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  PŘEDNÁŠKY ISLAND
 19. 1. 2019  Brno, veletrh GO (Patrik Dekan)
 26. 1. 2019  Znojmo, festival Cesty světem  

(Jan Sucharda)
 4. 2. 2019  Brno, divadlo Barka (Jan Sucharda) 

(nepořádá CK Periscope)
 12. 2. 2019  Pardubice, Východočeské divadlo 

(Antonín Novák)
 19. 3. 2019  Praha, Nová Beseda (Tomáš Hájek)
 19. 3. 2019  Brno, Hvězdárna a planetárium 

(Jan Sucharda)
 30. 3. 2019  Praha, 18. islandský den,  

Městská knihovna  
(nepořádá CK Periscope)

 2. 4. 2019  Hradec Králové, Adalbertinum  
(Jiří Kolbaba)
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Island • poznávací zájezd

ISLAND – GEJZÍR,  
LEDOVCOVÁ LAGUNA A VODOPÁDY

1. den: Dovolená na  Islandu začne odletem 
do  Keflavíku (v  termínu od  3. 6. 2019 je odlet 
předchozí den večer, zájezd je 7denní = 5 noc-
lehů). Dnes je na  programu prohlídka hlavního 
města Islandu Reykjavíku. Uvidíme radnici, par-
lament, moderní kostel Hallgrímskirkja a vodojem 
Perlan. Přejezd na nocleh ve městě Selfoss.
2. den: Cestou po  jižním pobřeží možná spat-
říme sopku Hekla a  pod světoznámou sop-
kou Eyjafjallajökull se projdeme u  vodopádu 
Seljalandsfoss, kde se dá vstoupit za  jeho vodní 
stěnu. V  soutěsce uvidíme vodopád Gljúfrafoss 
a  do  třetice uskutečníme krátkou vycházku 
podél kaskády vodopádů na  řece Skóga poblíž 
monumentálního šedesátimetrového vodo-
pádu Skógafoss. Na  nejjižnějším mysu Islandu 
Dyrhólaey budeme moci obdivovat skal-
ní bránu a  u  městečka Vík navštívíme černou 
sopečnou pláž. Také se zastavíme u splazu ledov-
ce Sólheimajökull. Nocleh v  okolí městečka 
Kirkjubæjarklaustur.
3. den: Celodenní výlet do  království ledu. 
Zavítáme k perle jihovýchodního Islandu – ledov-
cové laguně Jökulsárlón – nacházející se pod 
největším islandským ledovcem Vatnajökull. Aby 
fotografie ledových ker, ledovce a  jezera byly co 
nejatraktivnější, zahrnuli jsme do  ceny zájez-
du projížďku po  jezeře obojživelným člunem. 
Na zpáteční trase se zastavíme v národním parku 
Skaftafell – vycházka k  vodopádu Svartifoss 
(s  pozadím černých čedičových sloupů). Poté 
následuje přejezd po jižním pobřeží zpět do města 
Selfoss (2 noclehy).

5. den: Dopoledne absolvujeme nenáročnou 
turistiku na  sopečném poloostrově Reykjanes 
a  odpoledne budeme mít možnost vykoupat se 
v termálních lázních Modrá laguna – viz přípla-
tek, nutno objednat při přihlášení – nebo v míst-
ním koupališti s termálními sedacími bazény (cena 
cca 200 Kč, platba na místě). Odlet navečer (přílet 
kolem půlnoci). V termínu od 3. 6. 2019 je odlet 
po půlnoci, přílet do Prahy sedmý den ráno. 
Pozn.: Změna programu v případě změn časů letů, 
nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti některých 
cest pro autobus vyhrazena. Změna pořadí dnů 
programu dle aktuálních podmínek na  Islandu 
vyhrazena.

