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Hvannadalshnjúkur, nejvyšší hora Islandu, 2 110 m n� m� – foto: Richard Růžička

PŘEDNÁŠKY ISLAND
 21. 1.  BRNO, veletrh GO (Patrik Dekan)
 22. 1.  BRNO, veletrh GO (Patrik Dekan)
 23. 1.  BRNO, Digitárium Planetária (Jiří Kolbaba)
 26. 1.  ÚSTÍ N/L., Severočeská vědecká knihovna 

(Hana Tomsová)
 30. 1.  MOST, ZUŠ F� L� Gassmanna (Jiří Kolbaba)
 3. 2.  LIPOVEC (okr� Blansko), sokolovna 

(Jiří Kolbaba)
 20. 2.  PRAHA, kavárna Cafeidoskop 

(Hana Tomsová)
 8. 4.  PRAHA, 16� Islandský den, Městská 

knihovna
 26. 4.  KYJOV, Kino Panorama (Jiří Kolbaba)
 13. 11.  HLINSKO, Multifunkční centrum 

(Jiří Kolbaba)
 2. 12.  ZLÍN (Jiří Kolbaba)
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ISLAND 55+

Tento zájezd jsme připravili především pro klientelu 55+. Na Island se pohodlně dostanete přímým letem 
z Prahy, Bratislavy nebo Katovic. Noclehy jsou zajištěny v komfortních chatkách nebo v penzionu s pří-
slušenstvím (WC, sprchou, kuchyňkou a povlečením). Doporučujeme přikoupit si vynikající večeře, často 
s islandskými specialitami. 
Během pohodového pobytu navštívíte jedna z nejzajímavějších míst tohoto unikátního ostrova. Nebude 
chybět světoznámý národní park Þingvellir s kulturní a geologickou minulostí, na několik kroků se přiblí-
žíte k pravidelně tryskajícímu gejzíru Strokkur a nedaleko pohlédnete do hlubin mohutného vodopádu 
Gullfoss. Budete mít možnost zúčastnit se velrybího safari, uvidíte též nevšední krajinu s geotermálními 
projevy u městečka Hveragerði a na jižním pobřeží se přiblížíte k ledovcovému splazu Sólheimajökull. 

Předpokládané časy svozů a  odle-
tů jsou uvedeny na webu v záložce 
INFO K ZÁJEZDU.
Cena obsahuje: letenku Praha, 
Bratislava nebo Katovice – Keflavík  
a  zpět vč. let. tax (přímý let), dopra-
vu autobusem nebo mikrobusem 
na Islandu dle velikosti skupiny, 4x uby-
tování v  chatkách nebo penzionu 
KOMFORT (dvoulůžkové pokoje s  pří-

slušenstvím a povlečením), 4x snídaně, 
průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném 
venkovním bazénu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 
10 000 ISK (tj. cca 80 EUR) vč. velrybího 
safari a další výše neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny: 
1 300 Kč (jarní termíny), 1 400 Kč (pod-
zimní termíny), 4x večeře o  dvou cho-

dech: 3  500 Kč, *svoz z  Brna do  Prahy 
a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 1 300 Kč. 
Slevy: Klient ve  věku nad 55 let: 
2 000 Kč (nelze sčítat s dalšími slevami), 
4x ubytování ve  2lůžkovém pokoji se 
společným příslušenstvím v  termínech 
od 15. 9., 29. 9. a 6. 10.: 1 000 Kč.
Pozn.: U termínů od 11. 9., 15. 9. a 2. 10. 
jsou svozy na odlety zdarma.
Minimální počet účastníků: 26  

1. den: Dovolená na  Islandu začne 
odletem do  Keflavíku. Po  poledni 
je na  programu prohlídka hlavní-
ho města Islandu Reykjavíku. 
Uvidíme radnici, parlament, moder-
ní kostel Hallgrímskirkja a  vodojem 
Perlan. Přesun na  ubytování (4 noc-
lehy). 
2. den: Dopoledne fakultativně 
plavba za  pozorováním velryb 
z  Reykjavíku, ostatní mohou navští-
vit další zajímavá místa v  okolí pří-
stavu (doporučujeme muzeum vel-
ryb, polární záře nebo námořnictví, 
případně jen posezení v  některé 
z  místních restaurací či kaváren). 
Odpoledne se projdeme po městeč-
ku skleníků Hveragerði, na  jehož 
území i v jeho bezprostřední blízkosti 
se nacházejí aktivní projevy postvul-
kanické činnosti (vývěry horkých par 
a plynů). V průběhu dne se vykoupe-
me v některém z místních termálních 
bazénů pod otevřenou oblohou.
3. den: Cestou po  jižním pobřeží 

zahlédneme v  dáli zasněžený vrcho-
lek sopky Hekla a pod světoznámou 
sopkou Eyjafjallajökull se projde-
me u  vodopádu Seljalandsfoss, kde 
se dá vstoupit za  jeho vodní stěnu. 
V  soutěsce uvidíme další vodopád 
Gljúfrafoss a  do  třetice uskuteční-
me krátkou vycházku podél kaská-
dy vodopádů na  řece Skógá poblíž 
monumentálního šedesátimetrové-
ho vodopádu Skógafoss. Na  nej-
jižnějším mysu Islandu Dyrhólaey 
budeme obdivovat skalní bránu 
a  u  městečka Vík vstoupíme na  čer-
nou sopečnou pláž s  čedičovou jes-
kyní. Na  zpáteční cestě se zastavíme 
u splazu ledovce Sólheimajökull.
4. den: Dnes nás čeká vrchol naše-
ho islandského putování, tzv. zlatý 
trojúhelník. Nejdříve navštívíme sídlo 
biskupství v  osadě Skálholt a  pak 
již pojedeme do  oblasti Geysiru 
s  aktivním gejzírem Strokkur, 
který každých pět minut vyvrhuje 
vřelou vodu až do  výše 20 metrů. 

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Hveragerði

Skógafoss

Þingvellir

Koncertní hala Harpa – nová dominanta centra Reykjavíku – foto: Ragnar Th. Sigurdsson Pohled do zákoutí unikátních geotermálních lázní Modrá laguna – foto: Ragnar Th. Sigurdsson

Island • pobytové zájezdy s výlety

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo: Pozn. Odlet:
20� 4� – 24� 4� 2017 03IS17�2004 24 900 Kč  Praha, *Brno chatky Praha
27� 4� – 1� 5� 2017   03IS17�2704 24 900 Kč  Praha, *Brno chatky Praha

11� 9� – 16� 9� 2017   03IS17�1109 24 900 Kč  Brno, Ostrava, Olomouc penzion Katovice
15� 9� – 19� 9� 2017   03IS17�1509 25 900 Kč  Bratislava, Brno penzion Bratislava
29� 9� – 3� 10� 2017   03IS17�2909 24 900 Kč  Praha, *Brno penzion Praha
2� 10� – 7� 10� 2017   03IS17�0210 24 900 Kč  Brno, Ostrava, Olomouc penzion Katovice

6� 10� – 10� 10� 2017  03IS17�0610 24 900 Kč  Praha, *Brno penzion Praha

Uvidíme i  impozantní vodopád 
Gullfoss na  řece Hvítá, kde voda 
padá ve  dvou stupních do  hloub-
ky 32 metrů. Odpoledne se zasta-
víme v  národním parku Þingvellir. 
V této oblasti se rozestupuje evropská 
a  americká litosférická deska a  byl 
zde v  10. století založen nejstarší 
parlament světa – Alþing. Kolem 
geotermální elektrárny Nesjavellir se 
vrátíme na nocleh.
5. den: Dopoledne absolvujeme 

nenáročnou turistiku na  sopečném 
poloostrově Reykjanes a  odpole-
dne budeme mít možnost vykou-
pat se v termálních lázních Modrá 
laguna. Odlet navečer (přílet kolem 
půlnoci). U  termínů z  Katovic přílet 
brzy ráno 6. dne.
Pozn.: Změna programu první 
a  poslední den nebo pořadí dnů 
v  případě změn časů letů, nepřízni-
vého počasí nebo nesjízdnosti někte-
rých cest pro autobus vyhrazena. 

www.skandinavie.cz

Detail vodopádu Gullfoss

Gejzír Strokkur



Island, Grónsko • poznávací zájezd s turistikou

GRÓNSKÁ NEJ
Tento unikátní zájezd nabízí jednu z nejatraktivnějších destinací severního Atlantiku. Při 
letu z  Dánska se nám otevře výhled na  magický, ledovcem pokrytý, největší ostrov svě-

ta – Grónsko. Samotný přelet nad touto arktickou pustinou je velkým zážitkem, který pak ještě umocní pobyt 
ve městě Ilulissat. Zde se nám naskytne podívaná na kry odlamující se z ledovce, které proplouvají přímo v zálivu 
u města – tento přírodní fenomén je zapsaný na seznamu UNESCO. V ceně zájezdu jsou plavby lodí mezi těmito 
ledovými giganty. Pokud se pro tyto plavby nerozhodnete, stačí se jen procházet v okolí města a nasávat ojedi-
nělou atmosféru tohoto jedinečného místa a nemusíte již utratit vůbec nic. Ubytování je 
zajištěno ve dvoulůžkových pokojích kvalitních hotelů se snídaní s možností zakoupení 
večeří v Grónsku.

1. den: Odlet z Prahy do Kodaně, pří-
let a transfer na ubytování.
2. den: Z hlavního města Dánska Ko-
daně odletíme na  západní pobřeží 
Grónska do Ilulissatu (přestup v Kan-
gerlussuaqu). Po příletu následuje pro-
hlídka města. Večer absolvujeme plav-
bu lodí fjordem k ledovci, kde se odla-
mují kry, které pak dále proplouvají Ilu-
lissatem (UNESCO). Plavba je v ceně 
zájezdu. Návrat kolem půlnoci.

3. den: Pěší výlet k archeologickému 
nalezišti saqqaqské kultury v  údolí 
Sermemmiut, pozorování ledovců 
a flóry. V Ilulissatu je možno navštívit 
rodný dům Knuda Rasmussena 
– nejvýznačnějšího etnografa Grón-
ska, muzeum A. Petersena, galerii 
grónských umělců či Zionův kostel. 
Odpoledne fakultativně výlet dvou-
motorovým letadlem úchvatnou 
jezerní a  horskou krajinou nad ledo-

vec Ilulissat (výlet trvá cca 2 hodiny, 
z toho 60 minut let).
4. den: Celodenní plavba k  „telící-
mu“ se ledovci Eqi (v ceně zájezdu 
včetně oběda na lodi). Tento ledo-
vec je považován za jeden z nejkrás-
nějších v Grónsku. Lodí se dostanete 
do jeho bezprostřední blízkosti a bu-
dete tak moci obdivovat proces odla-
mování ker z jeho čela (tzv. telení).  Při 
variantě bez plavby (sleva 7  000 Kč) 

Cena obsahuje: letenky Praha – Ko-
daň a  zpět a  Kodaň – Ilulissat a  zpět 
vč. let. tax ve  výši 32  000 Kč, transfery 
v Kodani, transfery na ubytování a zpět 
v Grónsku, 5x ubytování v hotelu KOM-
FORT (2lůžkové pokoje s vlastním příslu-
šenstvím), 5x snídaně, průvodce, plav-
bu mezi ledovými krami z Ilulissatu, 
plavbu k  ledovci Eqi včetně oběda, 
cestovní pojištění České pojišťovny 

a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: další stravu, další 
výše neuvedené služby.
Slevy: vynechání plavby 4. den: 7 000 Kč
Příplatky: 3x večeře o  2 chodech 
v Grónsku: 3 600 Kč, vyhlídkový let leta-
dlem (nutno objednat již při zakoupení 
zájezdu, min. 3 osoby): 9 000 Kč. 
Minimální počet účastníků: 10

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezd. místo:
14� 5� – 19� 5� 2017 31IS17�1405 61 500 Kč Praha

Využijte jedinečnou možnost navštívit Island za  skvělou cenu, 
v úžasném období dlouhého dne a světlých nocí a s mnoha vy-

cházkami v atraktivních islandských scenériích! Navíc zažijete třídenní plavbu Atlantikem, při níž se na ně-
kolik hodin zastavíte i na Faerských ostrovech. Cestu domů absolvujete pohodlně a rychle přímým letem 
do Německa, transfer do Prahy bude zajištěn. Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích hostelů s polopen-
zí. Na Islandu spatříte mezinárodní přístav Seyðisfjörður, seznámíte se s okolím města Egilsstaðir a dále 
vás čekají vycházky poblíž ledovců, početných vodopádů a  horkých pramenů. Uvidíte též činný gejzír 
Strokkur, ledovcovou lagunu Jökulsárlón, národní park Þingvellir a  Skaftafell, mnoho svérázných osad 
a zajímavostí podél hlavní silnice č. 1. Vykoupete se také v některém z mnoha zdejších termálních bazénů.

1. a  2. den: Odjezd navečer z  Pra-
hy, přes noc tranzit přes Německo 
do Dánska. Trajekt odplouvá z přístavu 
Hirtshals odpoledne. 3 noclehy na lodi.   
3. den: Plavba Severním mořem, ko-
lem Shetlandských ostrovů.
4. den: Časně ráno připlutí do hlavní-
ho města Faerských ostrovů Torshavn. 
Možnost vystoupení a  procházky 
po městě. Zastávka je plánována na 9 
hodin (05:00 – 14:00), může být zkrá-
cena podle aktuálního počasí. 
5. den: Dopoledne připlujeme 
na východ ostrova do přístavu Sey-
ðisfjörður. Přes průsmyk se dostane-
me do  okolí jezera Lagarfljót, kde 
absolvujeme nenáročnou túru k  vo-
dopádům Lítlanesfoss a  Hengifoss. 
Nocleh u městečka Egilsstaðir.
6. den: Romantickou krajinou fjordů 
a hor dojedeme k pobřeží Atlantského 
oceánu, kde můžeme navštívit mu-
zeum kamenů ve Stöðvarfjörðuru. 
Dále pokračujeme k labutí zátoce Lón 
a pod největším evropským ledovcem 
Vatnajökull spatříme rhyolitové po-

kolonie mořských ptáků. Nocleh v okolí.
9. den: Absolvujeme vycházku v blíz-
kosti světoznámého ledovce a sop-
ky Eyjafjallajökull kolem kaskády 
vodopádů řeky Skógá a  zpět. Odpo-
ledne se zastavíme u vodopádů Se-
ljalandsfoss, za  jehož vodní stěnou 
se dá projít, a Gljúfrafoss.
10. den: Za městečkem Hella s výhle-
dem na činnou sopku Hekla nás čeká 
tzv. zlatý trojúhelník: vodopád Gu-
llfoss, Geysir s  praotcem všech gej-
zírů – činným gejzírem Strokkur 
– a  nejstarší parlament světa Alþing 

hoří Stafafell. Přesun na nocleh. 
7. den: Po  okružní silnici přijedeme 
k malebné a zároveň tajemné ledov-
cové laguně Jökulsárlón, po  níž 
doporučujeme projížďku obojživel-
ným člunem. V  národním parku 
Skaftafell se projdeme k vodopádu 
Svartifoss. Nocleh v okolí.
8. den: Přes rozsáhlé, více než 200 let 
staré lávové pole ze sopky Laki se 
dostaneme na  nejjižnější místo Islan-
du u  Víku, kde se projdeme po  černé 
sopečné pláži a  vystoupáme na  mys 
Dyrhólaey, kde budeme obdivovat 

Cena obsahuje: dopravu autobusem 
do přístavu v Dánsku a na  Islandu, tra-
jekt na Island vč. lůžka v 9lůžkové ka-
jutě (3 noci) a dvou jídel na palubě lodi, 
letenku Keflavík – Německo vč. let. tax 
ve výši 4 000 Kč, dopravu z letiště v Ně-
mecku do  ČR, 5x ubytování kategorie 
TURIST v hostelech ve dvoulůžkových 
pokojích (je třeba si vzít vlastní po-
vlečení), 5x snídaně, 6x večeře (ohřáté 

z  dodaného polotovaru), průvodce, 
1x koupání ve  vyhřívaném venkovním 
bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 8 000 ISK 
(tj. cca 50 EUR) vč. plavby po ledovcové la-
guně, další výše neuvedené služby.
Příplatky: lůžko ve  4lůžk. kajutě: 
2 000 Kč, lůžko ve 2lůžk. kajutě: 3 500 Kč.
Minimální počet účastníků: 20

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
2� 6� - 12� 6� 2017 23IS17�0206 32 500 Kč Praha

se můžete bez obav toulat po  okolí 
Illulissatu a vychutnávat si genius loci 
tohoto prostoru.
5. den: Dopoledne volno ve  městě 
a  kolem poledne odlet do  Kodaně, 
kam přiletíme ve večerních hodinách. 
Nocleh. 
6. den: Ráno odlet do Prahy.
Pozn.: Změna programu při změně 
letových časů nebo nepřízni počasí 
vyhrazena.

