwa 4:30 godziny. Na miejscu odbieramy 

samochód z wypożyczalni i udajemy się w kierunku Vik gdzie nocujemy. Po drodze zatrzymujemy się w 

okolicach wodospadu Sjelandsfoss, na nocne zdjęcia. Wodospad podświetlony jest nocą. 40 minut później 

meldujemy się w miejscu noclegu w Vik. 

  

1.11.2020 

Pobudka o 7 rano. Po śniadaniu udajemy się na czarną plażę Reynisfjara (ok 15 minut jazdy) fotografować 

okolicę i charakterystyczne skały wystające z morza. O tej porze roku słońce wstaje dokładnie za skałami. 

Fotografujemy plażę przez kilkadziesiąt minut. Później udajemy się na drugą stronę wzgórza fotografować 

skały Reynisdrangar z drugiej strony. Chwilę później odwiedzamy lokalny sklep aby zrobić zakupy na 

resztę pobytu i odpoczywamy chwilę w domu. 

Około 12stej ruszamy do Skogafoss. Tam spędzamy około 40-60minut. Chwilę później krótkim spacerem 

dochodzimy do wodospadu Kvernufoss. Wchodzimy za wodospad próbując łapać słońce poprze spadającą 

wodę. Na zachód słońca udajemy się w okolice latarni morskiej i klifów Dyrhólaey. Z parkingu do latarni 

idzie się około 25-30 minut spokojnym marszem pod górę. Na wzgórzu fotografujemy do zachodu. 

Po powrocie do Vik udajemy się do lokalnego grill baru na posiłek. Po posiłku wracamy na miejsce noclegu 

i dla osób zainteresowanych przewidziana jest sesja teoretyczna. 

  

https://i1.wp.com/warsztatyarktyczne.pl/wp-content/uploads/2020/02/A2R3136.jpg?fit=819%2C1024&ssl=1
https://i0.wp.com/warsztatyarktyczne.pl/wp-content/uploads/2020/02/A3R2649.jpg?fit=819%2C1024&ssl=1
https://i1.wp.com/warsztatyarktyczne.pl/wp-content/uploads/2020/02/A2R3141_4x5.jpg?fit=819%2C1024&ssl=1
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02.11.2020 

 

Pobudka 4:45 i wyjazd o godz 5:40. Jedziemy na wschód słońca na Diamentową Plażę w pobliżu 

Jökulsárlón (ok 2,5h). Wschód słońca o godz 8:46. Fotografujemy plażę i porozbijane na niej góry lodowe 

tworzące lodowe diamenty. Chwilę później jedziemy na parking po drugiej stronie Islandzkiej Jedynki aby 

fotografować samą zatokę Jökulsárlón i unoszące się na wodzie góry lodowe. Po kilkudziesięciu minutach i 

przerwie na kawę w lokalnym bistro jedziemy w kierunku Stokksnes (ok półtorej godziny jazdy). Tutaj 

fotografujemy pasmo górskie Vestrahorn, odbijające się w wodzie na plaży. Wracając, możemy zahaczyć o 

wioskę wikingów będącą pozostałością po planie filmowym. Ostatnim punktem dnia jest jęzor lodowca 

Svinafell. W drodze powrotne zatrzymujemy się w restauracji w Skaftárstofa. 

https://i2.wp.com/warsztatyarktyczne.pl/wp-content/uploads/2020/02/A2R3311.jpg?fit=930%2C620&ssl=1
https://i0.wp.com/warsztatyarktyczne.pl/wp-content/uploads/2020/02/A2R3330.jpg?fit=930%2C620&ssl=1
https://i0.wp.com/warsztatyarktyczne.pl/wp-content/uploads/2020/02/PANO0001-Pano-1.jpg?fit=930%2C744&ssl=1
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https://i1.wp.com/warsztatyarktyczne.pl/wp-content/uploads/2020/02/A2R3495.jpg?fit=930%2C620&ssl=1
https://i2.wp.com/warsztatyarktyczne.pl/wp-content/uploads/2020/02/A2R3344.jpg?fit=930%2C620&ssl=1
https://i0.wp.com/warsztatyarktyczne.pl/wp-content/uploads/2020/02/A2R3439.jpg?fit=930%2C620&ssl=1
https://i2.wp.com/warsztatyarktyczne.pl/wp-content/uploads/2020/02/DSC5393.jpg?fit=930%2C620&ssl=1
https://i2.wp.com/warsztatyarktyczne.pl/wp-content/uploads/2020/02/A2R3531.jpg?fit=930%2C620&ssl=1
https://i1.wp.com/warsztatyarktyczne.pl/wp-content/uploads/2020/02/DSC5506.jpg?fit=930%2C620&ssl=1
https://i2.wp.com/warsztatyarktyczne.pl/wp-content/uploads/2020/02/A2R3610-Pano.jpg?fit=930%2C519&ssl=1