4. den: Dnes nás čeká vrchol našeho islandského 
putování, tzv. zlatý trojúhelník. Nejdříve navští-
víme sídlo biskupství v  osadě Skálholt a  pak již 
pojedeme do oblasti Geysiru s aktivním gejzírem 
Strokkur, který každých pět minut vyvrhuje vře-
lou 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 (UNESCO). 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.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo: Poznámka:
1. 5. – 5. 5. 2019 24IS 25 900 Kč Praha, * Brno 4 noci
3. 6. – 9. 6. 2019 24IS 29 900 Kč Praha 5 nocí, s J. Kolbabou

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Keflavíku a zpět 
vč. let. tax (přímý let), autobus/mikrobus dle veli-
kosti skupiny, 4x ubytování se snídaní (v  termínu 
od  3. 6. 2019 bude 5x ubytování se snídaní) v  chat-
kách KOMFORT (dvoulůžkové pokoje s  příslušen-
stvím v  každé chatě), plavba po  ledovcové laguně 
Jökulsárlón, průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném 
venkovním bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C 

včetně storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 6 000 ISK (tj. asi 50 EUR), 
další výše neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně ručníku 
a 1 nápoje): 1 900 Kč, 4x večeře o 2 chodech: 3 600 Kč, 
* svoz z Brna do Prahy a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 
1 300 Kč. 
Minimální počet účastníků: 38.

Nejjižnější bod Islandu, mys Dyrhólaey – foto: Patrik Dekan Kouzelná atmosféra na ledovcové laguně Jökulsárlón – foto: Jiří Kolbaba

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Hella

Þingvellir

Jökulsárlón

Vydejte se s  námi na  Island v  jarní sezóně, kdy zima již ostrov pomalu opouští a  krajina začíná hrát 
svěžími barvami. Na Island se pohodlně dostaneme přímým letem z Prahy. Během poznávacího zájez-
du zavítáme na  nejzajímavější místa jihozápadního Islandu. Uvidíme vše, co tamní unikátní příroda 
nabízí: nespoutané vodopády, termální prameny, ledovcové splazy, lávové pustiny, sopky a  vývěry 
síry. Zhlédneme gejzír Strokkur, „zlatý“ vodopád Gullfoss a projdeme se národním parkem Þingvellir. 
Navštívíme též perlu jihovýchodního Islandu – ledovcovou lagunu Jökulsárlón (plavba po laguně obojživelným vozidlem je v ceně zájezdu), hlavní 
město Reykjavík a zájemci okusí koupel v termálních lázních Modrá laguna. Ubytování v komfortních chatkách s možností přikoupit si večeře.

INSPIRATIVNÍ ZÁJEZDY 
S CESTOVATELEM  
JIŘÍM KOLBABOU 
v termínu 3. 6. – 9. 6. 2019

NOVINKA
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Vodopád na řece Skógá
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Island • pobytový zájezd s výlety

Pohled na centrum Reykjavíku – foto: Patrik Dekan Zastavení pod vodopádem Seljalandsfoss – foto: Richard Růžička

ISLAND NEJEN PRO 55+

Na Island se pohodlně dostanete přímým letem z Prahy. Noclehy jsou zajištěny v komfortních chatkách 
nebo v  penzionu s  příslušenstvím (pokoje s  WC, sprchou a  povlečením). Doporučujeme přikoupit si 
vynikající večeře, často s islandskými specialitami.
Během pohodového pobytu navštívíte jedny z  nejzajímavějších míst tohoto unikátního ostrova. 
Nebude chybět světoznámý národní park Þingvellir s kulturní a geologickou minulostí, na několik kroků 
se přiblížíte k  pravidelně tryskajícímu gejzíru Strokkur a  nedaleko pohlédnete do  hlubin mohutného 
vodopádu Gullfoss. Budete mít možnost koupele v termálním bazénu pod otevřenou oblohou a na již-
ním pobřeží se přiblížíte k ledovcovému splazu Sólheimajökull. U podzimních termínů je obecně možnost spatřit polární záři.

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a  zpět vč. 
let. tax (přímý let), dopravu autobusem nebo mik-
robusem dle velikosti skupiny, dle termínů 3x nebo 
4x ubytování v  chatkách nebo penzionu KOMFORT 
(2lůžkové pokoje s WC, sprchou) se snídaní, průvodce, 
1x koupání ve  vyhřívaném venkovním bazénu, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C včetně storna a  pojištění 
proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 6 000 ISK (tj. cca 50 EUR) 
a další výše neuvedené služby.

Příplatky: 1lůžkový pokoj: 1 500 Kč, vstup do Modré 
laguny (včetně ručníku a 1 nápoje): 1 900 Kč, 4x veče-
ře o dvou chodech: 3 600 Kč, 3x večeře o dvou cho-
dech: 2 700 Kč (termíny od 25. 4. a 3. 10,),*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 sčí-
tat s dalšími slevami). Ubytování ve 2lůžkovém pokoji 
se společným WC a  sprchou v  termínech od  26.  9. 
a 3. 10.: 1 000 Kč.
Minimální počet účastníků: 26. 