LODÍ NA ISLAND V OBDOBÍ LETNÍHO 
SLUNOVRATU

v  národním parku Þingvellir, kde 
uskutečníme túru v působivé krajině. 
Navečer se dostaneme přes hlavní 
město Reykjavík na  poloostrov Rey-
kjanes, kde se můžeme vykoupat 
v některém z termálních bazénů. Z Is-
landu odletíme po půlnoci.
11. den: Dovolená na Islandu skončí 
ranním příletem do  Německa a  pře-
jezdem do ČR. 
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn letových časů, zpoždění lodi, ne-
příznivého počasí, nebo nesjízdnosti 
některých cest pro autobus vyhrazena.
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Josef  
Chodur
průvodce zájezdu
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Vík

Gullfoss
Keflavík
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Reykjavík Jökulsárlón

Panorama z Ilulissatu

Z lodi na Island



Dovolená v Norsku a na Islandu s mnoha nej: nejkrásnější období roku, fjordy jako 
nejatraktivnější oblast Norska, nejznámější islandské gejzíry a vodopády. Plusem 
jsou i přímý let z Prahy do nitra fjordů, nejkratší let na Island a zajímavý program 
od CK, která se již téměř čtvrt století specializuje na Skandinávii. 
V Norsku spatříte mj. nejdelší fjord světa Sognefjorden, nejdelší silniční tunel světa 
Lærdalstunnelen, úctyhodný ledovcový splaz Nigardsbreen a desítky mohutných 
vodopádů. Ubytování ve stylových hotelech nedaleko fjordů. Na Islandu se ubytu-
jeme v chatách anebo penzionu ve dvoulůžkových pokojích. Červnového termínu 
se zúčastní známý český fotograf a cestovatel Jiří Kolbaba.

Norsko, Island • poznávací zájezd

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Hella

Þingvellir

Vestmannaeyjar

Bergen

NP Jostedalsbreen

Flåm

KLENOTY NORSKA A ISLANDU

44

V oblasti Geysiru budete obklopeni kouřícími horkými prameny – foto: Ragnar Th. Sigurdsson Jeden z nejkrásnějších ledovcových splazů Nigardsbreen

www.skandinavie.cz

1. den: Večer odlet přímým letem 
z  Prahy do  Bergenu. Na  odlet z Víd-
ně (s přestupem) je svoz z Ostravy, 
Olomouce a  Brna zdarma. Přílet 
do  Bergenu nad ledovci, jezery, fjor-
dy, ostrovy a  pobřežím s  barevnými 
domky je jedním z nejhezčích na svě-
tě. Transfer na hotel. 
2. den: Bergen je město, kde sice čas-
to prší, ale na to jistě zapomenete při 
procházce jeho turistickým středem 
s rybím trhem a uličkami mezi unikát-
ními hanzovními domy na nábřeží 
Bryggen (UNESCO). Za návštěvu stojí 
i starodávná pevnost Bergenhus, Mari-
ánský kostel, pozemní lanovka Fløyen, 
obdobná té pražské na Petřín, případ-
ně akvárium, skanzen nebo kouzelné 
uličky s  dřevěnými domky ve  svazích 
nad přístavem. Odpoledne přejedeme  
soustavou tunelů ke  kaskádovitému 
vodopádu Tvindefossen. Nejdelší 
fjord světa Sognefjorden přeplujeme 
trajektem. Večeře je v ceně. 
3. den: Při dnešní vyhlídkové jízdě 
krásnými místy norské přírody nejspíš 
pochopíte, proč mnozí označují Nor-
sko za nejkrásnější zemi světa. Do-
staneme se na  dosah ledovcového 
splazu Nigardsbreen, který je jed-

ním z nejlépe přístupných a nejatrak-
tivnějších ledovců na  světě. Cestu 
na  ubytování v  obci Norheimsund 
u fjordu Hardangerfjord nám zkrátí jíz-
da nejdelším silničním tunelem světa 
Lærdalstunnelen. Večeře je v ceně. 
4. den: Brzy ráno odjezd na  letiště 
u Bergenu, odlet na Island, před poled-
nem přílet do  Keflavíku. Naším auto-
busem odjedeme do  hlavního města 
Islandu Reykjavíku. Prohlédneme si 
největší pamětihodnosti města: rad-
nici, parlament a  moderní kostel 
Hallgrímskirkja a  zastavíme se také 
u vodojemu Perlan. Přejezd do města 
Selfoss na  ubytování (3 noci) v  dobře 
vybavených dvoulůžkových chatách 
nebo penzionu KOMFORT s  vlastním 
příslušenstvím (WC, sprcha). Večeře je 
v ceně. Další večeře si sice můžete 
připravovat sami, avšak doporuču-
jeme připlatit si večeře místní – pa-
tří k nejlepším na Islandu.
5. den: Cestou po  jižním pobřeží 
možná spatříme sopku Hekla a  pod 
světoznámou sopkou Eyjafjallajökull 
se projdeme u  vodopádu Selja-
landsfoss, kde se dá vstoupit za jeho 
vodní stěnu. V  soutěsce uvidíme vo-
dopád Gljúfrafoss a  do  třetice usku-

tečníme krátkou vycházku podél kas-
kády vodopádů na řece Skóga poblíž 
monumentálního šedesátimetrové-
ho vodopádu Skógafoss. Na  nej-
jižnějším mysu Islandu Dyrhólaey 
budeme moci obdivovat skalní bránu 
a  u  městečka Vík navštívíme černou 
sopečnou pláž. Také se zastavíme 
u splazu ledovce Sólheimajökull. 
6. den: Dnes uskutečníme výlet lodí 
na ostrov Heimaey v souostroví Vest-
mannaeyjar (jízdenka je v ceně zá-
jezdu), kde můžeme vystoupit na ak-
tivní sopku Eldfell, která naposledy 
explodovala v roce 1973. Ostrov je též 
známý početnými ptačími kolonie-
mi. V případě špatného počasí na os-
trovech bude realizován náhradní pro-
gram na  jižním pobřeží s  návštěvou 
aktivních sopečných oblastí. 
7. den: Dnes nás čeká tzv. zlatý troj-
úhelník. Navštívíme sídlo biskupství 
v  osadě Skálholt a  pak již pojedeme 
do  oblasti Geysiru s  aktivním gej-
zírem Strokkur, který každých 5 až 
10 minut vyvrhuje vřelou vodu až 
do  výše 20 metrů. Uvidíme i  impo-
zantní vodopád Gullfoss na  řece 
Hvítá, kde voda padá ve  dvou stup-
ních do hloubky 32 metrů. Odpoled-

Cena obsahuje: letenky z Prahy nebo 
Vídně do Norska, na Island a zpět vč. let. 
tax ve výši 14 000 Kč, dopravu autobu-
sem, místní trajekty, 3x ubytování v ho-
telech (dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím), 3x ubytování ve dvoulůžkových 
chatách KOMFORT (s  příslušenstvím) 
v červnovém termínu nebo v penzionu 
KOMFORT (s  příslušenstvím) v  srpno-

vém termínu, 6x snídaně, 2x večeře 
v  Norsku a  1x večeře na  Islandu, 
průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném 
venkovním bazénu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné v  Norsku 
minimální, na  Islandu cca 3  000 ISK (tj. 
cca 25 EUR), další výše neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny: 

1 400 Kč, 2x večeře na Islandu (2 chody): 
1 800 Kč, jednolůžkový pokoj: 8 000 Kč, 
cestovní pojištění Uniqa EXTRA s  rozší-
řením storna zájezdu: 460 Kč.  
Minimální počet účastníků: 24

ne se zastavíme v národním parku 
Þingvellir. V  této oblasti se rozestu-
puje evropská a americká litosférická 
deska; zde byl v  10. století založen 
nejstarší parlament světa – Alþing. 
Na závěr se zájemci mohou vykoupat 
v  termálních lázních Modrá lagu-
na. Po půlnoci odlet: do Prahy s pře-
stupem, do  Vídně přímým letem 
(omezená kapacita těchto letenek, 
objednávejte včas).
8. den: Přílet do Prahy kolem poledne, 
do Vídně ráno. Svoz z Vídně do Brna, 
Olomouce a Ostravy je zajištěn.
Poznámka: Změna programu v pří-
padě změn letových časů, nepřízni-
vého počasí nebo nesjízdnosti někte-
rých cest pro autobus vyhrazena. 

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo: Poznámka:
9� 6� – 16� 6� 2017 99NO17�0906 40 900 Kč odlet z Vídně, Ostrava, Olomouc, Brno s J� Kolbabou 
9� 6� – 16� 6� 2017 99NO17�0906 40 900 Kč odlet z Prahy s J� Kolbabou

18� 8� – 25� 8� 2017 99NO17�1808 42 500 Kč odlet z Vídně, Ostrava, Olomouc, Brno
18� 8� – 25� 8� 2017 99NO17�1808 42 500 Kč odlet z Prahy

INSPIRATIVNÍ ZÁJEZDY 
S CESTOVATELEM  
JIŘÍM KOLBABOU 
v termínu 9� 6� – 16� 6� 2017

SVOZ 
DO VÍDNĚ 
zdarma:

z Ostravy, 
Olomouce 
a Brna.Vodopád Skógafoss
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Island • pobytový zájezd s výlety

NEJZNÁMĚJŠÍ MÍSTA ISLANDU
Během poznávacího zájezdu zavítáme na  nejzajímavější místa jihozápadního Islandu. Uvidíme vše, co 
tamní unikátní příroda nabízí: nespoutané vodopády, termální prameny, ledovcové splazy, lávové pusti-
ny, sopky a vývěry síry. Zhlédneme dvacetimetrový gejzír Strokkur, impozantní „zlatý“ vodopád Gullfoss 
a  projdeme se národním parkem Þingvellir. Navštívíme též perlu jihovýchodního Islandu – ledovcovou 
lagunu Jökulsárlón. Duhové hory s  jejich nádhernými pastelovými barvami budeme moci obdivovat 
v  geotermální oblasti Landmannalaugar a  nevynecháme prohlídku hlavního města Islandu Reykjavík 
s  možností plavby za  pozorováním velryb. Lahůdkou bude návštěva vulkanického ostrůvku Heimaey 
v souostroví Vestmannaeyjar s početnými ptačími koloniemi. Ubytování v komfortních chatkách 6 nocí 
na jednom místě (kromě termínu od 22. 6., kdy budou 3 noci v penzionu a 3 v chatkách).

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Hella

Vestmannaeyjar

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně 
na Island (s přestupem), přílet po půl-
noci a transfer na ubytování.
2. den: Cestou po  jižním pobřeží 
možná spatříme sopku Hekla 
a  pod světoznámou sopkou 
Eyjafjallajökull se projdeme u  vodo-
pádu Seljalandsfoss, kde se dá 
vstoupit za  jeho vodní stěnu. V  sou-
těsce uvidíme vodopád Gljúfrafoss 
a  do  třetice uskutečníme krátkou 
vycházku podél kaskády vodopádů 
na  řece Skóga poblíž monumentál-
ního šedesátimetrového vodopádu 
Skógafoss. Na  nejjižnějším mysu 
Islandu Dyrhólaey budeme moci 
obdivovat skalní bránu a u městečka 
Vík navštívíme černou sopečnou pláž. 
Také se zastavíme u splazu  ledovce 
Sólheimajökull.
3. den: Dnes nás čeká tzv. zlatý troj-
úhelník. Navštívíme sídlo biskupství 
v  osadě Skálholt a  pak již pojede-
me do  oblasti Geysiru s  aktivním 
gejzírem Strokkur, který každých 

5 – 10 minut vyvrhuje vřelou vodu až 
do  výše 20 metrů. Uvidíme i  impo-
zantní vodopád Gullfoss na  řece 
Hvítá, kde voda padá ve  dvou stup-
ních do hloubky 32 metrů. Odpoledne 
se zastavíme v  národním parku 
Þingvellir. V  této oblasti se rozestu-
puje evropská a  americká litosférická 
deska; zde byl v  10. století založen 
nejstarší parlament světa – Alþing.
4. den: Dnes uskutečníme výlet lodí 
na  ostrov Heimaey v  souostroví 
Vestmannaeyjar (jízdenka v ceně 
zájezdu), kde můžeme vystoupit 
na  aktivní sopku Eldfell, která napo-
sledy explodovala v roce 1973. Ostrov 
je též známý početnými ptačími 
koloniemi.
5. den: Celý den strávíme v  island-
ském vnitrozemí. Vydáme se do turis-
ticky atraktivní geotermální oblasti 
Landmannalaugar. Vykoupeme se 
v teplé říčce a projdeme se po okol-
ních barevných rhyolitových horách 
s  aktivní postvulkanickou činností. 

