
 

Islandia

mini przewodnik

I dzień 

Wylot: Warszawa godz. 10.10
Przylot: Keflavik godz. 15.10
Wynajęcie samochodu:  16.00

Przejazd trasą Keflavik – Blonduos 286km, 4 godziny

            
Keflavik – Barnafoss 167km (ponad 2 godziny) – „dziecięcy wodospad” 
(legenda) spacer do Hraunfosser (wodospady lawowe)

      

Hraunfosser – Blonduos  166km około 2 godzin
Około 200m za rozwidleniem drogi nr 1 z 701 wodospad Kolugljúfur  - 
200 m od drogi głównej

      



I nocleg (1/2 sierpnia) 
Blonduos (Adalgata 2) – 
info@kiljanguesthouse, 
tel. +354 452-4500
„boazeryjka i 
czerwone maki” (bez 
śniadania) nie zapłacony 

II dzień

Wyjazd z Blondous 
Z drogi nr 1 zjazd w drogę 721 do Þingeyrar (najstarszy kościół w Islandii – 
26km)       

Opcjonalnie przejazd do Hindisvik (foki i skała Hviterkur – zaraz za 
miejscowością Osar przy wylocie zatoczki do morza) - z Þingeyrar do 
Hindisvik około 60 km (2 godziny)

      

Z Hindisvik do Siglufjordhur 224km około 3,5 godziny - dojazd do 
drogi nr 1 i zjazd w drogę 76. Przed zjazdem w 76 można zjechać w drogę 
75 do Glaumbaer (świetnie zachowana farma darniowa) – ok. 7km

Po drodze nr 76 Holar domy darniowe ...       

wybrzeże, widoki na wyspę Malmey, latarnia w Saudanes



W Siglufjordhur spacer, obiad. Z Siglufjordhur do Akureyri najkrótszą 
trasą 80 km (1 godzina), doliną 119 km (1,5 godziny) – przejazd doliną 
jeziora Stifluvatn drogą nr 82       

Z Akureyri do Uppsalir drogą 829 na południe (ok. 8 km od Akureyri) 

II nocleg 2/3 sierpnia
 
Uppsalir 1 Akureyri 601, guesthouse-
uppsalir@simnet.is tel. +3547778201
„white house” + śniadanie, nie 
zapłacony

III dzień - wodospady, Husavik

Wyjazd z Akureyri i zjazd w drogę 862 (alternatywnie w lepszą, wschodnią 
864). Wodospady: Selfoss, Dettifoss i Hafragilsfoss (Selfoss – Dettifoss 
około 1000 m, Dettifoss – Hafragilsfoss około 2000 km)

      

Selfoss

Dettifoss

mailto:guesthouse-uppsalir@simnet.is
mailto:guesthouse-uppsalir@simnet.is


Dojazd do drogi 85, stąd do Husavik (z Akureyri 238km około 4 godzin).
Alternatywnie wąwóz Asbyrgi (z drogi 85 w 861)

W Husavik: 

      

rejs w poszukiwaniu wielorybów, muzeum wielorybnicze, muzeum fallusów.

Dalej drogą 85 do „1” – powrót do Akureyri (z Husavik 92km około 1,5 godziny)

III nocleg 3/4 sierpnia 
Uppsalir 1 Akureyri 601, guesthouse-uppsalir@simnet.is tel. +3547778201
„white house” + śniadanie

IV dzień - Jezioro Myvatn, wodospad Goðafoss

Wyjazd z Akureyri droga nr 1 (około 50km na wschód) dojazd do drogi 844 
– Goðafoss (wodospad bogów)

     

Dojazd drogą nr 1 do jeziora Myvatn, przejazd na wschodni brzeg do 
Reykjahlid. 

Szlak pieszy z  Reykjahlid do Dimmuborgir przez Hverfjall

     

Dimmuborgir (czarne miasto/twierdza) – pozostałość po jeziorze lawy 
(szlaki od kilkunastu minut do 1 godziny), jaskinia Kirkjan („kościół”)

mailto:guesthouse-uppsalir@simnet.is


 
Szczeliny: Storagja i Grjotagja

Wygasły wulkan Hverfjall

 

Przejazd „1” na przełęcz Namaskard – pole Hvarerarond (błotne, bulgoczące 
oczka w okolicach Namafjall )

     

Niedaleko na południe od trasy 1 laguna Jarðböðin (gorące źródła).

Wracając koniecznie należy zobaczyć:

Cypel Höfði (leśna oaza – spacer około 1 godziny) – południowy brzeg 
skalne słupy
Pseudokratery Skùtustadir (południowy brzeg jeziora) – obejście około 
1 godziny
Vindbelgjarfjall – wjazd w drogę 864 – wejście na szczyt z którego 
rozciąga się widok na obszary lęgowe ptaków (30min.)

