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Islandia 09.07 – 24.07.2021 

 

Przelot 

Na Islandię polecieliśmy liniami Wizzair z Katowic. Cena za 3 osoby z jednym bagażem 

rejestrowanym i trzema dużymi bagażami podręcznymi: 4200zł. Po przylocie warto mieć 

zarezerwowany transport – my mieliśmy taksówkę podstawioną z hotelu BB Keflavik Airport 

(który mieści się w miejscowości Asbru, zaraz za płotem lotniska) w cenie 3000 ISK (100ISK 

= 3zł) Zarezerwowaliśmy nocleg w pobliżu lotniska, gdyż było to związane z wcześniejszymi 

obostrzeniami covidowymi, gdzie każdy po przylocie musi zrobić test i dobę czekać w hotelu. 

Jednak w lipcu te obostrzenia przestały obowiązywać.  

 

Nocleg  

Pierwszy dzień: BB Hotel Keflavik Airport - cena 113 euro wraz ze śniadaniem 

Ostatni dzień: Hotel Keflavik wraz z obiadokolacją oraz śniadaniem – darmowy ze względu 

na 20 godzinne opóźnienie samolotu powrotnego do Katowic. 

Reszta noclegów w kamperze na campingach.  

1. Camping Grindavik (https://grindavikcampsite.com) – jeden z fajniejszych – 

udogodnienia: łazienki z prysznicami z ciepłą wodą, toalety, budynek z jadalnią oraz kuchnią 

gdzie można gotować, wyposażone w naczynia, tu również znajdowało się miejsce  z 

produktami, które inni zostawiali do dalszego użytku, płatne pralki, dostępny plac zabaw dla 

dzieci, wifi. Camping z karty wchodzi w skład islandzkiej Campingcard (normalna cena 2000 

ISK za osobę, dzieci do 14 lat za darmo), 

2.  Camping Skjol (http://www.skjolcamping.com) (w pobliżu gejzera Strokkur) – 

udogodnienia – restauracja, ale droga, łazienki z prysznicami, z toaletami, umywalki do 

mycia naczyń na zewnątrz. Dodatkowa opłata za prysznic 300 ISK. (Wchodzi w 

Campingcard, normalna cena 1500 ISK za osobę, dzieci do 5 lat za darmo), 

3. Camping Gljufrabui (przy wodospadzie Gljúfrafoss) – udogodnienia: łazienki z 

prysznicami z ciepłą wodą (dodatkowo płatne 300 ISK), mała kuchnia z kilkoma naczyniami, 

pralki, mały sklepik z pamiątkami. Camping spoza karty: cena 1500 ISK za osobę, dzieci za 

darmo 

4. Camping Kleifar-Mörk obok Kirkjubæjarklaustur – bardzo słabiutki. Udogodnienia: to 

właściwie tylko budka z toaletą i umywalką, a pod drugiej stronie toalet zlewy do mycia 

naczyń. Właściciel campingu przyjeżdża wieczorem i pobiera opłatę campingową. (Wchodzi 

w Campngcard, normalna cena 750 ISK za osobę, dzieci do 13 lat za darmo) 

5. Camping Höfn – udogodnienia: Prysznice i toalety w głównym budynku i drugim 

mniejszym, nieduża jadalnia, ale z gotowaniem na zewnątrz, pralki, plac zabaw, wifi. 

Dodatkowa opłata 100 ISK za 3 minuty prysznica. Camping spoza Campingcard, cena 1800 

ISK za osobę, dzieci do 16 lat za darmo 

6. Camping Reyðarfjörður (https://en.visitfjardabyggd.is/where-to-

stay/camping/details/Reydarfjordur8). Udogodnienia: łazienki z prysznicami, toalety, miejsce 

do mycia naczyń na zewnątrz. (W ofercie Campingcard, normalna cena 1500 ISK za osobę, 

dzieci za darmo) 