V  termínech od  14. 5. a  4. 6. místo 
Landmannalaugaru navštívíme 
podobně barevnou geotermální 
oblast u  městečka Hveragerði 
včetně možnosti koupání v  teplé 
říčce.
6. den: Celodenní výlet do  pohád-
ky. Zavítáme k  perle jihovýchodní-
ho Islandu – ledovcové laguně 
Jökusárlón – nacházející se pod 
největším islandským ledovcem 
Vatnajökull. Aby fotografie ledových 
ker, ledovce a jezera byly co nejatrak-
tivnější, zahrnuli jsme do  ceny 
zájezdu projížď ku po jezeře oboj-
živelným člunem. Na trase směrem 
k laguně je v ceně zájezdu oběd.
7. den: V  hlavním městě 
Reykjavíku budeme mít možnost 
zúčastnit se plavby za pozorováním 
velryb. Poté si prohlédneme největ-
ší pamětihodnosti města. Uvidíme 
radnici, parlament a  moderní kostel 
Hallgrímskirkja a  zastavíme se také 
u vodojemu Perlan. Na závěr se zájem-

ci mohou vykoupat v termálních láz-
ních Modrá laguna, ostatní navštíví 
vesničku Grindavík v  jejich blízkosti. 
Po půlnoci odlet (s přestupem). 
8. den: Přílet do  Prahy nebo Vídně 
před polednem.
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn časů letů, nepříznivého počasí 
nebo nesjízdnosti některých cest pro 
autobus vyhrazena. Změna pořadí 
dnů programu dle aktuálních podmí-
nek na Islandu vyhrazena.

Cena obsahuje: letenku z  Prahy 
nebo Vídně (dle termínu) do Keflavíku 
a  zpět vč. let. tax (s  přestupem), auto-
bus/mikrobus dle velikosti skupiny, loď 
na Vestmannské ostrovy a zpět, 6x uby-
tování v  chatkách KOMFORT (dvoulůž-
kové pokoje s  příslušenstvím), v  termí-
nu od  22. 6. (3x ubytování v  penzionu 
KOMFORT a  3x v  chatkách KOMFORT), 
6x snídaně, 6x večeře o  dvou cho-

dech, 1x oběd, plavba po  ledovcové 
laguně Jökulsárlón, průvodce, 1x kou-
pání ve vyhřívaném venkovním bazénu, 
cestovní pojištění UNIQA K7C a pojiště-
ní proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 
9  000  ISK (tj. cca 70 EUR) vč. velrybího 
safari, další výše neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny: 
1 400 Kč, *svoz do Prahy linkovým auto-

busem nebo vlakem a  zpět mikrobu-
sem (min. 3 os.): 800 Kč, cestovní pojiš-
tění UNIQA EXTRA s  rozšířením storna 
zájezdu: 460 Kč.
Pozn.: **samostatný odlet z  Vídně 
na vyžádání. Svoz do/z Vídně nezajišťu-
jeme. OV = z Ostravy a Olomouce pro-
plácíme jízdné vlakem do Prahy a zpět.
Minimální počet účastníků: 34, 18 
v termínech od 14. 5. a 4. 6.  

Þingvellir

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
14� 5� – 21� 5� 2017 10IS17�1405 43 900 Kč odlet z Prahy, *svoz z Brna, OV

4� 6� – 11� 6� 2017 10IS17�0406 44 900 Kč odlet z Prahy, *svoz z Brna, OV
22� 6� – 29� 6� 2017 10IS17�2206 44 900 Kč odlet z Prahy, *svoz z Brna, OV 

29� 6� – 6� 7� 2017 10IS17�2906 44 900 Kč odlet z Vídně, Ostrava, Olomouc, Brno  
29� 6� – 6� 7� 2017 10IS17�2906 44 900 Kč odlet z Prahy, *svoz z Brna

2� 8� – 9� 8� 2017 10IS17�0208 44 900 Kč odlet z Prahy, *svoz z Brna, **Vídeň
17� 8� – 24� 8� 2017 10IS17�1708 44 900 Kč odlet z Prahy, *svoz z Brna, OV

U ledovcové laguny Jökulsárlón se budete cítit jako v Grónsku – foto: Jan Sucharda Z vrcholu sopky Eldfell na souostroví Vestmannaeyjar – foto: Zdeňka Burianová

facebook.com/periscope.cz

Jökulsárlón
Landmannalaugar

Koupel v Landmannalaugaru



1. den: Odlet z  Berlína, Katovic či 
Vídně (svoz na letiště z ČR je zajiš-
těn ZDARMA) nebo z  Prahy (dle 
termínů). Dovolená na Islandu začne 
příletem na letiště Keflavík, kde přista-
neme v  nočních hodinách. Transfer 
na nocleh.
2. den: Výlet na  vulkanické 
Vestmannské ostrovy (lodní jíz-
denka je zahrnuta v ceně zájezdu).

V  květnových termínech a  v  ter-
mínu od  28. 8. platí program 
od  3.  dne dále (tedy bez Vest-
mannských ostrovů).

3. den: Dnes se vydáme do  island-
ského vnitrozemí, do  turisticky 
atraktivní geotermální oblas-
ti Landmannalaugar. Jedná se 
o  pohádkově barevnou oblast upro-
střed divokých hor. Díky svěží barev-
nosti se Landmannalaugaru přezdívá 
„duhové hory“. Z  turistického středis-
ka, které leží v srdci oblasti na pokraji 
lávového pole, se návštěvníkům nabí-
zí pestrá paleta pěších výletů různé 
obtížnosti. Místním unikátem, který 
každoročně přitahuje nejen zahranič-

ní turisty, ale i  samotné Islanďany, 
je možnost koupele a  dobití ener-
gie po  náročných i  lehčích túrách 
v  přírodní laguně s  termální vodou, 
která vzniká soutokem horké a chlad-
nější říčky. V  květnových termínech 
místo Landmannalaugaru navštíví-
me podobně barevnou geotermál-
ní oblast u  městečka Hveragerði 
včetně možnosti koupání v teplé říčce. 
4. den: Dnes nás čeká vrchol naše-
ho islandského putování, tzv. zlatý 
trojúhelník. Nejdříve navštívíme sídlo 
biskupství v  osadě Skálholt a  pak již 
pojedeme do oblasti Geysiru s aktiv-
ním gejzírem Strokkur, který kaž-
dých pět minut vyvrhuje vřelou vodu 
až do výše 20 metrů. Uvidíme i impo-
zantní vodopád Gullfoss na  řece 
Hvítá, kde voda padá ve dvou stupních 
do  hloubky 32 metrů. Odpoledne se 
zastavíme v národním parku Þingvellir. 

V  této oblasti se rozestupuje evrop-
ská a americká litosférická deska a byl 
zde v  10. století založen nejstarší 
parlament světa – Alþing. Kolem 
geotermální elektrárny Nesjavellir se 
vrátíme na místo ubytování.
5. den: Cestou po  jižním pobřeží 
zahlédneme v dáli zasněžený vrcho-
lek sopky Hekla a  uskutečníme krát-
kou vycházku podél kaskády vodo-
pádů na  řece Skógá poblíž monu-
mentálního šedesátimetrového 
vodopádu Skógafoss. Na nejjižněj-
ším mysu Islandu Dyrhólaey budeme 
obdivovat skalní bránu a u městečka 
Vík vstoupíme na  černou sopečnou 
pláž s čedičovou jeskyní. Na zpáteční 
cestě se zastavíme u splazu ledovce 
Sólheimajökull a  pod světozná-
mou sopkou Eyjafjallajökull se 
projdeme u vodopádu Seljalandsfoss, 
kde se dá vstoupit za  jeho vodní 
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Cena obsahuje: letenky vč. let. tax 
dle termínů, svoz na/z letiště mimo ČR, 
autobus/mikrobus dle velikosti skupiny, 
5x ubytování (v  květnových termínech 
a  v  termínu od  28. 8. 4x) v  chatkách 
nebo penzionu KOMFORT ve  2lůžko-
vých pokojích vč. lůžkovin s  příslušen-
stvím, 5x snídaně (v květnových termí-
nech 4x), loď na  Vestmannské ostrovy 

a  zpět (mimo květnové termíny a  ter-
mínu od  28. 8.), průvodce, 1x koupání 
ve vyhřívaném venkovním bazénu, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění 
proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 
9  000  ISK (70 EUR) vč. velrybího safari, 
další výše neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny: 

1 400 Kč (v květnové termíny 1 300 Kč), 
4x večeře o  dvou chodech (u  termínů 
na 5 nocí): 3 500 Kč,  3x večeře o dvou 
chodech (u termínů na 4 noci): 2 700 Kč, 
*letenka z  Prahy s  přestupem bez prů-
vodce v termínu od 15. 6.: 4 000 Kč.
Minimální počet účastníků: 26 
u  květnových termínů a  v  termínu 
od 28. 8.: 18. 

Termíny na 4 noci: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo: Poznámka:
3� 5� – 8� 5� 2017 12IS17�0305 30 900 Kč   Praha, Brno, Ústí odlet Berlín, chatky

10� 5� – 15� 5� 2017 12IS17�1005 30 900 Kč   Praha, Brno, Ústí odlet Berlín, chatky
28� 8� – 2� 9� 2017 12IS17�2808 32 900 Kč   Brno, Olomouc, Ostrava odlet Katovice, penzion

V termínu od 28. 8. možnost spatření polární záře!

Termíny na 5 nocí: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo: Poznámka:

15� 6� – 21� 6� 2017 12IS17�1506 35 900 Kč Ostrava, Olomouc, Brno, *Praha odlet Vídeň, chatky  
s Jiřím Kolbabou

4� 7� – 10� 7� 2017 12IS17�0407 32 900 Kč Brno, Praha, Ústí odlet Berlín, penzion
27� 7� – 2� 8� 2017 12IS17�2707 36 900 Kč Ostrava, Olomouc, Brno odlet Vídeň, penzion

10� 8� – 16� 8� 2017 12IS17�1008 32 900 Kč Praha odlet Praha, chatky

„Zlatý“ vodopád Gullfoss ohromí krásou každého – foto: Helena Křenková

stěnu. V soutěsce uvidíme další vodo-
pád Gljúfrafoss.
6. den: Dopoledne budeme mít mož-
nost se zúčastnit plavby za  pozo-
rováním velryb. Odpoledne je 
na  programu prohlídka hlavní-
ho města Islandu Reykjavíku. 
Uvidíme radnici, parlament, moder-
ní kostel Hallgrímskirkja a  vodojem 
Perlan. Dovolená na  Islandu skončí 
večerním koupáním v  unikátních 
termálních lázních Modrá laguna. 
Odlet do  Berlína, Katovic či Vídně 
(svoz z letiště do ČR je zajištěn) nebo 
do Prahy (dle termínů) kolem půlnoci.
7. den: Ráno přílet a transfer do ČR.
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn časů letů, nepříznivého počasí 
nebo nesjízdnosti některých cest pro 
autobus vyhrazena. Změna pořadí 
dnů programu dle aktuálních podmí-
nek na Islandu vyhrazena.

www.skandinavie.cz

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Hella

Þingvellir

Island • pobytový zájezd s výlety

SEDM DIVŮ ISLANDU

Hallgrímskirkja
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Láká Vás magická krajina Islandu a  světelné 
divadlo polární záře na obloze? Pak s námi po-

jeďte levně na Island svozy z různých míst v ČR na blízká letiště v Německu. Odtud se dá letět na Island 
přímými lety. Během zájezdu navštívíme nejkrásnější vodopády jižního Islandu, mohutné vulkány, černou 
sopečnou pláž, aktivní gejzír s horkými prameny v jeho okolí či nejstarší parlament světa Alþing. Ubytová-
ní budete po 3 nebo 4 noci v hotelu oblasti měst Selfoss a Hveragerði, odkud budeme vyrážet za poznáním 
Islandu. Po návratu se můžete vykoupat v termálním bazénu a po večeři budeme vyhlížet polární záři.

V rámci tohoto nového zájezdu se podíváte na přírodně atraktivní místa tajemné-
ho islandského západu a severozápadu. Navštívíte hornatý poloostrov Snæfellsnes 

s majestátní sopkou Snæfell i hlavnímu turistickému ruchu vzdálené a neprávem opomíjené severozápad-
ní fjordy, které na vás dýchnou tou pravou atmosférou tradičního Islandu. Vystoupáte na nejvyšší útesy 
Látrabjarg s bohatým ptačím životem, navštívíte nejzápadnější osadu Evropy Patreksfjörður a zastavíte 
se u monumentálního vodopádu Fjallfoss (Dynjandifoss). Za příplatek můžete podniknout nezapomenu-
telnou plavbu na unikátní ostrůvek Vigur, nacházející se v nejhlubším fjordu Ísafjarðardjúp. Samozřejmě 
budete mít příležitost vychutnat si koupel v termálních pramenech pod otevřenou oblohou. Ubytování 
je zajištěno v hostelech a penzionech ve 2lůžkových pokojích se snídaní. Odlet přímým letem z Drážďan.

1. den: Odjezd z  ČR do  Německa, 
přímý let na Island, přílet pozdě večer. 
2. den: Cesta pod světoznámou sop-
kou Eyjafjallajökull k  vodopádům 
Seljalandsfoss (dá se vstoupit 
za  jeho vodní stěnu) a  Skógafoss 
(výška 62 m) a  k  ledovcovému spla-
zu. U  nejjižnějším mysu Islandu 
Dyrhólaey vstoupíme na  černou 
sopečnou pláž s  čedičovou jeskyní. 

1. den: Odjezd z ČR do Drážďan. Od-
let přímým letem do  Keflavíku, kam 
přiletíme ve  večerních hodinách. 
Nocleh na poloostrově Reykjanes.
2. den: Přes hlavní město Reykjavík 
pojedeme podmořským tunelem 
pod fjordem Hvalfjörður a  navštíví-
me  městečko Borgarnes. Odtud 
se vydáme na  protáhlý poloostrov 
Snæfellsnes s  rozbrázděnou po-
stvulkanickou krajinou, které vé-
vodí „Verneova“ sopka Snæfell 
(1446 m n.m.). Nocleh.

rozestupuje evropská a americká lito-
sférická deska a  byl zde v  10. století 
založen nejstarší parlament světa 
– Alþing. 4. den: Procházka mezi 
horkými prameny ve  Hveragerdi. 
Prohlídka Reykjavíku (radnice, par-
lament, kostel Hallgrímskirkja a vodo-

7. den: Dnes se rozloučíme s drsným 
islandským severozápadem a  po-
dél různorodých fjordů, které ústí 
do  hlavního fjordu Ísafjarðardjúp, 
přejedeme cestou s krásnými vyhlíd-
kami do městečka Hólmavík. 
8. den: Podél fjordu Hrútafjöður se 
vrátíme do  civilizace k  okružní silnici 
č. 1. Na cestě do Reykjavíku můžeme 
vystoupit na kráter sopky Grábrók, 
který se nachází v  blízkosti silnice. 
Po půlnoci odlet do Drážďan.  
9. den: Přílet časně ráno.