Cała trasa około 250km

IV nocleg 4/5 sierpnia
Uppsalir 1 Akureyri 601, guesthouse-uppsalir@simnet.is tel. +3547778201
„white house” + śniadanie

mailto:guesthouse-uppsalir@simnet.is


V dzień - wyjazd z Akureyri dojazd do Hali

Wyjazd z Akureyri droga nr 1 (około 200km na wschód) dojazd do drogi 85 i 
przejazd do Vopnafjordur około 60km, całość od Akureyri ok.3 godzin - 
alternatywnie jak będzie pogoda. Po drodze jedna z najstarszych farm w 
Islandii - Bustarfell (20km od nadbrzeża). 

 

Przed Vopnafjordur skręcić w prawo w kierunku w drogę 917 (piękne widoki z 
masywem Smjorfjooll, widoki na Morze Grenlandzkie, fiordy Vopnafjordur; 
przejazd przez przełęcz Hellisheiði. Powrót do „1” drogą 917 (cała pętla 124km, 
zamiast 82km „1”) – nie ma stacji benzynowej!

Przejazd „1” około 25 km

Z ”1” można zjechać w drogę nr 93 do Seydisfjordur (27 km) – urocze 
miasteczko (serpentyny wodospady, stare domy, krajobraz, niebieski kościół 
„Blaa kirkjan”, Hafnargata z wodospadem, kwadrans od miasta spacerem pod 
górę Fjardara hydroelektrownia  (najstarsza tego typu na wyspie).
Tam i z powrotem do Seydisfjordur 54km.

Z „1” zjazd w prawo w drogę 931 wzdłuż rzeki Lagarfljot (przechodzącej w 
jezioro) można podjechać nieco dalej drogą 933 na parking i stąd dojść do 
jednego z najwyżej położonych wodospadów 

     

(trzeci co do wysokości) Hengifoss około 45 minut jedną stronę. Po drodze 
mniejszy wodospad Litlanesfoss. 

Warto zobaczyć klasztor w Skriduklaustur:

     

(obecnie ośrodek badań rolniczych – kamienny dom kryty darnią), w razie 
możliwości dojazd 910 do Laugarfell – kąpiel w gorących naturalnych 
źródłach. 



Droga 910 prowadzi do zapory Karahnjukar.

 

Powrót do drogi 931 i przejazd przez most na drugą stronę rzeki (największy 
islandzki las Hallormsstadur) – dojazd do „1”.

Cała pętla 65km około 1godziny wokół jeziora.

Znów „1” dojazd do Djúpivogur (czerwony drewniany Langabud - jeden z 
najstarszych domów). Jest kilka wariantów z Egilstadir:

 „1” (145 km),
 „96” wzdłuż morza (168 km) - szosa tylko na krótkich odcinkach 

asfaltowa
 skrót „1” przejazd przez przełęcz Oxi – droga 939 (119 km 1,5 godziny) - 

wspaniałe widoki pod warunkiem, że jest pogoda – wąska, stroma 
wymagająca trasa

Wybór należy uzależnić od godziny, o której skończy się zwiedzanie 
Seydisfjordur i Lagarfljot oraz przede wszystkim od pogody.

Dojazd do Hofn (osady rybackiej) – ciekawie położone na cyplu miasteczko, 
między dwoma zatokami, oddzielone od morza dwoma mierzejami.

Z Djúpivogur do Hofn 100km 
Z Hofn do Hali około 65km

V nocleg 5/6 sierpnia

Skyrhusid Guest House Breidabolsstadur 3 Hali, Hornafjorduur 781 tel. 
3548208238, email: seabjornsteinke@hotmail.com (wspólna łazienka, nie 
zapłacony), “szeregowiec”

mailto:seabjornsteinke@hotmail.com


VI dzień - zwiedzanie Parku Narodowego Skaftafell, przejazd pod 
Heklę, przejazd parę kilometrów na zachód do Jokulsarlon (laguny) 

 

– można przepłynąć między krami lodowymi amfibią (krótsza trasa 30-40min. 
5000 ISK – około 140zł/3 osoby, dłuższa trasa Zodiac Tour 1 godzina  9750 ISK 
– około 260zł/3 osoby. (http://icelagoon.is/boat-tours/  ),   od 9-19

Żwirowa dróżka nieco bardziej na zachód od Jokulsarlon – dwa jeziora 
Breidarlon oraz Fjallsarlon (lodowe laguny).