1. den: Dovolená na  Islandu začne odletem 
do Keflavíku. Po poledni je na programu prohlídka 
hlavního města Islandu Reykjavíku. Uvidíme 
radnici, parlament, moderní kostel Hallgrímskirkja 
a  vodojem Perlan. Přesun na  ubytování (3 nebo 
4 noclehy, dle termínů). 
2. den: Návštěva oblasti severně od Reykjavíku, kde 
se údolím řeky Grímsá dostaneme k nejvydatnější-
mu horkému pramenu Islandu Deildartunguhver 
(vydatnost až 180 litrů za  sekundu). Poblíž leží 
vzdělávací centrum Reykholt známé působe-
ním jednoho z  největších islandských spisova-
telů – Snorri Sturlussona. Odpoledne budeme 
moci obdivovat dva kouzelné vodopády v  lávě 
Hraunfossar a  Barnafoss a  vystoupíme také 
na kráter Grábrók. V průběhu dne se vykoupeme 
v  některém z  místních termálních bazénů pod 
otevřenou oblohou. Návrat na  nocleh. Program 
tohoto dne se neuskuteční v  kratších termínech 
od 25. 4. a 3. 10.
3. den: Cestou po  jižním pobřeží můžeme v  dáli 
zahlédnout zasněžený vrcholek 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 uskutečníme krát-
kou vycházku podél kaskády vodopádů na  řece 
Skógá poblíž monumentálního šedesátimetrové-
ho vodopádu Skógafoss. Na  nejjižnějším 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.
4. den: Dnes nás čeká vrchol našeho 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. Uvidíme i impozantní vodopád 
Gullfoss na  řece Hvítá, kde voda padá ve  dvou 
stupních do  hloubky 32 metrů. Odpoledne se 
zastavíme v  národním parku Þingvellir (UNESCO). 
V  této oblasti se rozestupuje evropská a  americká 
litosférická deska a  byl zde v  10. století založen 
nejstarší parlament světa – Alþing. Kolem geo-

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezd. místo: Ubytování: Odlet:
25. 4. – 29. 4. 2019 03IS 22 900 Kč Praha, *Brno chatky Praha, 3 noci
26. 9. – 1. 10. 2019 42IS 26 900 Kč Praha, *Brno penzion Praha, 4 noci
3. 10. – 7. 10. 2019 03IS 23 900 Kč Praha, *Brno penzion Praha, 3 noci

termální elektrárny Nesjavellir se vrátíme na nocleh.
5. den: Dopoledne absolvujeme nenáročnou 
turistiku na  sopečném poloostrově Reykjanes 
a  odpoledne budeme mít možnost vykoupat se 
v termálních lázních Modrá laguna – viz přípla-
tek, nutno objednat při přihlášení, nebo v místním 
koupališti s  termálními sedacími bazény (cena 
cca 200 Kč, platba na místě). Odlet navečer, přílet 
po půlnoci následujícího dne. 
Pozn.: Změna programu první a poslední den nebo 
pořadí dnů v případě změn časů letů, nepříznivého 
počasí nebo nesjízdnosti některých cest pro auto-
bus vyhrazena. Polární záře je přírodní fenomén 
a její výskyt v době zájezdu nelze garantovat.  

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Hveragerði

Skógafoss

Þingvellir
Hraunfossar

VHODNÉ PRO SÓLOCESTOVATELE:
jednolůžkové pokoje – jen nízký příplatek 

1 500 Kč (omezený počet 1lůžkových pokojů).