3. den: Tzv. zlatý trojúhelník: sídlo 
biskupství Skálholt, oblast Geysiru 
s  aktivním gejzírem Strokkur, 
impozantní vodopád Gullfoss 
(voda padá ve  dvou stupních 
do  hloubky 32 metrů). Odpoledne 
se zastavíme v NP Þingvellir, kde se 

3. den: Ráno vyplujeme trajektem 
z  městečka Stykkishólmur mezi ma-
lebnými šérovými ostrůvky přes fjord 
Breiðafjörður do  odlehlých severo-
západních fjordů. Zde navštívíme 
nejzápadnější místo Islandu a  také 
Evropy – až několik set metrů vysoké 
útesy Látrabjarg a uvidíme též čer-
vené pláže Rauðasandur. Ubytuje-
me se v některé z rybářských osad. 
4. den: Navštívíme nejzápadněj-
ší osadu Evropy Patreksfjörður 
a  malebnou rybářskou vesničku 
Tálknafjörður s  termálními prame-
ny, odkud se vydáme na pěší túru.
5. den:  Dnes se zastavíme u monu-
mentálního vodopádu Dynjandi-
foss (Fjallfoss), vyjedeme na vyhlídku 
nad osadou Þingeyri a vykoupeme 
se v některém z termálních bazenů. 
6. den: Návštěva okolí města 
Ísafjörður, střediska západních fjor-
dů. Odpoledne můžeme uskuteč-
nit výlet lodí na  malebný ostrůvek 
Vigur, kde se nachází jediný větrný 
mlýn na Islandu a ptačí kolonie. 

jem Perlan). Nakonec možnost kou-
pele v  termálních lázních Modrá 
laguna. V  noci odlet. 5. den: Ranní 
přílet do Německa, transfer do ČR.

Pozn.: Změna programu v  případě 
změn časů letů, nepříznivého počasí, 
nesjízdnosti některých cest pro mik-
robus nebo omezení z důvodu aktivní 
sopečné činnosti apod. vyhrazena.

TAJEMNÉ ZÁPADNÍ FJORDY ISLANDU
Island • poznávací zájezd s turistikou

Předpokládané časy svozů a  odle-
tů jsou uvedeny na webu v záložce 
INFO K ZÁJEZDU.
Cena obsahuje: letenku Německo 
- Keflavík a  zpět vč. let. tax (přímý let) 
ve  výši 7  000 Kč (2., 6. a  20. 9.) nebo 
ve výši 6 000 Kč (23. 9. a 10. 10.), dopravu 
na/z letiště v Německu, dopravu mikro-

busem na Islandu, dle termínů 3-4 noc-
lehy se snídaněmi v hotelu KOMFORT 
(ve  2lůžkových pokojích vč. lůžkovin 
s příslušenstvím), průvodce, 1x koupání 
ve vyhřívaném venkovním bazénu, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C.
Cena neobsahuje: vstupné cca 2 000 ISK 
(15 EUR), další výše neuvedené služby. 

Příplatky: vstup do  Modré laguny: 
1  400 Kč, 3x večeře o  dvou chodech: 
4 000 Kč, jednolůžkový pokoj: 4 000 Kč
Pozn.: *svoz z uvedených míst při mini-
málně 2 osobách
Minimální počet účastníků: 8. Garan-
ce malé skupiny. Polární záře je přírodní 
fenomén a její výskyt nelze garantovat.

Cena obsahuje: letenku Drážďa-
ny – Keflavík a  zpět vč. let. tax ve  výši 
9 000 Kč (přímý let), dopravu na/z letiště 
v Německu, dopravu mikrobusem na Is-
landu (řídí průvodce), trajekt na severo-
západní fjordy, 7x ubytování kategorie 
TURIST v  hostelech ve  2lůžkových 
pokojích (včetně lůžkovin), 7x snídaně, 
průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném 

venkovním bazénu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 
5 000 ISK (tj. cca 40 EUR), další výše neu-
vedené služby.
Příplatky: výlet lodí na ostrůvek Vigur: 
2 400 Kč, cestovní pojištění Uniqa EXTRA 
s rozšířením storna zájezdu: 460 Kč.
Minimální počet účastníků: 12

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo: Poznámka:
2� 9� – 7� 9� 2017 35IS17�0209 26 900 Kč Praha, Plzeň, *Domažlice 4 noci, odlet Norimberk

6� 9� – 10� 9� 2017 35IS17�0609 25 900 Kč Praha, *Jablonec,*Liberec 3 noci, odlet Drážďany
20� 9� – 24� 9� 2017 35IS17�2009 25 900 Kč Praha, *Chomutov, Ústí 3 noci, odlet Drážďany
23� 9� – 28� 9� 2017 35IS17�2309 25 900 Kč Praha, Plzeň, *Domažlice 4 noci, odlet Norimberk

10� 10� – 15� 10� 2017 35IS17�1010 24 900 Kč Praha, *Jablonec,*Liberec 3 noci, odlet Drážďany

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
5� 7� – 13� 7� 2017 30IS17�0507 43 900 Kč Praha
5� 8� – 13� 8� 2017 30IS17�0508 43 900 Kč Praha

facebook.com/periscope.cz

ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ, SOPKAMI  
A GEJZÍRY NA ISLAND

NOVINKA

NOVINKA

Keflavík Reykjavík

Grábrók
Snæfell

Látrabjarg

Ísafjörður Vigur

Stykkishólmur

Dynjandifoss
Hólmavík

Patreksfj.

Dynjandifoss, foto: Visit Westfjords

Od 2. 9. a 23. 9. s odletem z Norimberka jeden den navíc! Lehká turistika 
na sopečném poloostrově Reykjanes s návštěvou majáku Reykjanesvíti a  ter-
mální oblasti Gunnuhver. Odlet večer 5. dne, přílet 6. den ráno, transfer do ČR. 

INDIVIDUÁLNÍ CESTA: 
Cena od 18 900 Kč obsahuje: 
letenku z Německa, ubytování, 
půjčení auta, pojištění.
Informace na e-mailu:  
trajekty@skandinavie.cz



ISLAND V KOSTCE
Mnoho let velmi oblíbený zájezd na Island – cesta kolem ostrova „zavě-
šeného“ pod polárním kruhem. Během plných sedmi dnů navštívíme 

nejznámější místa Islandu: mimo jiné historicky i geologicky zajímavý národní park Þingvellir (UNESCO), 
rozsáhlá lávová pole, jedinečné jezero Mývatn i sopku Krafla, mohutný vodopád Dettifoss, největší evrop-
ský ledovec Vatnajökull s ledovcovou lagunou Jökulsárlón a samozřejmě „zlatý“ vodopád Gullfoss a ak-
tivní gejzír Strokkur. Uvidíme také hlavní město Reykjavík, skanzen lidové architektury Glaumbær a před 
odletem se můžeme vykoupat v termálních lázních Modrá laguna. Čeká na nás i všudypřítomný vítr, voda 
ve všech skupenstvích a barvách a nejkouzelnější dar severních oblastí – světlé noci. Ubytování v hotelech 
ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím s polopenzí. Přímý let z Drážďan!

Mývatn
Egilsstaðir

Glaumbær
Vatnsnes

Borgarnes

Dettifoss

Lón
Jökulsárlón

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna Hella

Goðafoss

Reykjavík

1. den: Odlet na  Island přímým le-
tem z Drážďan (doprava na letiště z ČR 
v ceně). Po příletu transfer na ubytování.
2. den: Dopoledne navštívíme hlav-
ní město Reykjavík (mj. spatříme 
vodojem Perlan, Hallgrímův kostel, 
radnici). Poté pojedeme do  národní-
ho parku Þingvellir na místo, kde byl 
vyhlášen první parlament na  svě-
tě – Alþing. Okruh kolem Islandu 
započneme jízdou podmořským 
tunelem pod Hvalfjordem a  pak na-
hlédneme lehce do  vnitrozemí (mj. 
nejvydatnější horký pramen Deildar-
tunguhver, vodopády v  lávě Bar-
nafoss a  Hraunfossar). Odpoledne 
vystoupáme na  kráter Grábrók. 
Nocleh na severozápadě.
3. den: Dopoledne zavítáme na po-
loostrov Vatnsnes a  u  farmy Ósar se 
nám otevře krásný výhled na  útes 
Hvítserkur, v  jehož okolí možná 
spatříme i  tuleně. Zastavíme u  čedi-
čového „hradu“ Borgarvirkið a v Blön-
duósu uvidíme hypermoderní kostel 
ve  tvaru kráteru. Prohlédneme si 
také skanzen lidové architektury 
Glaumbær. Večer ubytování ve měs-
tě Akureyri nebo okolí.
4. den: Dopoledne cestou uvidíme 
vodopád Goðafoss („božský vo-
dopád“). Potom již celý zbytek dne 
strávíme u  unikátního jezera Mý-
vatn. Navštívíme místa podřimují-
cích (Krafla) i dávno vyhaslých sopek, 
vystoupíme na některý z kráterů (Víti, 
Hverfjall) a  projdeme se lávovým 
městem Dimmuborgir. Spatříme 
též unikátní lávové formace a  pole, 
pseudokrátery, solfatary a  bahenní 
sopky (Námafjall). Nocleh v Húsavíku. 
Po večeři budeme mít možnost se zú-
častnit velrybího safari.
5. den: Tento den nás čeká nejmo-
hutnější vodopád Islandu – Detti-

foss v NP Jökulsárgljúfur, jehož příva-
ly vod padají s hukotem do ohromují-
cího kaňonu na řece Jökulsá á fjöllum. 
Trasa pokračuje liduprázdnou kraji-
nou vysočiny Möðrudalsöræfi s  vý-
hledem na  královnu islandských 
hor Herðubreið do  městečka 
Egilsstaðir. Ubytování v okolí.
6. den: Dopoledne podnikneme vy-
cházku ke třetímu nejvyššímu vo-
dopádu Islandu – Hengifoss nad 
jezerem Lögurinn a  kolem poledne 
dojedeme až k  pobřeží Atlantského 
oceánu, k  fascinujícím fjordům včet-
ně největšího Berufjörðu. Zde zasta-
víme v  rybářské osadě Djúpivogur. 
Dále pokračujeme k  labutí zátoce 
Lón a  pod největším evropským 
ledovcem Vatnajökull spatříme 
rhyolitové pohoří Stafafell. Odtud se 
přesuneme na nocleh do města Höfn.
7. den: Po  okružní silnici přijedeme 
k malebné a zároveň tajemné ledov-
cové laguně Jökulsárlón. Aby foto-
grafie ledových ker, ledovce a  jezera 
byly co nejatraktivnější, doporučuje-
me projížďku po jezeře obojživelným 
člunem. V  národním parku Skaf-
tafell vycházka k  vodopádu Svarti-
foss (s  pozadím černých čedičových 
sloupů). Přes písečné naplaveniny 
řeky Skeidará a  lávovou plošinu Eld-
hraun dorazíme na  nejjižnější bod 
Islandu u  osady Vík. Uvidíme černé 
pláže, čedičovou jeskyni, skalní bránu 
a útesy Dyrhólaey s ptačími kolonie-
mi papuchalků, racků a alkounů. Poté 
nás čeká vodopád Skógafoss a vo-
dopád Seljalandsfoss, jehož vodní 
stěnu lze podejít. Nocleh v okolí.
8. den: Krásné zážitky máme na pro-
gramu i  poslední den na  Islandu. 
Nejprve zastavíme u  biskupství 
ve  Skálholtu a  poté již budeme ob-
divovat „zlatý“ vodopád Gullfoss. 

Þingvellir

Skaftafell

HengifossPOLOPENZE V CENĚ

Původní drnová stavení vypadají jako vystřižená z pohádky – foto: Ragnar Th. Sigurdsson Nechte na sebe působit sílu erupce gejzíru Strokkur – foto: Ragnar Th. Sigurdsson

Island • poznávací zájezd

Cena obsahuje všechny termíny: le-
tenku Drážďany – Keflavík a zpět vč. 
let. tax (přímý let), dopravu autobusem 
na/z letiště v Drážďanech, dopravu au-
tobusem na Islandu, 7x ubytování v ho-
telech kategorie KOMFORT – 2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím, 7x snídaně, 7x 
večeře o třech chodech (mimo 1. den), 
průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném 
venkovním bazénu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 
16  000  ISK (tj. cca 120 EUR) vč. plavby 

po ledovcové laguně a velrybího safari, 
další výše neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny: 
1 400 Kč, 1lůžkový pokoj: 11 000 Kč, ces-
tovní pojištění UNIQA EXTRA s  rozšíře-
ním storna zájezdu: 460 Kč.
Slevy: zájezd bez večeří: 8 500 Kč.
Pozn.: * svoz z  Brna vlakem nebo lin-
kovým autobusem a zpět mikrobusem 
(min. 3 os.): 800 Kč, **samostatný odlet 
z  Vídně na  vyžádání. Svoz do/z Vídně 
nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 34

Termín: Kód zájezdu: Cena: Poznámka:
12� 7� – 20� 7� 2017 06IS17�1207 56 900 Kč Praha, *Brno, **Vídeň

48

Islandština dala světu slovo „gejzír“, 
proto nemineme ani „otce“ – Geysir 
(ten je činný pouze sporadicky), ani 
„syna“ o  pár metrů opodál – gejzír 
Strokkur. Odpoledne budeme mít 
možnost zastávky na  nákupy v  Rey-
kjavíku a navečer se můžeme vykou-
pat v  termálních lázních Modrá 
laguna. Po půlnoci odlet.

9. den: V  ranních hodinách přílet 
přímým letem do Drážďan, odkud je 
zajištěn svoz autobusem do ČR. 

Pozn.: Změna programu v  případě 
změn časů letů, nepříznivého počasí 
nebo nesjízdnosti některých cest pro 
autobus vyhrazena.

Milada  
Zábršová
průvodkyně zájezdu

KRÁSY 
VÝCHODNÍHO 

GRÓNSKA
Termín: 22. 7. – 3. 8. 2017

Kód na webu: 06AD17
Cena: 77 800 Kč

Nabízíme vám návštěvu 
nejkrásnější oblasti východ-
ního Grónska, které se pře-
zdívá „Švýcarsko grónského 
pobřeží“. Mezi jednotlivými 
místy se budeme přesouvat 
rybářskými čluny s  licencí 
pro přepravu návštěvníků.



Island • poznávací zájezd s turistikou

ISLAND VŠEMI SMYSLY
Zájezd nejen pro ty, kteří si oblíbili Island při předchozí návštěvě, ale i pro ty, kteří ho znají „jen“ z vyprávění 
přátel. Navštívíme některá méně známá, přesto atraktivní místa, kam se podívá jen málo turistů a kde je ješ-
tě Island „necivilizován“. Hlavním lákadlem této části jsou tajemné severozápadní fjordy, poloostrov Snae-
felsness i  vulkanicky aktivní souostroví Vestmannaeyjar. Díky islandskému terénnímu mikrobusu se do-
staneme po nezpevněných cestách (včetně brodění řek) do liduprázdného islandského vnitrozemí. Turisté 
i fotografové si užijí jak v barevných horách Landmannalaugar, tak při túře v zelené oáze Þórsmörk. Koupat 
se budeme jak v bazénech u ubytování, tak v přírodním termálu Hveravellir i v moderní Modré laguně. Uby-
tování je zajištěno v turistických ubytovnách, penzionech a chatkách ve dvoulůžkových pokojích se snídaní. 
Během zájezdu jistě oceníte, žeubytování je dvakrát dvě noci na stejném místě. Odlet z Prahy nebo Drážďan!