WARSZTATY ARKTYCZNE Michał Pośpiech, Poleska 16/2, 40-733 Katowice, NIP: 6342356447 
Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych pod nr 1451  
Gwarancje ubezpieczeniowe turystyki Nr 06.085.772 wydaną przez AXA Ubezpieczenia 
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A w wysokości: 212.855 PLN 

3.11.2020 

 

Pobudka 4:45 i wyjazd o godz 5:40. Pakujemy się i zaczynamy ostatni dzień warsztatów. Pierwszym 

punktem jest Złoty Wodospad Gullfoss, a zaraz po nim gejzer Strokkur. Po gejzerze jedziemy w kierunku 

wodospadu Oxararfoss w parku narodowym Pingvelir. Reszta dnia w zależności od wyboru grupy. 

Wariant A: Jedziemy dalej na półwysep Reykjanes. Po drodze zatrzymujemy się na późny lunch w 

okolicach Reykjaviku. Na półwyspie Reykjanes mamy tam w planie dwa punkty; uroczy kościółek na plaży 

Strandakirkje oraz piękne skały Reykjanesta znajdujące się na samym końcu półwyspu. Tutaj żegnamy 

Islandię i kierujemy się na lotnisko, na które docieramy po ok pół godzinie. 

Wariant B: Udajemy się do centrum Reykjaviku. Czas wolny na zwiedzanie starego miasta, kościoła 

Hallgrímskirkja oraz przerwa na lunch w najstarszym Pubie w stolicy. Po lunchu jedziemy do Sali 

koncertowej Harpa, podziwiając jej niesamowitą architekturę. Wieczorem udajemy się na lotnisko. 

 

 

https://i0.wp.com/warsztatyarktyczne.pl/wp-content/uploads/2020/02/DSC5933_4x5.jpg?fit=819%2C1024&ssl=1
https://i0.wp.com/warsztatyarktyczne.pl/wp-content/uploads/2020/02/A2R3703-Warszaty-Web-2.jpg?fit=930%2C620&ssl=1
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Oferta: 

Pakiet Econo 6 osób - 25 200zł 

Pakiet Econo 7 osób – 28 000zł 

Pakiet Comfort 6 osób – 29 100zł 

Pakiet Comfort 7 osób - 32 200zł 

 

Ceny brutto. Przedsiębiorca podmiotowo zwolniony z VAT. Podstawa zwolnienia z VAT: art. 113 ust. 1 i 9 

Ustawa o VAT. 

 

Zaliczka w wysokości 50% płatna w dniu podpisania umowy. Pozostała część do 30.09.2020. 

Oferta ważna 2 tygodnie. 

 

Opcje fakultatywne: 

 

Jaskinia lodowcowa: ok 4-5h, przejazd superjeepem pod czoło lodowca, uzbrojenie w sprzęt, wizyta w 

jaskini ok 30-40 minut, powrót: 950zł/os (opcja wymaga rezygnacji z wyjazdu do Stokksnes) 

 
1 gorący posiłek dziennie wliczając jeden napój alkoholowy: 200zł/os/dzień 

https://i2.wp.com/warsztatyarktyczne.pl/wp-content/uploads/2020/02/DSC6055.jpg?fit=819%2C1024&ssl=1
https://i0.wp.com/warsztatyarktyczne.pl/wp-content/uploads/2020/02/A2R3727.jpg?fit=930%2C620&ssl=1