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz

Gejzír Strokkur



Island • poznávací zájezd

1. a 2. den: Odjezd navečer z Prahy, přes noc tran-
zit přes Německo do  Dánska. Trajekt odplouvá 
z přístavu Hirtshals odpoledne. 3 noclehy na lodi. 
V ceně je lůžko v 6místné kajutě, doporučuje-
me připlatit si 4 nebo 2lůžkovou kajutu.  
3. den: Plavba Severním mořem, kolem Shetland-
ských ostrovů.
4. den: Časně ráno připlutí do  hlavního města 
Faerských ostrovů Torshavn. Možnost vystoupit 
a projít se po městě. Zastávka je dle jízdního řádu 
plánována na 9 hodin (05:00 – 14:00), délka zastáv-
ky však může být lodní společností zkrácena např. 
podle aktuálního počasí. Odpoledne odplutí vstříc 
světlému severnímu obzoru a Islandu.
5. den: Dovolená na  Islandu začne dopoledne 
připlutím na  východ ostrova do  přístavu Sey-
ðisfjörður. Nejdříve se z  přístavu dostaneme 
přes průsmyk do okolí jezera Lagarfljót, v  jehož 
blízkosti absolvujeme nenáročnou túru k vodopá-
dům Lítlanesfoss a Hengifoss. Nocleh u městečka 
Egilsstaðir.
6. den: Romantickou krajinou fjordů a hor dojede-
me k divokému pobřeží Atlantského oceánu, kde 
můžeme navštívit muzeum kamenů ve Stöðvar-
fjörðuru. Dále pokračujeme k  labutí zátoce Lón 
a pod největším evropským ledovcem Vatnajökull 
spatříme rhyolitové pohoří Stafafell. Přesun 
na nocleh do města Höfn. 
7. den: Po  okružní silnici přijedeme k  malebné 
a  zároveň tajemné ledovcové laguně Jökulsár-
lón, po níž doporučujeme projížďku obojživelným 
člunem. V národním parku Skaftafell se projde-
me k vodopádu Svartifoss. Nocleh v okolí.

(UNESCO), kde uskutečníme túru v působivé kraji-
ně. Odpoledne se dostaneme do hlavního města 
Reykjavík a  projdeme se jeho centrem. Přesun 
na nocleh.
11. den: Dopoledne absolvujeme nenáročnou tu-
ristiku na sopečném poloostrově Reykjanes a od-
poledne budeme mít možnost vykoupat se v  ter-
málních lázních Modrá laguna – viz příplatek, nut-
no objednat při přihlášení, nebo v místním koupa-
lišti s termálními sedacími bazény (cena cca 200 Kč, 
platba na místě). Ubytování nedaleko letiště. 
12. den: Dovolená na Islandu skončí ranním příle-
tem do Prahy.
Pozn.: Změna programu v případě změn letových 
časů, zpoždění lodi, nepříznivého počasí, nebo ne-
sjízdnosti některých cest pro autobus vyhrazena.

8. den: Přes rozsáhlé, více než 200 let staré lávové 
pole ze sopky Laki se dostaneme na  nejjižnější 
místo Islandu u  Víku, kde se projdeme po  černé 
sopečné pláži a  vystoupáme na  mys Dyrhólaey, 
kde budeme obdivovat kolonie mořských ptáků. 
Nocleh v okolí.
9. den: Absolvujeme vycházku v  blízkosti svě-
toznámého ledovce a sopky Eyjafjallajökull ko-
lem kaskády vodopádů řeky Skógá a zpět. Odpo-
ledne se zastavíme u  vodopádů Seljalandsfoss, 
za jehož vodní stěnou se dá projít, a Gljúfrafoss.
10. den: Za městečkem Hella s výhledem na čin-
nou sopku Hekla nás čeká tzv. zlatý trojúhelník: 
vodopád Gullfoss, Geysir s  praotcem všech gej-
zírů – činným gejzírem Strokkur – a nejstarší par-
lament světa Alþing v národním parku Þingvellir 

Cena obsahuje: dopravu autobusem do  přísta-
vu v  Dánsku a  na  Islandu, trajekt na  Island vč. lůžka 
v  6lůžkové kajutě ve  vlastním spacím pytli (3 noci) 
a  dvou snídaní na  palubě lodi, letenku Keflavík – 
Praha vč. let. tax (přímý let), 6x ubytování kategorie 
TURIST v  hostelech (2lůžkové pokoje se společným 
sociálním zařízením), 6x  snídaně, 5x  večeře (ohřáté 
z  dodaného polotovaru, večeře není 11. den), prů-
vodce, 1x koupání ve vyhřívaném venkovním bazénu, 

cestovní pojištění UNIQA K7C včetně storna a pojiště-
ní proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 5 000 ISK (tj. cca 40 EUR), 
další výše neuvedené služby.
Příplatky: lůžko ve 4lůžkové kajutě: 2 000 Kč, lůžko 
ve 2lůžkové kajutě: 3 500 Kč, vstup do Modré laguny 
(včetně ručníku a  1 nápoje): 1  900 Kč, plavba po  le-
dovcové laguně Jökulsárlón: 1 300 Kč.
Minimální počet účastníků: 26.