1. den: Odlet z  Prahy (s  přestupem) 
nebo z Drážďan (přímý let, svoz auto-
busem z Prahy v ceně), přílet na letiš-
tě v Keflavíku večer. Přejezd na ubyto-
vání na poloostrově Reykjanes.
2. den: Přes hlavní město Reykjavík 
pojedeme kolem jezera Þingvallavatn 
do  vnitrozemí stezkou Kaldidalur, 
průsmykem mezi ledovci Ok a  Lan-
gjökull. Poté si prohlédneme dva kou-
zelné vodopády v  lávě Hraunfo-
ssar a Barnafoss. Odpoledne přeje-
deme poloostrov Snæfellsnes (2 noci).
3. den: Na  Snaefellsnes uvidíme 
mimo jiné lávové útvary v  moři 
u  Arnarstapi a  rozbrázděnou po-
stvulkanickou krajinu, které vévodí 
„Verneova“ sopka Snæfell (1446 m 
n. m.). Podnikneme též túru podél 
pobřeží, přičemž program bude při-
způsoben aktuálnímu stavu počasí.
4. den: Poplujeme trajektem z měs-
tečka Stykkishólmur mezi maleb-
nými šérovými ostrůvky přes fjord 

Breiðafjörður do  odlehlých severo-
západních fjordů. Zde navštívíme 
nejzápadnější místo Islandu a  také 
Evropy – až několik set metrů vysoké 
útesy Látrabjarg. Ubytování v  ně-
které z typických rybářských osad. 
5. den: Zastavíme se u monumentál-
ního vodopádu Dynjandifoss (Fjall-
foss) a ze střediska SZ Islandu, města 
Ísafjörður, můžeme uskutečnit výlet 
lodí na malebný ostrůvek Vigur, kde 
se nachází jediný větrný mlýn na Islan-
du a ptačí kolonie. Večer se ubytujeme 
u jednoho z tajemných fjordů.
6. den: Dnes se rozloučíme s drsným 
islandským severozápadem a  podél 
různorodých fjordů, které ústí do hlav-
ního fjordu Ísafjarðardjúp, přeje-
deme cestou s  krásnými vyhlídkami 
na  ubytování u  poloostrova Vatn-
snes, kde možná zahlédneme i tuleně.
7. den: Ráno se již vydáme do island-
ského vnitrozemí po  stezce Kjölur. 
U  termálního pole Hveravellir 

se projdeme po  aktivní horké zemi, 
osvěžíme svá těla v  přírodní „vaně“ 
s teplou vodou, a pokud nám to po-
časí dovolí, podíváme se do  nedale-
ké kouzelné horské geotermální 
oblasti Kerlingarfjöll („Čarodějné 
hory“). Ubytování na jihu Islandu.
8. den: Na další cestě vnitrozemím nás 
čeká unikátní termální oblast Land-
mannalaugar. Zde překonáme mla-
dé lávové pole a projdeme se po okol-
ních barevných („duhových“) horách 
s aktivní postvulkanickou činností; na-
konec se vykoupeme v teplé říčce. Od-
poledne se přesuneme po  fascinující 
terénní cestě kolem soutěsky Eldgjá 
na jih ostrova. Ubytování.
9. den: Ráno se vydáme k ledovcové 
laguně Jökulsárlón, na níž můžeme 
absolvovat plavbu obojživelnou lodí. 
Odpoledne dorazíme na  nejjižnější 
bod Islandu do  osady Vík. Uvidíme 
zde zajímavé černé pláže, skalní brá-
nu a  také ptačí útesy Dyrhólaey. 
Nedaleko vodopádu Skógafoss se 
ubytujeme (2 noci).
10. den: Výlet lodí na ostrov Heima-

ey v  souostroví Vestmannaeyjar 
(v  ceně zájezdu), kde můžeme vy-
stoupit na  aktivní sopku Eldfell, 
která naposledy explodovala v  roce 
1973. Ostrov je též známý početnými 
ptačími koloniemi. Návrat navečer. 
11. den: Výlet do pohádky, do zele-
né oázy Þórsmörk (v  překl. Thórův 
les), rozkládající se mezi ledovci Ey-
jafjallajökull a  Mýrdalsjökull, kde se 
projdeme malebným březovým lesí-
kem s  výhledy na  ledovce. Doprava 
do/z Þórsmörku islandským terénním 
autobusem za  poplatek. Odpoledne 
se přesuneme přes hlavní město 
Reykjavík na  polostrov Reykjanes, 
kde se krátce před odletem může-
me vykoupat v  termálních lázních 
Modrá laguna. Odlet po půlnoci. 
12. den: Přílet z  Islandu do  Prahy 
(s  přestupem) před polednem nebo 
přímým letem do  Drážďan (svoz 
do Prahy autobusem v ceně).
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn letových časů, nepříznivého 
počasí nebo nesjízdnosti některých 
cest pro mikrobus vyhrazena.

Staňte s námi na nejzápadnějším cípu Evropy – útesech Látrabjarg – foto: Visit Westfjords S projevy postvulkanické činnosti se budete setkávat na každém kroku – foto: Hana Tomsová

Cena obsahuje: letenku Praha – Kefla-
vík a zpět (s přestupem) nebo Drážďany 
– Keflavík a  zpět (přímý let) vč. let. tax, 
dopravu na/z letiště autobusem z  ČR 
v  termínu od 2. 8. a od 30. 8., dopravu 
mikrobusem na  Islandu, trajekt na  se-
verozápadní fjordy, loď na Vestmannské 
ostrovy a zpět, 10x ubytování kategorie 
TURIST v hostelech ve 2lůžkových po-
kojích (včetně lůžkovin), 10x snídaně, 
průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném 
venkovním bazénu, cestovní pojištění 

UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 
24  000  ISK (190 EUR) včetně dopravy 
do/z Þórsmörku (výlet je závislý na po-
časí), plavby po ledovcové laguně a vý-
letu na ostrůvek Vigur, další výše neuve-
dené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny: 
1  400 Kč, cestovní pojištění UNIQA EX-
TRA s rozšířením storna zájezdu: 460 Kč.
Minimální počet účastníků: 12 
Garance malé skupiny. 

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
1� 7� – 12� 7� 2017 18IS17�0107 54 900 Kč Praha, odlet Praha
2� 8� – 13� 8� 2017 18IS17�0208 54 900 Kč Praha, odlet Drážďany
30� 8� – 10� 9� 2017 18IS17�3008 54 900 Kč Praha, odlet Drážďany

V termínu od 30. 8. možnost spatření polární záře!

Vík

Keflavík
Modrá laguna

Reykjavík

Hella
Vestmannaeyjar

HveravellirArnarstapi

Látrabjarg

Ísafjörður

Vatnsnes

Bolungarvík

Kerlingarfjöll

Þórsmörk
Jökulsárlón

Stykkishólmur

Gullfoss

LandmannalaugarÞingvellir
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ISLAND.CZ
Jako jediná CK v Česku pořádáme 
zájezdy do Norska, Finska, na Island 
a na Azorské ostrovy po celý rok.
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VÝPRAVA DO NITRA ISLANDU
Jedinečné putování Islandem nabízející nevšední zážitky turistům 
s vlastním stanem, kteří si chtějí plnými doušky vychutnat kouzlo island-

ské přírody. Na „ostrov ohně a ledu“ se dostaneme pohodlně přímým letem z Drážďan. Během dovolené 
na Islandu nás čekají hlavně kratší i delší pěší túry v atraktivních termálních, vulkanických a ledovcových 
končinách této geologicky velmi mladé a unikátní země pod polárním kruhem. Uvidíme nejzajímavější 
místa ostrova, např. nejvyšší vodopád Glymur či překrásné duhové hory Landmannalaugar. Podnikneme 
túry v nádherné geotermální oblasti Kerlingarfjöll a v národním parku Skaftafell. Díky islandskému terén-
nímu autobusu se navíc dostaneme k sopce Askja a přejedeme vnitrozemskou cestou Kjölur k termální 
oáze Hveravellir. Několikrát se vykoupeme v teplých říčkách uprostřed panenské přírody.

Askja Snæfell

Húsavík

Vík

Keflavík Landmannalaugar

Þórsmörk

Egilsstaðir

Jökulsárlón

DettifossGoðafoss

Reykjavík
Glymur

Hraunfossar
Langjökull

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

Þingvellir
Gullfoss

Kerlingarfjöll

Mývatn

1. den: Odjezd z ČR do Drážďan. Od-
let přímým letem do  Keflavíku, kam 
přiletíme v nočních hodinách. Nocleh 
na poloostrově Reykjanes.
2. den: Dopoledne se vydáme k nej-
vyššímu islandskému vodopádu 
Glymur, uvidíme nejvydatnější horký 
pramen Deildartunguhver a  vodo-
pády Hraunfossar a  Barnafoss. 
Nocleh v okolí.
3. den: V  případě příznivého počasí 
procházka po  ledovci Langjökull 
(ledovcové vybavení není potřeba). 
Pak zavítáme do NP Þingvellir a bu-
deme pokračovat k  vodopádu Gu-
llfoss a ke gejzíru Strokkur. Přesun 
do  kempu v  geotermální oblasti 
Hveravellir. Možnost koupele a  ve-
černí vycházky.
4. den: Turistika v horské oblasti Ker-
lingarfjöll („Čarodějné hory“). K veče-
ru odjedeme na zelený sever ostrova.
5. den: Pokračovat budeme severem 

Askja, kde uskutečníme túru k  její 
kaldeře a  ke  kráteru Víti. Nocleh 
v okolí hory Snæfell (1 839 m n. m.).
10. den: Přes městečko Egilsstaðir 
nás čeká celodenní přejezd pod nej-
větším evropským ledovcem Vat-
najökull. Den zakončíme návštěvou 
laguny Jökulsárlón s plujícími ledo-
vými krami, mezi nimiž se můžeme 
projet obojživelným člunem. 2 noci 
v NP Skaftafell.
11. den: Celodenní turistika v  ná-
rodním parku Skaftafell. Na výběr 
je několik tras. Nedaleko nad kem-
pem se nachází vodopád Svartifoss. 
12. den: Dnes dorazíme do osady Vík. 
Uvidíme zde černé pláže, čedičovou 
jeskyni, skalní bránu a  ptačí útesy 
Dyrhólaey. Navečer dojedeme k vo-
dopádu Skógafoss, nocleh v okolí.
13. den: V  případě dobrého poča-
sí možnost celodenního přechodu 
do  oázy Þórsmörk. Trasa stoupá 

ostrova se zastávkou ve městě Aku-
reyri, kde navštívíme zdejší unikátní 
botanickou zahradu. Kolem vodopá-
du Goðafoss pak dojedeme k jeze-
ru Mývatn. 2 noclehy.
6. den: Celodenní turistika v  atrak-
tivní krajině v  okolí jezera Mývatn. 
Možnost koupele v termálním bazénu 
nebo v moderních lázních Jarðböðin.
7. den: Dnes budeme mít možnost 
vydat se na  velrybí safari z  měs-
tečka Húsavík. Přejedeme do  oblasti 
NP Jökulsárgljúfur a  absolvujeme 
túru z  Ásbyrgi do  Vesturdalur. Pro-
jdeme kolem červeného vulkánu 
Rauðhólar a  ozvěnových skal Hl-
jóðaklettar. Nocleh ve Vesturdalur.
8. den: Dopoledne budeme po-
kračovat kaňonem řeky Jökulsá 
á  Fjöllum k  vodopádu Dettifoss. 
Přespíme pod královnou island-
ských hor Herðubreið.
9. den: Ráno nás čeká cesta k sopce 

kolem jedinečné kaskády vodopá-
dů řeky Skógá, průsmykem mezi 
ledovci a  přes čerstvé lávové pole 
z roku 2010. Doprava do/z Þórsmörku 
islandským autobusem je za  popla-
tek. Cestou zastávka u  vodopádu 
Seljalandsfoss. Přejezd do vnitroze-
mí na 2 noclehy.
14. den: Turistika v oblasti „duhových 
hor“ Landmannalaugar. Za  pěkné-
ho počasí výlet do oblasti obsidiáno-
vých hor u Hrafntinnuskeru.
15. den: Dopoledne návrat do civiliza-
ce a do hlavního města Reykjavíku. 
Možnost koupele v některém z termál-
ních koupališť. Odlet po půlnoci.
16. den: V  ranních hodinách přílet 
do Drážďan, transfer do ČR. 
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn časů letů, nepříznivého počasí, 
nesjízdnosti některých cest pro auto-
bus nebo omezení z  důvodu aktivní 
sopečné činnosti apod. vyhrazena.

Hveravellir

Skaftafell

Cena obsahuje: letenku Drážďany – Ke-
flavík a zpět vč. let. tax ve výši 10 000 Kč 
(přímý let), dopravu na/z letiště v  Ně-
mecku, autobus na  Islandu, poplatky 
na  tábořištích a  v  kempech, průvodce, 
1x koupání ve  vyhřívaném venkovním 

bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 20 000 ISK 
(tj. cca 130 EUR) vč. velrybího safari, plav-
by po  ledovcové laguně a  dopravy z/do 
Þórsmörku, další výše neuvedené služby.

Příplatky: cestovní pojištění Uniqa EX-
TRA s rozšířením storna zájezdu: 460 Kč.
Pozn.: * samostatný odlet z Vídně na vy-
žádání. Svoz do/z Vídně nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 26

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
19� 7� – 3� 8� 2017 15IS17�1907 36 900 Kč Praha, Brno, *Vídeň

15� 7� – 30� 7� 2017 15IS17�1507 36 900 Kč Praha, Brno, *Vídeň
zahájení prodeje po doprodání termínu od 19. 7.

Kempování v srdci duhových hor Landmannalaugar – foto: Petr Burian Bublající bahenní sopka v blízkosti jezera Mývatn – foto: Ragnar Th. Sigurdsson

Island • poznávací zájezd s turistikou

www.skandinavie.cz

Patrik 
Dekan
průvodce zájezdu

Z velrybího safari Ledovcová laguna Jökulsárlón
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VÝPRAVA NA ISLAND V MALÉ SKUPINĚ
Turistický zájezd na  Island, který nabízí trasu po mnohých místech, jimž se zatím vyhýbají masy turistů. 
Nabízíme nevšední zážitky cestovatelům s vlastním stanem, kteří si chtějí plnými doušky vychutnat kouzlo 
zdejší přírody. Díky dostatku času vám ukážeme dvě nejčerstvější lávová pole na Islandu. Na „ostrov ohně 
a  ledu“ se dostaneme pohodlně přímým letem z  Drážďan. Během dovolené na  Islandu nás čekají kratší 
i  delší pěší túry v  atraktivních termálních, vulkanických a  ledovcových končinách této geologicky velmi 
mladé a unikátní země pod polárním kruhem. Díky islandskému terénnímu autobusu se dostaneme hlubo-
ko do vnitrozemí a spatříme tak původní, člověkem stále málo dotčenou, zemi. Na několika místech zůsta-
neme dvě a více nocí najednou, odpadá tedy nutnost častého balení stanu. Tento turistický zájezd na Island 
má ještě jednu důležitou výhodu: zájemci mají možnost připlatit si večeře v místních restauracích. 