7. Camping Bjarg w Myvatn. Jeden z najlepszych campingów. Udogodnienia: świetne 

położenie nad samym jeziorem, prysznice z ciepłą wodą, toalety, zewnętrzne punkty do mycia 

naczyń, kilka punktów do gotowania, pralki, bonus zniżka 34% za rejs na humbaki z 

Husaviku, jeśli dokona się zamówienia u właścicieli. Właściciele campingu bardzo się 

postarali, aby było to super miejsce. Camping nie jest w karcie – cena 2000 ISK 

8. Camping Hedarbaer (https://www.heidarbaer.is/) na drodze dojazdowej do Husaviku. 

Bardzo fajne miejsce. Udogodnienia: kuchnie zlokalizowane są w drewnianych domkach z 

https://grindavikcampsite.com/
https://utilegukortid.is/?lang=en
http://www.skjolcamping.com/
https://en.visitfjardabyggd.is/where-to-stay/camping/details/Reydarfjordur8
https://en.visitfjardabyggd.is/where-to-stay/camping/details/Reydarfjordur8
https://www.heidarbaer.is/


kuchenkami, tosterem, łazienki w głównym budynku (płatny prysznic 400 ISK), pralnia z 

pralkami i suszarkami, płatny basen, wifi, restauracja z przyzwoitymi cenami, gdzie mega 

wielka góra frytek kosztowała raptem 21zł), plac zabaw z prawdziwego zdarzenia z 

dmuchanymi instalacjami. (W ofercie Campingcard, normalna cena 1300 ISK za osobę, 

dzieci za darmo) 

9. Camping Dalvik. Udogodnienia: Kuchnia wyposażona w podstawowe urządzenia, łazienki 

z prysznicami, pralnia, wifi. Camping z karty Campingcard (normalna cena 1250 ISK za 

osobę, dzieci za darmo) 

10. Camping Hvamstangi. Udogodnienia: łazienki bez pryszniców, ale z basenem w 

mieście, kuchnia, pralnie, miejsca na grilla, plac zabaw. (W ofercie Campingcard, normalna 

cena 1500 ISK za osobę, dzieci za darmo) 

11. Camping Grundarfjörðu (na półwyspie Snaefellsnes). Udogodnienia: bardzo skromny 

camping, gdzie znajdziemy tylko toaletę z umywalką, oraz z miejscem na zewnątrz do mycia 

naczyń. Właściciel przyjeżdża wieczorem i pobiera opłatę. (W ofercie Campingcard, 

normalna cena 1500 ISK za osobę, dzieci za darmo) 

12. Camping Mosshogar. Rewelacyjny camping pod Rejkiawikiem.  Udogodnienia: 

camping z ustronnymi miejscami odgrodzonymi od innych turystów drzewami i krzewami, 

ciepłe prysznice termalne, dookoła mnóstwo zieleni i grządki właścicieli z warzywami, 

kuchnia mieści się w osobliwym miejscu, bo w szklarni, gdzie znajdziemy naczynia, zioła 

oraz stolik z zostawionymi przez turystów produktami, wifi przy głównym budynku. 

Camping spoza karty – 2000 ISK, dzieci za darmo. 

 

Campingcard – W Islandii za około 160 euro można kupić kartę upoważniającą do 

darmowych noclegów na około 40 spośród ponad 200 kempingów. Jednak jest to względnie 

opłacalne, gdyż na kartę często były campingi daleko od siebie położone, albo tanie. Więc tak 

naprawdę należy zastanowić się czy chcemy tę kartę czy jednak ciut drożej, a będziemy mniej 

uzależnieni od wyboru noclegu https://utilegukortid.is/?lang=en 

 

Internet – Wifi na kempingach jeśli już to było dostępne jedynie w pomieszczeniach obsługi 

kempingu lub kuchni. Na szczęście Islandia choć nie jest w UE to oferuje roaming unijny na 

takich samych zasadach jak kraje UE. 

 

Transport  

Przez cały czas korzystaliśmy z samochodu - kampera wypożyczonego w firmie Go Campers. 