Termín: Kód na webu: Cena: Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
31. 5. – 11. 6. 2019 23IS 34 900 Kč do 30. 11. 2018: 32 806 Kč Praha

LODÍ NA ISLAND V OBDOBÍ LETNÍHO 
SLUNOVRATU Seyðisfjörður

Hengifoss
Stöðvarfjörður

Skaftafell

Vík

Gullfoss
Keflavík

Eyjafjallajökull

Þingvellir
Reykjavík Jökulsárlón

Modrá laguna
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Nejvyšší hora Islandu Hvannadalshnjúkur 2119 m n. m. – foto: Petr Burian Pozdravy od vodopádu Seljalandsfoss – foto: Patrik Dekan

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

vycházkami v atraktivních islandských scenériích! Navíc zažijete třídenní plavbu Atlantikem, při níž se 
na několik hodin zastavíte i na Faerských ostrovech. Cestu domů absolvujete pohodlně a rychle přímým 
letem do Prahy. Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích hostelů s polopenzí. Na Islandu spatříte mezi-
národní 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. V ceně je lůžko v 6místné kajutě 
ve vlastním spacím pytli, doporučujeme připlatit si 4 nebo 2lůžkovou kajutu (včetně lůžkovin). 
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Geotermální lázně Modrá laguna



42

Německo, Dánsko, Island • poznávací zájezd

Vydejte se s námi na výjimečný výlet za krásami jednoho z nejpozoruhodnějších ostrovů světa – Islandu. 
Dobrodružný ráz naší cesty ještě umocní způsob dopravy – nejprve pohodlně vlakem (viz poznámka) 
z Prahy do Hamburku, jehož nové centrum u Labe vyrostlo do krásy. Další den se seznámíme s dánskou 
krajinou i městečky a městy. Pak už vyplujeme vstříc Islandu legendární lodí Norröna, během plavby 
spatříme i Shetlandské a Faerské ostrovy.
Po připlutí na Island začne naše objevná jízda mikrobusem za nejzajímavějšími divy této země. Uvidíte 
krajinu s osamělými farmami, kostelíky a volně se pasoucími koňmi, spatříte mohutné vodopády, ledov-
ce, sopky i gejzíry. Plni nezapomenutelných dojmů se pak vrátíte domů pohodlně přímým letem až do Prahy. 

1. den: Ráno odjezd vlakem z Prahy do Hamburku. 
V podvečer prohlídka centra a nedaleké moderní 
čtvrti Hafencity, kde stojí i nová dominanta Ham-
burku – víceúčelová budova Labská filharmonie. 
Večer odjezd na tranzitní ubytování u letiště, kam 
mohou za příplatek přiletět další zájemci z Prahy.
2. den: Mikrobusem, se kterým budeme následně 
cestovat i  po  Islandu, se dostaneme do  Dánska. 
Před polednem se zastavíme v  nejstarším dán-
ském městečku Ribe, kde mj. stojí socha dánské 
královny Dagmar – dcery českého krále Přemysla 
Otakara I. Odpoledne zavítáme do  města Århus 
se světově oceňovanou moderní architekturou. 
Na nocleh dojedeme na sever Dánska.
3. den: Trajekt odplouvá z přístavu Hirtshals před 
polednem. 2 noclehy na  lodi. V  ceně je lůžko 
ve 4místné kajutě včetně lůžkovin.  
4. den: Plavba Severním mořem kolem Shetland-
ských ostrovů. Navečer připlutí do hlavního města 
Faerských ostrovů Torshavn (zastávka půl hodiny 
17.30-18.00) a poté pokračování plavby na Island.
5. den: Dovolená na  Islandu začne dopoledne 
připlutím na  východ ostrova do  přístavu Sey-
ðisfjörður. Nejdříve se z  přístavu dostaneme 
přes průsmyk do okolí jezera Lagarfljót, v  jehož 
blízkosti absolvujeme nenáročnou túru k vodopá-
dům Lítlanesfoss a Hengifoss. Později odpoledne 
přejedeme podél divokého pobřeží Atlantského 
oceánu, malých fjordů a  ještě menších vesniček 
na nocleh ve fjordech. 
6. den: Dnešní den bude ve  znamení cestování 
a  krátkých výšlapů pod největším evropským 