1. den: Odjezd z ČR do Drážďan. Od-
let přímým letem do  Keflavíku, kam 
přiletíme v nočních hodinách. 
2 noclehy na poloostrově Reykjanes.
2. den: Turistika na poloostrově Rey-
kjanes, mimo jiné uvidíme geoter-
mální oblast Gunnuhver a  maják 
Reykjanesvíti s útesy v moři.  
3. den: Túra v atraktivních islandských 
kulisách: od jezera Þingvallavatn přes 
průsmyk v blízkosti geotermálně nej-
aktivnějšího místa Islandu, pod horu 
Hengill, a  v  obklopení barevnými 
ryolitovými horami až do  městečka 
skleníků Hveragerði. 
3 noclehy na  jihu ostrova v  blízkosti 
vodopádu Skógafoss.
4. den: Dnes se vydáme po  jižním 
pobřeží až do osady Vík. Uvidíme zde 

černé pláže, čedičovou jeskyni, skalní 
bránu a také ptačí útesy Dyrhólaey. 
Na cestě zpět se zastavíme u ledov-
cového splazu Sólheimajökull. 
Návrat na nocleh.
5. den: Celodenní túra po trase stou-
pající kolem jedinečné kaskády vo-
dopádů řeky Skógá, průsmykem 
mezi ledovci až k  čerstvému lávové-
mu poli z roku 2010 ze sopky Fimm-
vörðuháls a zpět.
6. den: Dnes zavítáme ke  gejzíru 
Strokkur a  k  vodopádu Gullfoss 
a odpoledne se přesuneme do kem-
pu ve  vnitrozemské geotermální 
oblasti Hveravellir. Možnost kou-
pele a večerní vycházky. 2 noci.
7. den: Turistika ve vnitrozemí Islan-
du v  horské oblasti Kerlingarfjöll 
(„Čarodějné hory“).

8. den: Mikrobusem dokončíme prů-
jezd středem Islandu terénní silnicí 
Kjölur. Přijedeme k vodopádu Goða-
foss a poté k jezeru Mývatn, v jehož 
okolí ještě dnes podnikneme kratší 
túru. Možnost koupele v  termálním 
bazénu nebo v  moderních lázních 
Jarðböðin. 2 noci.
9. den: Návštěva nejhlubšího island-
ského vnitrozemí u  sopky Askja 
spojená s vycházkou po čerstvém lá-
vovém poli Holuhraun z roku 2014 
(největší produkce lávy na  Islandu 
od roku 1783).
10. den: Přejezd severním Islandem 
se zastávkou u  kráteru Grábrók 
a  vodopádů v  lávě Hraunfossar 
a Barnafoss. Nocleh v okolí. 
11. den: Dopoledne návrat do civiliza-
ce a do hlavního města Reykjavíku. 

Cena obsahuje: letenku Drážďany – 
Keflavík a zpět vč. let. tax ve výši 8 000 Kč 
(přímý let), dopravu na/z letiště v  Ně-
mecku, autobus na  Islandu, poplatky 
na  tábořištích a  v  kempech, průvodce, 
1x koupání ve  vyhřívaném venkovním 

bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 5 000 ISK 
(tj. cca 40 EUR) vč. servisních poplatků 
ve vnitrozemí, další výše neuvedené služby.
Příplatky: 10x večeře o  1 chodu: 

8 000 Kč, 5x večeře o 1 chodu: 4 000 Kč, 
cestovní pojištění UNIQA EXTRA s rozší-
řením storna zájezdu: 460 Kč.
Minimální počet účastníků: 12

Kerlingarfjöll – nezapomenutelný výšlap Čarodějnými horami – foto: archiv

Možnost koupele v některém z termál-
ních koupališť. Odlet po půlnoci.
12. den: V  ranních hodinách přílet 
přímým letem do  Drážďan, transfer 
do ČR. 
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn časů letů, nepříznivého počasí, 
nesjízdnosti některých cest pro auto-
bus nebo omezení z  důvodu aktivní 
sopečné činnosti apod. vyhrazena.

NEJLEPŠÍ OKAMŽIKY PO TRASE:
  podnikneme túry v nádherných 

geotermálních oblastech 
Kerlingarfjöll a Hveravellir

  spatříme čerstvé lávové pole 
Holuhraun z roku 2014 a ze 
sopky Fimmvörðuháls (2010)

  projdeme se v podmanivé 
krajině v okolí jezera Mývatn.

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
2� 8� – 13� 8� 2017 33IS17�0208 34 900 Kč Praha

Askja

Vík

Keflavík
Fimmvörðuháls

Goðafoss

Reykjavík Gullfoss
Kerlingarfjöll

Holuhraun

Mývatn
Hveravellir

Hveragerði

Þingvellir

Hraunfossar
Grábrók

Trek Laugavegur začíná u řeky Skógá - foto: Jana Chlubná

Pohoda při siestě Zrcadlení ve fjordu
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ISLANDSKÁ MOZAIKA
Zájezd za poznáním nádherné krajiny ostrova ležícího těsně pod polárním kruhem. Čekají vás pohledy 
na horké prameny, gejzíry, činné sopky, rozlehlé ledovce a ledovcová jezera, vodopády, fjordy, lávová pole 
a  spoustu dalších přírodních zajímavostí v  několika národních parcích. Mimo jiné navštívíme i  hornatý 
poloostrov Snæfellsnes, vulkanicky aktivní souostroví Vestmannaeyjar s bohatým ptačím životem, nejmo-
hutnější vodopád Evropy Dettifoss, ledovcovou lagunu Jökulsárlón a „duhové hory“ Landmannalaugar. 
Největším lákadlem Severu ostrova je okolí jezera Mývatn obklopené aktivními sopkami. Tento zájezd 
nadchne každého milovníka severu a cestovatele, protože ostrov i dnes přitahuje cizince svou drsně krás-
nou a  člověkem téměř nedotčenou přírodou. Nabízíme zde jedno z  nejpodrobnějších poznání Islandu. 
U vybraných termínů je možné připlatit si večeře podávané z autobusu. Odlet z Prahy nebo z Vídně!

Mývatn
Hengifoss

Goðafoss Dettifoss
Húsavík

Lón

Vík

Gullfoss
Keflavík
Modrá laguna

Reykjavík

Vestmannaeyjar

Glaumbær

Jökulsárlón

1. den: Odlet na Island s přestupem 
z Prahy nebo Vídně. Po příletu transfer 
na ubytování.
2. den: Dopoledne navštívíme Rey-
kjavík (vodojem Perlan, Hallgrímův 
kostel, radnici). Z  hlavního města se 
vydáme k hoře Esja, po jejíž svazích 
můžeme vystoupit na vyhlídku. Poté 
se přesuneme na  ubytování na  jiho-
západ ostrova.
3. den: Výlet lodí (jízdenka v  ceně 
zájezdu) na  ostrov Heimaey v  sou-
stroví Vestmannaeyjar, kde může-
me vystoupit na aktivní sopku Eldfell, 
která naposledy explodovala v  roce 
1973. Ostrov je též známý početnými 
ptačími koloniemi. Navečer se vrátíme 
na pevninu a zastavíme se u atraktiv-
ního vodopádu Seljalandsfoss.
4. den: Turistika v duhových horách 
Landmannalaugar. Návrat na nocleh. 
5. den: Ráno se projdeme u šedesá-
timetrového vodopádu Skógafoss 
a na nejjižnějším mysu Islandu Dyrhó-
laey budeme obdivovat skalní bránu. 
Poté přes rozsáhlé lávové pole ze 
sopky Laki a písečné naplaveniny řeky 
Skeidará dorazíme do  národního 
parku Skaftafell, kde uskutečníme 
vycházku k vodopádu Svartifoss. Od-
poledne po okružní silnici přijedeme 

k malebné a zároveň tajemné ledov-
cové laguně Jökulsárlón. Aby foto-
grafie ledových ker, ledovce a  jezera 
byly co nejatraktivnější, doporučuje-
me projížďku po jezeře obojživelným 
člunem. Nocleh v okolí města Höfn. 
6. den: Od největšího ledovce Ev-
ropy Vatnajökull pojedeme k labutí 
zátoce Lón a  poté se již dostaneme 
do  kouzelných východních fjordů 
v  Atlantském oceánu. Zde zastavíme 
v rybářské osadě Djúpivogur. Od-
poledne podnikneme vycházku k tře-
tímu nejvyššímu vodopádu Islan-
du Hengifoss nad jezerem Lögurinn, 
v jehož okolí budeme ubytováni. 
7. den: Dopoledne přejedeme lidu-
prázdnou krajinou vysočiny Möðru-
dalsöræfi k  nádhernému kaňonu 
Jökulsárgljúfur, do jehož hlubin se řítí 
nejmohutnější evropský vodo-
pád Dettifoss. Přes rybářské město 
Húsavík se dostaneme k  přírodní 
perle severního Islandu – jezeru Mý-
vatn. Ubytování v okolí na 2 noci. 
8. den: Během dne vystoupáme 
na  explozivní kráter Hverfell, 
projdeme se lávovým městečkem 
Dimmuborgir a  u  osady Skútustaðir 
budeme obdivovat pozoruhodné 
pseudokrátery. V  blízkosti jezera na-
vštívíme též okolí činné sopky Kra-

fla s lávovými poli a kráterem Víti. 
9. den: Nejdříve se zastavíme u  vo-
dopádu Goðafoss (v překl. Vodopád 
bohů), u  nějž údajně skončilo po-
hanství na  Islandu, a  poté dorazíme 
do  druhého největšího města ostro-
va Akureyri. Po  překonání průsmyku 
Öxnadalsheiði navštívíme skanzen 
Glaumbær ukazující nelehký život 
Islanďanů v nedávné minulosti. Uby-
tování u poloostrova Vatnsnes. 
10. den: Dopoledne se kolem fjordu 
Hrútafjörður dostaneme na  protáhlý 
hornatý poloostrov Snaefellsnes. 
Zde uvidíme mimo jiné lávové útva-
ry v moři u Arnarstapi a rozbrázdě-
nou postvulkanickou krajinu, které 
vévodí „Verneova“ sopka Snæfell 
(1446 m n. m.). Přejezd na nocleh. 
11. den: Ráno budeme pokračovat 

dále do  vnitrozemí do  národního 
parku Þingvellir, místa styku ame-
rické a  evropské litosférické desky 
a místa vyhlášení prvního islandského 
parlamentu, a odpoledne se přesune-
me do oblasti Geysir, kde se nachází 
„otec“ všech gejzírů. Ten je však v sou-
časnosti činný pouze sporadicky a za-
stupuje jej každých cca 5 minut gejzír 
Strokkur. Poblíž budeme moci také 
obdivovat „zlatý“ vodopád Gullfoss. 
Navečer budeme mít možnost se vy-
koupat v termálních lázních Modrá 
laguna. Odlet v nočních hodinách. 
12. den: Zájezd na  Island skončí 
v ranních hodinách příletem do Prahy 
nebo Vídně.
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn letových časů, nepříznivého 
počasí nebo nesjízdnosti některých 
cest pro autobus vyhrazena.

Cena obsahuje: letenku Praha – 
Keflavík a  zpět vč. let. tax, autobus 
na Islandu, loď na Vestmannské ostrovy 
a zpět, 10x ubytování kategorie TURIST 
v  hostelech ve  dvoulůžkových po-
kojích (včetně lůžkovin), 10x snídaně, 
průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném 

venkovním bazénu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 8  000 
ISK (tj. cca 60 EUR) vč. plavby po ledovco-
vé laguně, další výše neuvedené služby.
Příplatky: 9x večeře podávané z  au-
tobusu, u  termínů od  9. 7., 23. 7. a  3. 8.: 

4 000 Kč, vstup do Modré laguny: 1 400 Kč, 
cestovní pojištění UNIQA (EXTRA – vyšší 
storno zájezdu, 0% spoluúčast): 460 Kč
Pozn.: *samostatný let z/do Vídně 
na vyžádání (transfer na/z letiště ve Víd-
ni nezajišťujeme).
Minimální počet účastníků: 30

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
9� 7� – 20� 7� 2017 08IS17�0907 45 900 Kč Praha, Brno, *Vídeň

20� 7� – 31� 7� 2017 08IS17�2007 45 900 Kč Praha, Brno, *Vídeň
23� 7� – 3� 8� 2017 08IS17�2307 45 900 Kč Praha, Brno, *Vídeň
3� 8� – 14� 8� 2017 08IS17�0308 45 900 Kč Praha, Brno, *Vídeň

Þingvellir
Snæfell

Skaftafell

LandmannalaugarHella

Dominantou okolí městečka Grundarfjörður je hora Kirkjufell – foto: Ragnar Th. Sigurdsson Nálada v rybářském středisku severního Islandu – městě Húsavíku – foto: Ragnar Th. Sigurdsson

Island • poznávací zájezd s turistikou

Vodopád Svartifoss
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TAJE A KRÁSY VNITROZEMÍ ISLANDU 4X4

1. den: Brzy ráno odjezd z ČR do Ber-
lína. Odlet přímým letem do Keflaví-
ku, kam přiletíme v odpoledních ho-
dinách. Poznávání Islandu začneme 
na poloostrově Reykjanes, mimo jiné 
uvidíme rybářskou osadu Grindavík, 
geotermální oblast Krísuvík, jeze-
ro Kleifarvatn. Přes město Selfoss se 
přesuneme na  jihozápadní pobřeží 
ostrova, 2 noclehy.
2. den: Výlet do pohádky přes „deva-
tero“ brodů, kterých je ve skutečnosti 
mnohem více – v zelené oáze Goða-
land (Země bohů) a  Þórsmörk 
(v  překl. Thórův les) rozkládající se 
mezi ledovci Eyjafjallajökull a Mýrdal-
sjökull se projdeme malebným bře-
zovým hájem a vystoupáme na horu 
Valahnúkur s  úžasnými výhledy 
na ledovce a do údolí s řekou Krossá.  
3. den: Po  terénní silnici Fjallabak 
syðri (Jižní stezka za  horami) se vy-
dáme kolem severního okraje le-
dovce Mýrdalsjökull. Čekají nás 
nádherné výhledy na  jedinečné 
scenerie ledovcové krajiny, které se 
zatím vyhýbá hlavní turistický ruch. 
Projedeme Soutěskou trollů, nahléd-
neme do  ohromujícího kaňonu řeky 
Markarfljót s  vodopádem, od  úpatí 

hory Einhyrningur (Jednorožec) bu-
deme mít krásný výhled na  sopku 
Eyjafjallajökull, jejíž erupce v  roce 
2010 zastavila leteckou dopravu 
na  severní polokouli. Odpoledne se 
vrátíme na  pobřeží a  v  okolí měs-
tečka Kirkjubæjarklaustur budeme 
po 3 noci ubytováni. 
4. den: Podnikneme celodenní ná-
ročnou cestu na  sopku Laki, jejíž 
erupce v roce 1783 patří k nejničivěj-
ším v  historii nejen Islandu, ale celé 
Evropy. Cestou se zastavíme u  ma-
lebné soutěsky Fjaðrágljúfur, uvi-
díme nádherný vodopád Fagrifoss 
a přebrodíme několik řek. Na Laki se 
projdeme po dně kráterů (Lakagígar), 
projedeme černou písečnou pouští 
a překonáme rozsáhlé lávové pole.  
5. den: Ráno se vydáme k  ledov-
cové laguně Jökulsárlón, na  níž 
můžeme absolvovat plavbu obojži-
velnou lodí. Na zpáteční cestě navští-
víme NP Skaftafell, kde se projdeme 
k jednomu z ledovcových splazů.
6. den: Po vnitrozemské horské ces-
tě Fjallabak nyrdri (Severní stezka 
za horami) F208, která protíná jednu 
z  nejatraktivnějších oblastí island-
ského vnitrozemí,  se vydáme kolem 

se osvěžíme koupelí ve  venkovním 
vyhřívaném bazénu (Árnes nebo 
Hveragerði) a přesuneme se k  letišti. 
Odlet po půlnoci.
8. den: V  ranních hodinách přílet 
přímým letem do  Drážďan, transfer 
do ČR. 
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn časů letů, nepříznivého poča-
sí, nesjízdnosti některých cest pro 
auta nebo omezení z důvodu aktivní 
sopečné činnosti apod. vyhrazena.