Cena samochodu na 13 dni z pakietem ubezpieczenia Gold to około 2200 euro (cena po 

negocjacjach i nieco zaniżona z powodu pandemii COVID) Samochód  Renault Traffic był 

wystarczający dla 2 osób dorosłych i dziecka. Auto było wyposażone w lodówkę, umywalkę, 

ogrzewanie postojowe Vebasto (bardzo skuteczne), kuchenkę gazową (butle z gazem kupuje 

się osobno po około 10 euro za sztukę). Za dodatkową opłatą mieliśmy ciepłe śpiwory (dla 

dziecka wzięliśmy z Polski), stolik, dwa krzesła, zaparzacz do kawy.  

Wybór tego kampera to był złoty środek pomiędzy spaniem w namiocie a kamperem typu 

Mobile home (których cena jest ponad 2x większa). Nasz kamper miał pewne wady związane 

z ograniczoną ilością miejsca (nie można prosto stanąć) oraz brakiem toalety.  

Po Islandii jadąc dookoła wyspy zrobiliśmy 2600km. Paliwo na Islandii jest droższe niż w 

Polsce - cena to około 230 ISK za litr. Są też promocje np. firma wynajmująca nam kampera 

udostępniła nam breloczek do kluczy ze zniżką na paliwo na stacjach N1 oraz Orkan. Przy 

cenach promocyjnych cena spadała nawet do 205 ISK/litr. 

W trakcie wyjazdu zakupiliśmy sumarycznie około 195 litrów oleju napędowego za sumę 

około 44500 ISK, co daje około 1350zł za paliwo zużyte przez dwa tygodnie. Auto spalało 

około 8l/100km. 

https://utilegukortid.is/?lang=en
https://www.gocampers.is/


Wypożyczalnia kamperów oferowała wiele pakietów ubezpieczenia samochodu, niemniej 

żaden pakiet nie obejmował np. zderzenia z owcami lub wyrwania drzwi przez wiatr. Poza 

tym nie można jeździć kamperem przy wietrze 15m/s. Dodatkowo kamperem nie wolno 

wjeżdżać na drogi o oznaczeniu F, chyba że mamy auto z napędem na 4 koła.  

W biurze GO Campers znajduje się magiczna szafka z rzeczami, które zostawili inni 

podróżujący. Warto z niej skorzystać, a potem wracając zostawić to co nam już nie jest 

potrzebne. Rewelacyjne rozwiązanie, które spotkaliśmy jeszcze na kilku campingach. Po co 

kupować litr oleju, który nie wykorzystamy w ciągu pobytu, skoro można wziąć to co ktoś 

inny zostawił. Świetne rozwiązanie, z którego my również skorzystaliśmy. 

Na Islandii nie ma problemów z parkowaniem. W większości miejsc zaparkujemy za darmo.  

Cennik płatnych parkingów: 

1. pod wulkanem Fagradalsfjell – 1000 ISK na cały dzień 

2. pod wejściem do parku narodowego Billinger – 1000 ISK 

 

Pogoda  

Lato na Islandii jest zmienne. Jak mówi pewne przysłowie “Jeśli nie podoba ci się aktualna 

pogoda, to zaczekaj pięć minut – na pewno się ona zmieni.” I tak faktycznie jest. Aura potrafi 

zmienić się w ciągu kilku minut, albo wystarczy przejechać 20 km dalej i już jest inaczej.  

Latem więc możemy zaznać każdego rodzaju pogody. Lipiec to najcieplejszy miesiąc na 

Islandii, chociaż z temperaturą raczej w okolicy maksymalnie 15°C, a  nocą temperatura 

potrafi spaść do 0°C. Co ciekawe w północno-wschodniej części jest większa szansa na 

temperatury rzędu 20°C i słońce. Lata są chłodne, chociaż nam też zdarzało się chodzić w 

krótkim rękawku i krótkich spodenkach. Islandia to również kraj deszczowy – najwięcej w 

lipcu pada na południu kraju, a w połączeniu z porywistym wiatrem mamy… poziomy 

deszcz. Najgorszą deszczową pogodę mieliśmy właśnie w Rejkiawiku i w części południowo-

zachodniej. Jeśli pojedziemy w góry na pewno doznamy opadów śniegu. Porywiste wiatry 

spotykane są najczęściej na południowych wybrzeżach Islandii oraz na obszarach górskich. 