ledovcem Vatnajökull. Nejdříve spatříme labu-
tí lagunu Lón a poté přijedeme po okružní silnici 
k  malebné a  zároveň tajemné ledovcové lagu-
ně Jökulsárlón, po  níž doporučujeme projížďku 
obojživelným člunem. Krásné ledovcové splazy 
spatříme též v národním parku Skaftafell. Nave-
čer příjezd na nocleh v podhůří ledovce.
7. den: Nejprve se zajdeme podívat do monumen-
tální soutěsky Fjaðrárgljúfur. Přes rozsáhlé, více 
než 200 let staré lávové pole ze sopky Laki se 
dostaneme na nejjižnější místo Islandu u Víku, kde 
se projdeme po  černé sopečné pláži a  spatříme 
nejjižnější bod Islandu mys Dyrhólaey.  Odpoled-
ne budeme obdivovat monumentální vodopád 
Skógafoss. 2 noclehy v okolí.
8. den: Absolvujeme vycházku v  blízkosti svě-
toznámého ledovce a sopky Eyjafjallajökull ko-
lem kaskády vodopádů řeky Skógá a zpět. Odpo-
ledne se zastavíme u  vodopádů Seljalandsfoss, 

Cena obsahuje: dopravu vlakem a mikrobusem, tra-
jekt na  Island vč. lůžka ve 4lůžkové kajutě s  lůžkovi-
nami (2 noci) a dvou snídaní na palubě lodi, letenku 
Keflavík – Praha vč. let. tax (přímý let), 6x ubytování 
kategorie TURIST v  hostelech (2lůžkové pokoje se 
společným sociálním zařízením), 4x snídaně na Islan-
du, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C včetně 
storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 5 000 ISK (tj. asi 40  EUR), 
další výše neuvedené služby.

Příplatky: lůžko ve 2lůžkové kajutě: 4 000 Kč, vstup 
do Modré laguny (včetně ručníku a 1 nápoje): 1 900 Kč, 
plavba po ledovcové laguně Jökulsárlón: 1 300 Kč, le-
tenka Praha – Hamburk na vyžádání.
Pozn.: Mikrobus odjíždí do Německa z důvodu bez-
pečnostní přestávky řidiče dříve. Na  vyžádání mož-
nost cesty mikrobusem, přesnější informace o odjez-
du bude známa přibližně v červnu.
Minimální počet účastníků: 18. 
Garance menší skupiny. 

Termín: Kód na webu: Cena: Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
11. 8. – 20. 8. 2019 34IS 35 900 Kč do 10. 1. 2019: 33 746 Kč Praha

OBJEVNÁ CESTA LODÍ NA ISLAND
Seyðisfjörður

Hengifoss

Skaftafell

Vík

Gullfoss
Keflavík

Eyjafjallajökull

Þingvellir
Reykjavík Jökulsárlón

za jehož vodní stěnou se dá projít, a Gljúfrafoss.   
9. den: Za městečkem Hella s výhledem na činnou 
sopku Hekla nás čeká tzv. zlatý trojúhelník: vo-
dopád Gullfoss, Geysir s praotcem všech gejzírů 
– činným gejzírem Strokkur – a  nejstarší parla-
ment světa Alþing v národním parku Þingvellir 
(UNESCO). Navečer se dostaneme přes hlavní 
město Reykjavík na  poloostrov Reykjanes, kde se 
můžeme vykoupat ve  slavné Modré laguně (viz 
příplatek, nutno objednat při přihlášení), nebo 
v místním koupališti s termálními sedacími bazény 
(cena cca 200 Kč, platba na místě). Z Islandu odletí-
me po půlnoci přímým letem do Prahy.
10. den: Dovolená na Islandu skončí ranním příle-
tem do Prahy. 
Pozn.: Změna programu v případě změn letových 
časů, zpoždění lodi, nepříznivého počasí nebo ne-
sjízdnosti některých cest pro autobus vyhrazena.