Cena obsahuje: letenku Berlín – Kefla-
vík a zpět do Drážďan vč. let. tax ve výši 
11 000 Kč, dopravu na/z letiště v Němec-
ku, dopravu terénními auty z  islandské 
půjčovny, průvodce, 6x ubytování kate-
gorie TURIST v hostelech ve 2lůžkových 
pokojích (včetně lůžkovin), 6x snídaně, 
průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném 
venkovním bazénu, cestovní pojištění 

UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 
10 000 ISK (tj. cca 80 EUR) vč. servisních 
poplatků ve vnitrozemí a plavby po  le-
dovcové laguně, další výše neuvedené 
služby a  u  auta řízeného klientem ne-
jsou v cenně pohonné hmoty.
Příplatky: cestovní pojištění UNIQA EX-
TRA s rozšířením storna zájezdu: 460 Kč.

Poznámka: *Klienti dostávají místa 
ve vozidlech 1 (s průvodcem) a 2 (s de-
legátem) podle data přihlášení. **U auta 
řízeného klientem je v  ceně pojištění 
odpovědnosti z  provozu auta se spo-
luúčastí v případě nehody nebo poško-
zení ve výši 1 000 EUR.
Minimální počet účastníků: 8

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezd. místo: Vozidlo:
30� 7� – 6� 8� 2017 32IS17�3007 58 900 Kč Praha řídí průvodce a delegát CK*
30� 7� – 6� 8� 2017 32IS17�3007 58 900 Kč Praha řídí klient + 3 osoby**
30� 7� – 6� 8� 2017 32IS17�3007 66 900 Kč Praha řídí klient + 2 osoby**
30� 7� – 6� 8� 2017 32IS17�3007 81 900 Kč Praha řídí klient + 1 osoba**

Nevšední pohled na Island z místa řidiče terénního auta – foto: archiv Krása vnitrozemí Islandu – foto: Jan Sucharda

Island • poznávací zájezd s turistikou

facebook.com/periscope.cz

soutěsky Eldgjá s  vodopádem 
Ófærufoss do  populární barevné 
geotermální oblasti Landmanna-
laugar, kde budeme mít možnost vy-
cházky v okolních ryolitových horách 
a  vykoupeme se v  teplém potoce. 
Cestou překonáme několik horských 
hřebenů a  přebrodíme několik řek 
a potoků. Nocleh v okolí.  
7. den: Dopoledne dojedeme 
ke  druhému nejvyššímu vodopá-
du Islandu Háifoss (120 m), lávovou 
pouští projedeme k zelenému údolí 
Gjáin, kde se projdeme po jeho dně, 
navštívíme Stöng – farmu zničenou 
erupcí Hekly v  11. století, Poté spat-
říme dvojitý vodopád Hjálparfoss 
deroucí se skrze čedičové skály. A pak 
se už dostaneme do civilizace. Cestou 

CHCETE SI ŘÍDIT AUTO 
NA ISLANDU SAMI?

Vhodné pro 2 – 4 klienty z jedné 
rodiny a známé, kteří se přihlásí 
společně a ponesou i případné 
riziko poškození auta.

Společně s největším znalcem islandských cest v Česku a zároveň profesionálním fotografem Janem Su-
chardou jsme přichystali zájezd, na který, jak věříme, nikdy nezapomenete. Díky výkonným terénním au-
tům se dostaneme i do míst, kam běžný turista prakticky nevkročí. Budeme cestovat po nezpevněných 
cestách, brodit nepřemostěné řeky, překonávat horské hřebeny, lávová pole i černé písečné pouště. Naše 
trasa povede mimořádně atraktivní a fotogenickou krajinou. Vykoupeme se i v přírodních horkých pra-
menech. Konvoj několika aut se bude skládat z aut řízených průvodcem, delegátem CK, případně i klien-
ty samotnými. Zájezd se uskuteční v době vrcholného polárního léta – taje a krásy 
Islandu tak můžete poznávat od  časného rána do  pozdního večera. Ubytování se 
snídaněmi je zajištěno ve 2lůžkových pokojích penzionů.

Keflavík

Þórsmörk
Jökulsárlón

Krísuvík

Laki

Skaftafell
Landmannalaugar

Háifoss
Hveragerði

Jan  
Sucharda
průvodce zájezdu

Brodění

Vodopád Ófærufoss
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1. den: Odlet z Prahy na Island (s pře-
stupem), přílet a transfer na ubytová-
ní na jihu ostrova. 3 noci.
2. den: Cestou po  jižním pobřeží 
možná zahlédneme v  dáli zasněže-
ný vrcholek sopky Hekla a  pod svě-
toznámou sopkou Eyjafjallajökull 
se projdeme u vodopádu Seljalands-
foss, kde se dá vstoupit za jeho vodní 
stěnu. V  soutěsce uvidíme další vo-
dopád Gljúfrafoss a  do  třetice usku-
tečníme krátkou vycházku podél 
kaskády vodopádů na  řece Skógá 
poblíž  monumentálního šedesáti-
metrového vodopádu Skógafoss. 
Na nejjižnějším mysu Islandu Dyrhó-
laey budeme obdivovat skalní bránu 
a  u  městečka Vík vstoupíme na  čer-
nou sopečnou pláž s  čedičovou jes-
kyní. Na  zpáteční cestě se zastavíme 
u splazu ledovce Sólheimajökull. 
3. den: Dnes se vydáme do  is-
landského vnitrozemí, do  turistic-
ky atraktivní geotermální oblasti 
Landmannalaugar. Jedná se o  po-
hádkově barevnou oblast uprostřed 
divokých hor. Díky svěží barevnosti se 
Landmannalaugaru přezdívá „duhové 
hory“. Z  turistického střediska, které 
leží v srdci oblasti na pokraji lávového 
pole, se návštěvníkům nabízí pestrá 
paleta pěších výletů různé obtížnosti. 
Místním unikátem, který každoročně 

přitahuje nejen zahraniční turisty, ale 
i samotné Islanďany, je možnost kou-
pele a  dobití energie po  náročných 
i  lehčích túrách v  přírodní laguně 
s termální vodou, která vzniká souto-
kem horké a chladnější říčky.
4. den: Dnes nás čeká vrchol našeho 
islandského putování, takzvaný Zlatý 
trojúhelník. Nejdříve navštívíme sídlo 
biskupství v  osadě Skálholt a  pak již 
pojedeme do  oblasti Geysiru s  ak-
tivním gejzírem Strokkur, který 
každých pět minut vyvrhuje vřelou 
vodu až do  výše 20 metrů. Uvidíme 
i  impozantní vodopád Gullfoss 
na řece Hvítá, kde voda padá ve dvou 
stupních do  hloubky 32 metrů. Od-
poledne se zastavíme v  národním 
parku Þingvellir. V  této oblasti se 
rozestupuje evropská a  americká li-
tosférická deska a byl zde v 10. století 
založen nejstarší parlament svě-
ta – Alþing. Navečer se vykoupeme 
v  unikátních termálních lázních 
Modrá laguna. Nocleh v Reykjavíku.
5. den: Z  hlavního města Islandu 
Reykjavíku odletíme na  západní 
pobřeží Grónska do Ilulissatu. Přílet 
odpoledne, prohlídka města. Večer 
absolvujeme plavbu lodí fjordem 
k  ledovci, kde se odlamují kry, které 
pak dále proplouvají Ilulissatem 
(UNESCO). Plavba je v ceně zájezdu. 

Návrat kolem půlnoci.
6. den: Pěší výlet k archeologickému 
nalezišti saqqaqské kultury v  údolí 
Sermemmiut, pozorování ledovců 
a flóry. V Ilulissatu je možno navštívit 
rodný dům Knuda Rasmussena 
– nejvýznačnějšího etnografa Grón-
ska, muzeum A. Petersena, galerii 
grónských umělců či Zionův kostel. 
Odpoledne fakultativně výlet dvou-
motorovým letadlem úchvatnou 
jezerní a  horskou krajinou nad ledo-
vec Ilulissat (výlet trvá cca 2 hodiny, 
z toho 60 minut let).
7. den: Celodenní plavba k  „telící-

Cena obsahuje: letenky Praha – Ke-
flavík a zpět a Reykjavík – Ilulissat a zpět 
vč. let. tax celkem ve  výši 42  000 Kč, 
autobus na  Islandu, transfery na  uby-
tování a  zpět v  Grónsku, 3x ubytování 
v  penzionu KOMFORT (2lůžkové po-
koje s  příslušenstvím), 5x ubytování 
v hotelech KOMFORT (2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím), 8x snídaně, 2x veče-

ře na  Islandu, průvodce, plavbu mezi 
ledovými krami z  Ilulissatu, plavbu 
k ledovci Eqi včetně oběda, cestovní 
pojištění Uniqa EXTRA a  pojištění proti 
úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 
130 EUR, další výše neuvedené služby.
Příplatky: vyhlídkový let letadlem (nut-
no objednat již při zakoupení zájezdu, 

min. 3 osoby): 10  000 Kč, jednolůžkový 
pokoj: 9 000 Kč, 4x večeře: 5 000 Kč, ces-
tovní pojištění Uniqa EXTRA s  rozšíře-
ním storna zájezdu: 800 Kč.
Pozn.: *samostatný odlet z Vídně na vy-
žádání, svoz do/z Vídně nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 10

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
12� 8� – 20� 8� 2017 02IS17�1208 104 900 Kč Praha, *Vídeň

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna Landmannalaugar

Þingvellir
Reykjavík

Ilulissat

Grónsko Island

JEDINEČNÉ SCENERIE ISLANDU  
A GRÓNSKA

Za humny města Ilulissat vyčnívají z moře monumentální ledové kry – foto: Antonín Novák Skógafoss – fotogenický vodopád na jihu ostrova – foto: Valdemar Valdemarsson 

mu“ se ledovci Eqi (v  ceně zájezdu 
včetně obědu). Tento ledovec je 
považován za  jeden nejkrásnějších 
v Grónsku. Lodí se dostanete do jeho 
bezprostřední blízkosti a  budete tak 
moci obdivovat proces odlamování 
ker z jeho čela (tzv. telení). 
8. den: Dopoledne volno ve  měs-
tě a  po  poledni odlet do  Reykjavíku, 
kam přiletíme ve večerních hodinách. 
Nocleh na poloostrově Reykjanes. 
9. den: Transfer na  letiště Keflavík. 
V  ranních hodinách odlet do  Prahy 
(s přestupem).

www.skandinavie.cz

Tento unikátní zájezd spojuje dvě atraktivní desti-
nace severního Atlantiku. Nejdříve zavítáme na os-

trov ohně a ledu – Island, kde spatříme nejzajímavější přírodní scenerie včetně slavného 
Geysiru, NP Þingvellir s nejstarším parlamentem na světě (UNESCO) a početných vodo-
pádů jižního pobřeží. Poté se nám otevře cesta na magický, majestátním ledovcem po-
krytý, největší ostrov světa – Grónsko. Samotný přelet nad arktickou pustinou je velkým 
zážitkem, který pak ještě umocní pobyt ve městě Ilulissat. Zde se nám naskytne podívaná 
na odlamující se kry z ledovce, které proplouvají přímo v zálivu u města – tento přírodní fenomén je zapsa-
ný na seznamu UNESCO. V ceně zájezdu jsou nezapomenutelné plavby lodí mezi těmito ledovými giganty. 

Plavba u Ilulissatu – foto: Mads Pihl – Air Zafari
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1. den: Odlet z Drážďan (svoz na leti-
ště z ČR je zajištěn) na letiště Keflavík, 
kde přistaneme v nočních hodinách. 
Transfer na nocleh.
2. den: Dopoledne navštívíme krátce 
Reykjavík a pak již pojedeme do ná-
rodního parku Þingvellir u  jezera 
Þingvallavatn, kde uskutečníme túru. 
V  této oblasti se rozestupuje evrop-
ská a americká litosférická deska; zde 
byl v 10. století založen nejstarší par-
lament světa – Alþing. Odpoledne 
se zastavíme u  aktivního gejzíru 
Strokkur a jednoho z nejkrásnějších 
islandských vodopádů Gullfoss. Tři 
noclehy na jihu Islandu.
3. den: Dnes se vydáme do islandské-
ho vnitrozemí, do  turisticky atraktivní 
geotermální oblasti Landmanna-
laugar. Jedná se o pohádkově barev-
nou oblast uprostřed divokých hor. 