Prędkość wiatru na Islandii może byś bardzo wysoka, szczególnie na wybrzeżach, ale 

wystarczy pojechać z dala od wybrzeża i wiatr potrafi zniknąć zupełnie. Zachmurzenie na 

Islandii również jest wysokie. Na zachodzie i północy kraju stan pokrycia nieba przez chmury 

jest najwyższy od sierpnia do grudnia, a na wschodzie i południu od lipca do września. 

 
Inne porady 

Jadąc na Islandię warto zainwestować w ubrania i śpiwory (albo je wynająć). Mimo pobytu w 

okresie letnim pogoda daleka jest od tego co znamy. Zmienić się potrafi znienacka. Dlatego 

zawsze należy być przygotowanym na wszystko i oprócz tego, że na zmienną temperaturę, 

również (jak nie przede wszystkim!) na porywisty wiatr, który potrafi wyrwać samochodowe 

drzwi, deszcz, przed którym nie uchroni żadna parasolka oraz zachmurzone niebo. Toteż 

podróżowanie i mieszkanie w kamperze jest idealne – właściwie zawsze wszystko mamy pod 

ręką. 

Niezależnie od pory roku zawsze miejcie przy sobie czapkę, rękawiczki, szalik, ciepłe 

skarpety, nieprzemakalne buty z dobrą podeszwą, a także kurtkę z wyjmowanym polarem 

oraz spodnie przeciwdeszczowe i przeciwwiatrowe. Bardzo dobrze sprawdza się bielizna 

termoaktywna. Na Islandii przydadzą się również okulary przeciwsłoneczne, bo jak słońce 

wyjdzie to potrafi oślepić, oraz strój kąpielowy, bo jest wiele gorących źródeł. Oczywiście 

można też zabrać lżejsze ubrania, adidasy i cienki polar, bo zawsze możemy trafić na piękną 

pogodę. 
Zaopatrzyliśmy się również w peleryny przeciwdeszczowe, bo parasolki przy deszczu padającym 

poziomo nic nie dają, jeszcze wiatr je porywa więc w ogóle nie ma sensu ich zabierać. Dziecko 

dobrze wyposażyć w ocieplane kalosze.  

 



Polecam również zabrać małą suszarkę. Kiedy przemoczymy ubranie, będzie jak znalazł aby 

szybko wysuszyć ubrania lub buty. Zabranie suszarki okazało się być strzałem w dziesiątkę. 

 

Warto pamiętać że w lipcu mimo, że na Islandii słońce zachodzi to jest na tyle blisko pod 

horyzontem, że noc jest jasna.  Wprawdzie w kamperze są zasłonki, ale przekonanie 4latka, 

że jest noc wcale nie jest proste. My dodatkowo przyciemnialiśmy samochód ręcznikami. 

 

Z kolei na campingach trzeba zwrócić uwagę na wodę. Bardzo często z kranów płynie woda 

termalna więc jest nasycona związkami siarki – czasem zapach i smak są nie do zniesienia. 

Jeśli musimy zaopatrzyć się w wodę do picia to poszukajmy na campingu odpowiednio 

oznaczonego kranu z „normalną” wodą. 

 

Islandia słynie z gorących źródeł. Obiektów z termami jest sporo, a ceny nie należą do 

najniższych. Chociaż można trafić na ukryte gdzieś przy drodze za skałą „banie” o wymiarach 

ok. 1,5m na 3m, które są darmowe i rewelacyjne. Gdzieś w szczerym polu lawy z widokami 

na ośnieżone góry można wykąpać się w ciepłej wodzie. Czasem może to być samotny 

prysznic, który też jest ciekawym doświadczeniem. 