Jadąc „1” na zachód widać z drogi latarnię na cyplu Ingolfshofdi.
Parę kilometrów dalej miejscowość Hof z farmą („świątynią”) – kościółek z 
dachem, na którym rosną kwiaty.

Park Narodowy Skaftafell – zjazd z „1” w prawo. W punkcie informacyjnym 
można kupić mapy, dowiedzieć się o szlakach.

Wycieczka na lodowiec np. dookoła Skaftafellsheidi (około 6 godzin), krótsza 
trasa do wodospadu Svaritfoss (bazaltowe kolumny)

     

 oraz do punktu widokowego przez wrzosowiska. 
     

Inny wariant przez polodowcowa dolinę Morsardalur (do wąwozu Kjos) 
około 6 godzin. 

Jadąc dalej na zachód trzeba się zatrzymać w Nupsstadur – pozostałości 
po farmie pod klifem, kryty darnią kościółek, Kirkjubarkaaustur – 
maleńka osada, klify, kaplica, pół kilometra na północ od stacji miejsce 
Kirkjugolf - kościelna podłoga  z bazaltowych słupów, wodospad 
Systrafoss 

http://icelagoon.is/boat-tours/


     
(wodospad sióstr wypływający z Systravatn, skała sióstr Systrastapi).

Na południe rozciągają się pola lawy Landbrot (spacer około 2 godzin).

Przejazd z Hali do Lax-a Hekla Cottages – około 330 km (4 godziny)

VI nocleg 6/7 sierpnia

Lax-a Hekla Cottages 
Heklubyggd Hella 851 tel. 
+3545316100 email: 
johanna@lax-a.is

(zapłacony)
„Drewniany domek z 
sauną”

VII dzień - z Lax-a Hekla Cottages do Vik około 130 km 

Klif Dyrhólaey (na zachód od Vik) – zjazd z „1” drogą nr 218

     

Nadbrzeżne skalne formy, latarnia morska, Reynisfjara 
www.dyrholaey.com – można na pobliskiej farmie wykupić przejażdżkę 
amfibią, opływając klif dookoła około 3500 ISK/os, dzieci do 13 lat 2500 ISK 
(około 260zł)

Z Dyrhólaey do Vik ok 18km 

Przejazd do Vik i Myrdal (zatoka bagiennej doliny) – spacer czarną plażą, 
skalne słupy Reynisdrangar (skamieniałe trolle), warto wejść na wzgórze 
Reynisfjal 

Hjörleifshöfði (10 km na wschód od Vik) odbić z „1” w stronę wybrzeża pod 
wzgórze krewnego pierwszego osadnika w Islandii.

http://www.dyrholaey.com/
mailto:johanna@lax-a.is


Wodospad Seljalandsfoss 

(ok. 60 km od Vik) od „1” około 1 km na północ – można go obejść dookoła pod 
ścianą wody, 8 km dalej … kolejny wodospad Gljufurarfoss 

     

 

Skogafoss (38 km od Vik) 

     

– z góry ładny widok na miasteczko Skogar, domy darniowe, Muzeum 
Ludowe (narzędzia rolnicze, rybackie, skamieniałości, łódź rybaczka z 
1855r., stare kościelne organy)

VII nocleg 7/8 sierpnia
Lax-a Hekla Cottages Heklubyggd Hella 851 tel. +3545316100 email: 
johanna@lax-a.is     (zapłacony) „Drewniany domek z sauną”

mailto:johanna@lax-a.is


VIII dzień - Reykjavik
Reykjavik leży na małym półwyspie. Stara część miasta zajmuje jego północną część; na  

południowej powstało lotnisko krajowe. Z czasem Rejkiavik rozrósł się poza półwysep,  
jednak niemal wszystko, co godne uwagi, znajduje się w centrum

Można powiedzieć, że jedną z rzeczy, które czynią miasto wyjątkowym, jest sadzawka czy  
też jeziorko Tjörnin, centralny punkt śródmieścia. Właśnie nad tym zbiornikiem stoi  

nowoczesny ratusz, a wschodnim jego brzegiem biegnie aleja Lakjargata, która dzieli  
centrum na dwie części. Zachodnia strona to Stare Miasto, z parlamentem, katedrą i  

placem Austurvöllur. Osią tej części jest ulica Austurstrati, której przedłużeniem po  
wschodniej stronie jest Bankastrati, przechodząca w Laugavegur.