Díky svěží barevnosti se Landmanna-
laugaru přezdívá „duhové hory“. Z  tu-
ristického střediska, které leží v  srdci 
oblasti na pokraji lávového pole z ne-
dalekých sopek, se návštěvníkům na-
bízí pestrá paleta pěších výletů různé 
obtížnosti. Místním unikátem, který 
každoročně přitahuje nejen zahraniční 
turisty, ale i samotné Islanďany, je mož-
nost koupele a  dobití energie po  ná-
ročných i  lehčích túrách v  přírodní 
laguně s  termální vodou, která vzniká 
soutokem horké a chladnější říčky.
4. den: Od  šedesátimetrového vo-
dopádu Skógafoss absolvujeme 
celodenní túru po  svazích ledovce 
a sopky Eyjafjallajökull kolem kas-
kády vodopádů řeky Skógá až k čer-
stvému lávovému poli z  roku 2010 
a zpět.
5. den: Nejdříve se projdeme u  vo-

dopádu Seljalandsfoss, kde se dá 
vstoupit za jeho vodní stěnu. Poté sta-
neme na  nejjižnějším mysu Islandu 
Dyrhólaey a v jeho blízkosti vstoupí-
me na nádhernou černou sopečnou 
pláž Reynisfjara. 2 noclehy v podhůří 
ledovce Vatnajökull.
6. den: Celodenní turistika v národ-
ním parku Skaftafell pod největším 
islandským ledovcem Islandu. Pro 
zájemce nabízíme let nad sopečnou 
a ledovcovou krajinou nebo procház-
ku v mačkách po ledovci za příplatek.
7. den: Dopoledne se projdeme 
u malebné a zároveň tajemné ledov-
cové laguny Jökulsárlón. Aby foto-
grafie ledových ker, ledovce a  jezera 
byly co nejatraktivnější, doporučuje-
me projížďku po jezeře obojživelným 
člunem. Odpoledne se po  okružní 
silnici č. 1 se zastávkou ve  středisku 

Höfn přesuneme do  malebných vý-
chodních fjordů.
8. den: Dopoledne navštívíme mu-
zeum kamenů ve vesničce Stöðvar-
fjörður a  poté nás čeká turistika 
v  okolí jezera Lagarfljót s  výstupem 
ke  třetímu nejvyššímu vodopádu 
Islandu Hengifoss. Nocleh v okolí.
9. den: Dopoledne odplutí z  přísta-
vu Seyðisfjörður na  palubě trajektu 
Norröna. 2 noclehy v kajutách.
10. den: Plavba Severním mořem ko-
lem Faerských a Shetlandských ostrovů.
11. a  12. den: Odpoledne připluje-
me do  dánského přístavu Hirtshals 
a vrátíme se autobusem přes Dánsko 
a Německo do ČR. 
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn letových časů, nepříznivého 
počasí nebo nesjízdnosti některých 
cest pro autobus vyhrazena.

Seyðisfjörður

Hengifoss

Skaftafell

Vík

Gullfoss
Keflavík

Eyjafjallajökull

SOPKY, VODOPÁDY A LEDOVCE  
ISLANDU S TURISTIKOU

Þingvellir
Reykjavík Jökulsárlón

Cena obsahuje: letenku Drážďany 
– Keflavík vč. let. tax ve  výši 4  000 Kč, 
dopravu na  letiště v  Německu, trajekt 
z  Islandu vč. lůžka v  9lůžkové kajutě 
a 2 jídel, 8x ubytování kategorie TURIST 
v hostelech ve vlastních spacích pytlích, 
8x snídaně podávané z autobusu, do-
pravu autobusem, průvodce, 1x koupá-

ní ve  vyhřívaném venkovním bazénu, 
cestovní pojištění UNIQA K5C a pojiště-
ní proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 7 000 ISK 
(cca 55 EUR) vč. plavby po ledovcové la-
guně, další výše neuvedené služby.
Příplatky: 7x večeře podávané z  au-
tobusu: 3  300 Kč, dvouhodinová pro-

cházka po ledovci v mačkách: 2 500 Kč, 
vyhlídkový let v  NP Skaftafell (20 min): 
6 000 Kč (min. 4 osoby), 
Pozn.: *samostatný odlet z Vídně na vy-
žádání. Svoz do/z Vídně nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 24

Island • poznávací zájezd s turistikou

Landmannalaugar

Podvečerní nálada u ledovcové laguny Jökulsárlón – foto: Ragnar Th. Sigurdsson

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
16� 8� – 27� 8� 2017 14IS17�1608 42 900 Kč Praha, Brno, *Vídeň

facebook.com/periscope.cz

Zájezd je laděný podobně jako oblíbené turistické Vodopády a  ledovce Norska. Kombinace letu na  Island 
a plavby lodí zpět. Na zájezdu budou podávané snídaně z českých a místních surovin a za příplatek i večeře. 
Pro maximální komfort klientů bude zajištěno několik nocí na jednom místě, čímž odpadá nutnost každoden-
ního stěhování. Na cestě spatříte největší přírodní zajímavosti ostrova a zájemci budou mít možnost si za pří-
platek vyzkoušet nenáročnou procházku v mačkách po ledovci či se proletět nad úchvatnou glaciální krajinou 
v blízkosti národního parku Skaftafell. V neposlední řadě je myšleno i na turisty, kteří se budou moci na túrách 
seznámit s místní přírodou, která dělá z Islandu jednu z nejžádanějších destinací evropského Severu. 

Východní fjordy jsou bránou Islandu pro individuální cestovatele lodí Norröna – foto: Josef Chodur

Vodopád Skógafoss

Vyhlídková hora Vallahnúkur nad údolím Þórsmörk



Island • poznávací zájezd s turistikou

Využijte jedinečnou možnost navštívit Island za skvělou cenu! Na Island se dostanete pohodlně a rychle 
letecky a při zpáteční cestě zažijete plavbu  Atlantikem s krátkou zastávkou na Faerských ostrovech. Na Is-
landu vás čekají vycházky poblíž ledovců, vodopádů a horkých pramenů. Uvidíme činný gejzír Strokkur, le-
dovcovou lagunu Jökulsárlón, národní park Þingvellir a Skaftafell, mnoho osad a zajímavostí podél okružní 
silnice č. 1. Vykoupeme se také v některém z termálních bazénů. Zároveň budete mít možnost projet se 
v sedlech islandských koní a v neposlední řadě se vám naskytne šance spatřit úchvatný přírodní fenomén 
– polární záři. Ubytování je zajištěno v hostelech ve vícelůžkových pokojích s lůžkovinami včetně snídaně.

Věřte - nevěřte, pro mnoho Islanďanů je zima tím nejkrásnějším ročním obdobím. Za jasných nocí lze po-
zorovat polární záři, projevy geotermální činnosti prudce kontrastují se zasněženou a zamrzlou krajinou, 
kontury hor vyniknou právě pod první sněhovou pokrývkou. Vydejte se s námi objevit Island v této ne-
všední atmosféře na začátku zimního období. Můžete se těšit na vodopády, sopky, gejzíry, černou pláž, 
horké prameny, hlavní město Reykjavík a koupání ve slavné Modré laguně. Láká vás tato magická krajina 
i světelné divadlo na obloze? Na Island se dostanete pohodlně a rychle přímým letem z Prahy. Polární záře 
je přírodní fenomén a její výskyt v době zájezdu nelze garantovat. Ubytování je za-
jištěno v hotelu ve dvoulůžkových pokojích se snídaní (večeře za příplatek). Zájezd 
bude průvodcovat známý český fotograf a cestovatel Jan Sucharda.

1. den: V  noci odjezd z  Brna a  brzy 
ráno z  Prahy do  Německa na  odlet. 
Odpoledne po  příletu na  Island již 
během pár desítek minut spatříme 
typickou islandskou krajinu, pustá 
lávová pole i  projevy postvulkanické 
činnosti na geotermálních polích.
2. den: Dopoledne navštívíme Rey-
kjavík (vodojem Perlan, Hallgrímův 
kostel, radnici). Poté budeme po-
kračovat dále do  vnitrozemí do  ná-
rodního parku Þingvellir, místa 
styku americké a  evropské litosféric-
ké desky a  místa vyhlášení prvního 
islandského parlamentu. Odpoledne 
se přesuneme do  oblasti Geysir, kde 

1. den: Odlet z  Prahy (přímý let). 
Dovolená na  Islandu začne příletem 
na  letiště Keflavík odpoledne. Cestou 
na ubytování se již budeme moci se-
známit s typickou islandskou krajinou 
a  pustými lávovými poli na  sopeč-
ném poloostrově Reykjanes. 3 noci 
na jihozápadě ostrova.
2. den: Cestou po jižním pobřeží za-
hlédneme v  dáli zasněžený vrcholek 
sopky Hekla a  pod světoznámou 
sopkou Eyjafjallajökull se projde-
me u  vodopádu Seljalandsfoss, 
kde se dá vstoupit za jeho vodní stě-
nu. V soutěsce uvidíme vodopád Glj-
úfrafoss a poté uskutečníme vycházku 
podél kaskády vodopádů na řece Skó-

4. den: Ráno dorazíme do národní-
ho parku Skaftafell, kde uskuteční-
me vycházku k  vodopádu Svartifoss. 
Odpoledne přijedeme po  okružní 
silnici k  malebné a  zároveň tajemné 
ledovcové laguně Jökulsárlón, 
po níž doporučujeme projížďku oboj-
živelným člunem. Nocleh na východě.
5. den: Od  největšího ledovce 
Evropy Vatnajökull se dostaneme 
do  kouzelných východních fjordů. 
Nejprve navštívíme muzeum kamenů 
ve Stöðvarfjörðuru, poté v okolí měs-
ta Egilsstaðir podnikneme vycházku 
k  třetímu nejvyššímu vodopádu 
Islandu – Hengifoss nad jezerem 

oblasti se rozestupuje evropská a ame-
rická litosférická deska a byl zde založen 
nejstarší parlament světa – Alþing.
4. den: Dopoledne zastavíme v měs-
tečku skleníků Hveragerði a  pro-
jdeme se mezi horkými prameny. Poté 
je na  programu prohlídka hlavního 
města Islandu Reykjavíku. Uvidíme 
radnici, parlament, moderní kostel 
Hallgrímskirkja a vodojem Perlan. Noc-
leh na poloostrově Reykjanes.
5. den: Ráno navštívíme geotermál-
ní oblast na poloostrově Reykjan-
es, projdeme se k majáku Reykjanesvíti 
a před odletem budeme mít možnost 
se vykoupat v unikátních termálních 
lázních Modrá laguna. Navečer od-

se nachází aktivní gejzír Strokkur. 
Poblíž budeme také moci obdivovat 
„zlatý“ vodopád Gullfoss.
3. den: Dopoledne budeme mít mož-
nost se za příplatek projet v sedlech 
islandských koní (cca 1,5 h), poté se 
projdeme u  vodopádu Seljaland-
sfoss a  u  vodopádu Skógafoss se 
projdeme podél řeky Skógá, která sté-
ká po svazích světoznámého ledovce 
a  sopky Eyjafjallajökull. Odpoled-
ne budeme obdivovat skalní bránu 
na nejjižnějším mysu Islandu Dyr-
hólaey. Poté přes rozsáhlé lávové 
pole ze sopky Laki dojedeme na uby-
tování v podhůří ledovce Vatnajökull.

gá nad monumentálním 60metrovým 
vodopádem Skógafoss. Na  nejjiž-
nějším mysu Islandu Dyrhólaey bude-
me obdivovat skalní bránu a  u  měs-
tečka Vík vstoupíme na černou sopeč-
nou pláž s čedičovou jeskyní.
3. den: Dnes nás čeká vrchol našeho 
islandského putování, tzv. zlatý trojú-
helník. Nejdříve navštívíme sídlo bis-
kupství v  osadě Skálholt a  pak již po-
jedeme do oblasti Geysiru s aktivním 
gejzírem Strokkur, který vyvrhuje 
vřelou vodu až do výše 20 metrů. Uvi-
díme i  impozantní vodopád Gullfoss 
na  řece Hvítá, kde voda padá ve dvou 
stupních do hloubky 32 metrů. Odpole-
dne se zastavíme v NP Þingvellir. V této 

let do Prahy,  přílet po půlnoci.
Pozn.: Změna programu první a po-
slední den nebo pořadí dnů v případě 
změn časů letů, nepříznivého počasí 
nebo nesjízdnosti některých cest pro 
auto vyhrazena.

Cena obsahuje: letenku Německo – 
Keflavík vč. let. tax ve výši 6 000 Kč, do-
pravu autobusem na letiště v Německu, 
trajekt z Islandu vč. lůžka v 9lůžkové ka-
jutě a dvou jídel na palubě lodi, dopravu 
autobusem z přístavu v Dánsku a na Is-

landu, 4x ubytování kategorie TURIST 
v hostelech (včetně lůžkovin), 4x snída-
ně, průvodce, 1x koupání ve vyhřívaném 
venkovním bazénu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 6 000 ISK 

(tj. cca 50 EUR) včetně plavby po ledovco-
vé laguně, další výše neuvedené služby.
Příplatky: projížďka v  sedlech island-
ských koní (cca 1,5 h): 1 800 Kč, lůžko ve 
2 nebo 4lůžkové kajutě: na vyžádání.
Minimální počet účastníků: 18

Cena obsahuje: letenku Praha – Ke-
flavík a zpět vč. let. tax (přímý let), do-
pravu autem nebo mikrobusem na  Is-
landu, 4x ubytování v hotelu KOMFORT 
(ve dvoulůžkových pokojích vč. lůžkovin 

s příslušenstvím), 4x snídaně, průvodce, 
1x  koupání ve  vyhřívaném venkovním 
bazénu, cestovní pojištění UNIQA K5C.
Cena neobsahuje: vstupné cca 2 000 ISK 
(15 EUR), další výše neuvedené služby.

Příplatky: vstup do  Modré laguny: 
1 400 Kč, 4x večeře o 2 chodech: 5 400 Kč, 
1lůžkový pokoj: 4 000 Kč, *svoz z/do Brna 
mikrobusem (min. 3 os.): 1 300 Kč.
Minimální počet účastníků: 14

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
26� 8� – 3� 9� 2017 27IS17�2608 30 900 Kč Praha, Brno

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
6� 10� – 10� 10� 2017 17IS17�0610 33 900 Kč Praha, *Brno

ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ S J� SUCHARDOU

Seyðisfjörður

Hengifoss

Jökulsárlón

Skógafoss

Gullfoss
Keflavík

Reykjavík
Þingvellir

Skaftafell
Eyjafjallajökull

KRÁSA ISLANDSKÝCH KONÍ 
A POLÁRNÍ ZÁŘE NA ISLANDU

Dyrhólaey

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Hveragerði

Skógafoss

Þingvellir

Jan  
Sucharda
průvodce zájezdu

Lögurinn. Odpoledne se přesuneme 
do  přístavu Seyðisfjörður a  z  Islan-
du odplujeme ve večerních hodinách.
6. a  7. den: Plavba Severním mo-
řem se zastávkou na  Faerských os-
trovech v  hlavním městě Torshavn 
(15:00 - 21:00).
8. a  9. den: Dopoledne připlutí 
do Dánska, odkud následuje transfer 
autobusem přes noc do ČR.
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn letových časů, nepříznivého 
počasí nebo nesjízdnosti některých 
cest pro autobus vyhrazena. Polární 
záře je přírodní fenomén a její výskyt 
v době zájezdu nelze garantovat.
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