 

Ceny na Islandii są wysokie. Jeśli będziemy jechać kamperem, to głównie posiłki będziemy 

robić sami. Część produktów spożywczych zabraliśmy z Polski – np. wędliny pakowane, czy 

też gotowe dania. Co ciekawe zupki chińskie na Islandii kosztują tyleż samo co w Polsce, ale 

to chyba jedyny taki produkt. Jeśli jedziemy z dzieckiem, które ma swoje sprawdzone smaki, 

to warto odwiedzić któryś z polskich sklepów i dokonać zakupów na cały pobyt. Ceny 

owszem wyższe, ale wszystkiego z Polski nie zabierzemy. Ponadto warto wziąć pod uwagę 

to, że duże markety są w Rejkiawiku i w większych miastach, a tak to tylko malutkie sklepiki, 

które są szybko zamykane. Stąd też warto zaopatrzyć się w produkty spożywcze na dłuższy 

czas, aby potem nie szukać sklepów. 

 

Dostęp dla osób z dziećmi w wózku. 

Były to pierwsze wakacje z naszym 4letnim Staszkiem, które odbyły się bez wózka. Co z 

jednej strony było super, ale z drugiej nie zawsze taki maluch dał radę pójść. Na szczęście do 

wielu atrakcji da się podjechać bardzo blisko i dojść z parkingu. Natomiast jeśli było za 

daleko dla Stasia, to często chodziliśmy na raty, co niestety wydłużało czas zwiedzania, ale 

było jedyną możliwością. Zresztą wózek w wulkanicznym terenie to wcale nie jest dobry 

pomysł.  

 

 

Kuchnia Islandii 

Kuchnia islandzka opiera się przede wszystkim na prostych i mało wyszukanych 

składnikach. Wynika to przede wszystkim z tego, że w przeszłości Islandczycy musieli sobie 

jakoś radzić z małą dostępnością zróżnicowanego jedzenia. Co więcej, żeby pożywienie 

przetrwało trudny okres zimowy, należało odpowiednio je przygotować – ryby i mięso 

suszono, wędzono albo solono. Kuchnia islandzka to zdecydowanie unikalny 

smak. Tradycyjna kuchnia islandzka nie ma najlepszej reputacji. Wystarczy wspomnieć takie 

specjały kulinarne jak hákarl – sfermentowany rekin, svið – gotowana barania głowa czy też 

sursadir hrutspungar – jądra baranie. Kuchnia islandzka, z racji swojego wyspiarskiego 

położenia, bogata jest w dania rybne i owoce morza. Na dodatek kuchnia islandzka nie 

należy do tanich.  

Prawdziwym rarytasem okazało się za to niezwykle proste i mało islandzkie danie – fish 

and chips ze świeżo złowionych i rozpływających się w ustach polędwiczek z dorsza. I to 

danie kosztuje dla jednej osoby raptem 60-70zł. Chociaż muszę stwierdzić, że to najlepiej 



usmażony dorsz jaki kiedykolwiek jadłam. Najważniejszym „daniem” jest hot dog, 

nazywany tu pylsurem, królem islandzkiego street foodu. Zjesz go na każdej stacji 

benzynowej, supermarkecie, centrum handlowym czy lotnisku.  

       

Restauracje 

Podczas pobytu na Islandii skorzystaliśmy dosłownie klika razy, głównie dlatego, że 

gotowaliśmy sami, co było zdecydowanie tańsze niż jedzenie w restauracjach. 

• Budka z jedzeniem przy parkingu lodowej laguny – fish and chips 1900 ISK 

• Restaurcja na campingu Hedarbaer – mega porcja frytek 700 ISK, piwo 950 ISK, 

kawa latte 490 ISK 

• Bar w Husaviku Fish&Chips przy przystani portowej – fish and chips 2000ISK, mega 

porcja z bardzo dużą ilością ryby. 