Wschodnia część Reykjaviku jest zdominowana przez stojący na szczycie wzgórza  
masywny Hallgrimskirkja. Dalej na wschód, za ulicą Snorrabraut, zaczyna się nowy  

Rejkiavik, gdzie jest m.in. kemping. Dworzec autobusowy i lotnisko krajowe są usytuowane  
na południe od centrum. Główne pętle autobusowe znajdują się na wschodnim końcu  
Laugavegur (przystanek Hlemmur) oraz na placu Laekjartorg na północnym końcu  

Laekjargata, przy Starym Porcie. 

Austurvöllur - główny plac miasta 
Althingihusid – w niepozornym budynku z szarego kamienia od 1881 r. 
mieści się siedziba parlamentu Islandii. Od 1991 r. jest on jednoizbowy i 
zasiada w nim 63 posłów.
Dómkirkja - stojący obok parlamentu niepozorny kościół to luterańska 
katedra, najważniejsza świątynia w Islandii. 
Adalstraeti - Ulica biegnąca nieco na zachód od Austurvöllur to serce 
starego Rejkiaviku. Pod numerem 10 stoi najstarszy dom w mieście, 
ukończony w 1752 r.
Reykjavik 871 +/- 2 - Jedno z najciekawszych muzeów Rejkaviku - 
koniecznie trzeba odwiedzić. Podczas budowy hotelu natknięto się na 
pozostałości starej farmy, możliwe, że należącej do samego założyciela 
Rejkiawiku. Rok jej powstania ustalono na 871, z dokładnością do dwóch lat, 
są to zatem jedne z najstarszych zabudowań na Islandii. Hotel ukończono, a 
w jego podziemiach zorganizowano wystawę, na której można zobaczyć 
pozostałości budynków. Wykopaliska uzupełniono świetnie pomyślanymi 
prezentacjami multimedialnymi, dającymi pojęcie o życiu pierwszych 
osadników.  

Tjörnin i okolice - Jeziorko to jeden z centralnych punktów Reykjaviku - 
ulubione miejsce spacerów
Kierując się na południe, można dojść do Muzeum Narodowego, 
uniwersytetu i Domu Nordyckiego. Z kolei parę kroków na zachód od jeziora 
turysta natknie się na stary cmentarz, jedno z najbardziej zadrzewionych 
miejsc w Rejkiaviku. Nieco dalej wznosi się katolicka katedra. Świątynia z 
charakterystyczną, płasko zwieńczoną dzwonnicą została konsekrowana w 
1929 r. 



Ratusz - Stojący nad jeziorkiem Tjörnin ratusz jest jednym z najciekawszych 
przykładów nowoczesnej architektury w Reykjaviku. Budynek wzniesiono w 
latach 1991- 1992 z inicjatywy Davida Oddsóna, wówczas burmistrza 
Reykjaviku. Budowla ze szkła i betonu najlepiej się prezentuje od strony 
jeziora, z którym dobrze się komponuje. Uwagę przyciąga ogromna makieta 
Islandii. Organizowane są tu także wystawy sztuki. 

Muzeum Narodowe. Zreorganizowane w 2004 r. muzeum jest jednym z 
najlepszych w Europie. Stała wystawa prezentuje dzieje Islandii, dokumentując 
ponad 1,1 tys. lat historii, od przybycia pierwszych osadników do 
współczesności. 

Norrraena husid. Dom Nordycki - centrum kultury nordyckiej - mieści się 
nieco na uboczu. W salach wystawowych są urządzane ekspozycje fotografii, a 
czasem sztuki. Organizowane są również koncerty muzyki poważnej, a do 
kawiarenki warto wstąpić na ciasto.

Galeria Narodowa. Kolejną atrakcją nad jeziorem jest Galeria Narodowa, 
gromadząca imponujące zbiory sztuki islandzkiej z XIX i XX w. Niestety, 
niewielkie rozmiary muzeum powodują, że można jedynie obejrzeć niewielką 
część dzieł. 

Brenhöftstorfan. Do zespołu drewnianych zabudowań, należących niegdyś 
do bogatego piekarza, od południa przylega imponujący, jak na Islandię, 
budynek szkoły podstawowej. Wzniesiony w 1845 r., służył za siedzibę 
parlamentu, zanim przeniesiono go na Austurvöllur. Z kolei niepozorny 
budynek nieco na północ, już za Bankastrati, to jedna z najstarszych budowli w 
mieście, ukończona w 1771 r. Mieściło się tu więzienie, a obecnie jest to 
kancelaria premiera Islandii. 

Laekjatorg. Na tym nieszczególnym placu zbiega się wiele turystycznych 
szlaków (jest tu również pętla autobusowa). Na pobliskim zielonym wzgórzu 
(Arnahóll) stoi pomnik założyciela Reykiaviku, dumnego Ingólfura Arnarsona. 
Wiking spogląda na ocean; spod jego stóp rozciąga się ładny widok na port. Za 
pomnikiem widnieje ciemna bryła Teatru Narodowego. 

Hafnarhusid. W dawnym budynku magazynów portowych zorganizowano 
przestronne Listasafn Reykjavikur, czyli Miejskie Muzeum Sztuki. Jest to jedno 
z trzech takich muzeów w mieście. W tym oddziale znajduje się stała wystawa 
dzieł Erró, bodaj najsłynniejszego przedstawiciela islandzkiej sztuki 
nowoczesnej. 

Idąc nadbrzeżami Starego Portu, dochodzi się do przystani statków 
firmy Whale Watching Reykjavik , skąd można wyruszyć w rejs w 
poszukiwaniu wielorybów. Jeszcze dalej ma siedzibę Muzeum Morza. Pokazuje 

ono, jak ważne dla Islandczyków jest morze, rybołówstwo i przemysł rybny. 
W otwartej w 2005 r. placówce można zobaczyć m.in. modele trawlerów, a 
także statków, które przecinały sieci cudzoziemskim rybakom podczas tzw. 
wojen dorszowych. Na zwiedzających czeka darmowa kawa.

Pjódmenningarhusid . W Domu Kultury z pierwszej dekady XX w. 
wystawiono największe skarby islandzkiego dziedzictwa narodowego: 
średniowieczne manuskrypty. Jednym z najważniejszych eksponatów jest 
Flateyjarbók, czyli zbiór sag i opowieści spisany w XIV w., w którym 
znajduje się m.in. Saga Grenlandczyków, opowiadająca o odkryciu Vinlandu, 
czyli Ameryki Północnej. Inne bezcenne dzieło to Codex Regius 
(Konungsbók - Królewska Księga), zbiór staroislandzkich rękopisów, w 
którym znalazła się Edda Poetycka, najważniejsze źródło poznania 
nordyckiej mitologii. 

Hallgrimskirkja . U szczytu Skólavördurstigur wznosi się najsłynniejsza 
budowla Reykjaviku. Zaprojektowaną przez Gudjóna Samuelssona (1887- 
1950) świątynię budowano bardzo długo: zaczęto zaraz po II wojnie 
światowej, a ukończono w 1986 r. Przypominający od frontu statek 
kosmiczny kościół w środku jest niemal pusty, co robi zaskakujące wrażenie 
na zwiedzających. Zwracają uwagę ogromne organy, zainstalowane w 1992 r. 
Na 75-metrową dzwonnicę można wyjechać windą, by podziwiać przepiękne 
widoki. Należy być przygotowanym na silny wiatr.

VIII nocleg 8/9 sierpnia

Guesthouse Tunguvegur, Tunguvegur 23, 108 Reykjavík  tel. +3545613553, 
email: dalfoss@dalfoss.is     (zapłacony)

mailto:dalfoss@dalfoss.is


IX dzień – Złoty Krąg „Golden Circle”

     

Thingvellir National Park - przejazd nad jezioro Laugarvatn, a potem 
dalej nad gejzery.
 

  

 Strokkur to największy czynny gejzer Islandii. 
Wybucha co 5-10 minut. Wyrzuca słup wody o 
średnicy 3 m. na wysokość 30 m. 

Dalej jedziemy nad wodospad Gullfoss

    

Dalej przejazd drogą nr 35 do drogi nr 1. W połowie możliwość 
zatrzymania się przy kraterze i jeziorku Kerið.
     



Krater wulkanu Grimsnes o wysokości 214 m. Wypełnia go jezioro wulkaniczne 
Kerid w wymiarach 170 x 270 m i głębokości 55 m. 

Przejazd wschodnią częścią w okolice miasteczka Hveragerði.

      
IX nocleg 9/10 sierpnia
Guesthouse Tunguvegur, Tunguvegur 23, 108 Reykjavík  tel. +3545613553, 
email: dalfoss@dalfoss.is

X dzień - półwysep, błękitna laguna

 

Islandia - Błękitna Laguna (Blue Lagoon)

Cena: od 1.06 do 31.08 – dorośli 40 EUR, dzieci do lat 13 i mniej – free, dzieci 
od 14 r zycia – 20 EUR 

X nocleg 10/11 sierpnia
Guesthouse Tunguvegur, Tunguvegur 23, 108 Reykjavík  tel. +3545613553, 
email: dalfoss@dalfoss.is

XI dzień

Przejazd do Keflaviku.

Wylot Keflavik godz. 7.45
Kopenhaga: czas wolny 2,5h
Przylot Warszawa godz. 13.55

mailto:dalfoss@dalfoss.is
mailto:dalfoss@dalfoss.is