• Kaffi Rauðka w Siglufjörður – pizza 2490 ISK 

• Subway w Egilsstaðir – kanapka z kurczakiem – 1169 ISK 

• Bar w budce przy Deildartunguhver  (najaktywniejsze źródło geotermalne) – hot dog 

500 ISK, frytki 500 ISK 

• 101 Reykjavik Street Food – Fish and chips – 1850 ISK 

 

 

Wstępy (ceny) 

Większość wstępów na Islandii jest darmowa. Płatne są tylko te atrakcje do których trzeba 

zatrudnić pracowników lub są własnością prywatną 

• Wulkan Kerid 400 ISK/os dzieci za darmo 

• Rejs amfibią po lodowej lagunie 11 800 ISK (za 2 osoby, dzieci za darmo) 

• Wjazd na półwysep Stokksnes 900 ISK/os 

• Wycieczka 3,5 godziny po zatoce z Husaviku na humbaki i wyspę maskonurów 9800 

ISK/os (ze zniżką z campingu  w Myvatn) 

• Wejście na basen w Hofsosi nad klifem z widokiem na fjord i ośnieżone szczyty gór 

(zdecydowanie warte odwiedzenia miejsce) – 1050 ISK/os  

• Jaskinia Vidgelmir Cave 7000 ISK/os 

• Wjazd na wieżę kościelną w Rejkiawiku 1000 ISK/os 

Ceny w sklepie: 

 

Polski mini Market (220 Hafnarfjorður, Rejkiawik) 

• Chleb 399 ISK 

• Sok Kubuś 259 ISK 

• Leczo w słoiku – 277 ISK 

• Serek Danio XXL 219 ISK 

• Sos pomidorowy z mięsem  499 ISK 

• Sos słodko-kwaśny Łowicza 349 ISK 

• Magi Winiary – 159 ISK 

• Lubisie – ciastka z nadzieniem czekoladowym – 99 ISK/sztuka 

• Bułka 119ISK 

 

 

Sklepy typu Bonus 

• Serek Skyr 200g  233 - 242 ISK 

• Serek skyr 170g 198 ISK 

• Serki z czekoladowymi gwiazdkami 3 szt 579 ISK 



• Jajka 10 szt 619 ISK 

• Masło 309 ISK 

• Chleb pita 225 ISK 

• Mleko 1l 269 ISK 

• 4 bułki – bagietki 359 ISK 

• Chleb tostowy 379 ISK 

• Bagietka 298 ISK 

• Szynka pakowana 298 ISK 

• Bekon 398 ISK 

• Sos słodko-kwaśny 198 ISK 

• Sos pomidorowy 400g 139 ISK 

• Sos Dolmio spaghetti 259 ISK 

• Sos bazyliowy 399 ISK 

• Puszka sosu z mięsem 298 ISK 

• Ryż 139 ISK 

• Makaron penne 209 ISK 

• Kuskus 500g 198 ISK 

• Zupka chińska 98 ISK 

• Ogórki korniszone 259 ISK 

• Fasola w puszce  85 ISK 

• Kukurydza w puszce 115 ISK 

• Pringelsy 274 ISK 

• Ciastka petity w czekoladzie 189 ISK 

• Ciastka Oreo 169 ISK 

• Czekolada islandzka 395 ISK 

• Woda 0,5l 69 ISK 

• Chrupki oreo 549 ISK 

• Lentylki 99 ISK 

• Jajko niespodzianka 169 ISK 

• Piwo  Viking 199 ISK 

• Piwo Thule 199 ISK 

 

Piekarnia: 

• Chleb z piekarni 765 ISK 

 

Inne ceny: 

• Transport na lotnisko zorganizowany przez Campers GO - 60 euro za 2 osoby i 

dziecko 

• Toaleta za Vik przy Laufskálavarða 300 ISK 

• Wino 0,2l w samolocie 5,50 euro 

 

Pamiątki: 

• Figurka maskonura 849 ISK 

• Figurka trola 1498 ISK 