Modrá laguna

Relaxace na mechovém koberci – foto: Petr Burian V NP Þingvellir na vás dýchne atmosféra starých časů – foto: Richard Růžička

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz

Čedičové varhany na sopečné pláži u Víku
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Cena obsahuje: letenku Drážďany – Keflavík vč. let. 
tax, dopravu na  letiště v  Německu, trajekt z  Islandu 
vč. lůžka v  6lůžkové kajutě ve  vlastním spacím pytli 
a  2  snídaní, 7x ubytování kategorie TURIST v  hoste-
lech (2lůžkové pokoje se společným sociálním zaří-
zením), 7x  snídaně, dopravu autobusem, průvodce, 
cestovní pojištění UNIQA K7C včetně storna a pojiště-
ní proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 4 000 ISK (cca 30 EUR), 

další výše neuvedené služby.
Příplatky: lůžko ve 4lůžkové kajutě: 2 000 Kč, lůž-
ko ve 2lůžkové kajutě: 4 000 Kč, plavba po ledovcové 
laguně Jökulsárlón: 1 300 Kč, cestovní pojištění České 
pojišťovny s rozšířením storna zájezdu: 560 Kč.
Slevy: Klient ve věku nad 55 let: 2 000 Kč (nelze sčí-
tat s dalšími slevami).
Minimální počet účastníků: 20.

ISLAND, POLÁRNÍ ZÁŘE  
A PLAVBA ATLANTIKEM 55+

1. den: Večer odlet z Drážďan (svoz na letiště z ČR 
je zajištěn). Na  letišti Keflavík přistaneme kolem 
půlnoci. Transfer na nocleh.
2. den: Nejdříve navštívíme poloostrov Reykja-
nes, kde se projdeme solfatarovým polem, a poté 
nás čeká okružní jízda Reykjavíkem. Odpoledne 
navštívíme oblast severně od Reykjavíku, kde bu-
deme moci obdivovat dva kouzelné vodopády 
v lávě – Hraunfossar a Barnafoss – a vystoupíme 
také na kráter Grábrók. V průběhu dne se vykou-
peme v  některém z  místních termálních bazénů 
pod otevřenou oblohou. 3 noclehy na jihu ostrova.
3. den: Dopoledne pojedeme do národního par-
ku Þingvellir (UNESCO) u  jezera Þingvallavatn. 
V této oblasti se rozestupuje evropská a americká 
litosférická deska a v 10. století zde byl založen nej-
starší parlament světa – Alþing. Odpoledne se za-
stavíme u aktivního gejzíru Strokkur a jednoho 
z nejkrásnějších islandských vodopádů Gullfoss. 
4. den: Dnes se vydáme do islandského vnitroze-
mí, do  turisticky atraktivní geotermální oblasti 
Landmannalaugar. Jedná se o pohádkově barev-
nou oblast uprostřed divokých hor. Díky svěží ba-
revnosti se Landmannalaugaru přezdívá „duhové 
hory“. Z turistického střediska, které leží v srdci ob-
lasti na pokraji lávového pole z nedalekých sopek, 
se návštěvníkům nabízí pestrá paleta pěších výle-
tů různé obtížnosti. My budeme mít v oblasti čas 
asi 4 hodiny, které poskytují prostor pro výstup 
na  jednu z  vyhlídek i  pro koupel v  přírodní lagu-

ně s termální vodou, která vzniká soutokem horké 
a chladnější říčky.
5. den: Cestou po jižním pobřeží možná zahlédne-
me v  dáli zasněžený vrcholek sopky Hekla a  pod 
světoznámou sopkou Eyjafjallajökull se projdeme 
u  vodopádu Seljalandsfoss, kde se dá vstou-
pit za  jeho vodní stěnu. V soutěsce uvidíme další 
vodopád Gljúfrafoss. Poté uskutečníme krátkou 
vycházku podél kaskády vodopádů na  řece Skó-
gá poblíž monumentálního šedesátimetrového 
vodopádu Skógafoss. Prohlédneme si též splaz 
ledovce Sólheimajökull. Na nejjižnějším mysu Is-
landu Dyrhólaey budeme obdivovat skalní bránu 
a u městečka Vík vstoupíme na černou sopečnou 
pláž s čedičovou jeskyní. 
6. den: Přes rozsáhlé lávové pole ze sopky Laki 
a  písečné naplaveniny řeky Skeidará dorazíme 
do  národního parku Skaftafell. Odpoledne 
po okružní silnici přijedeme k malebné a zároveň 
tajemné ledovcové laguně Jökulsárlón. Aby 
fotografie ledových ker, ledovce a  jezera byly co 
nejatraktivnější, doporučujeme projížďku po  je-
zeře obojživelným člunem (viz příplatek). Nocleh 
v okolí města Höfn. 
7. den: Od  největšího ledovce Evropy Vatna-
jökull pojedeme kolem rhyolitových hor Stafafell 
a  labutí zátoky Lón směrem do  kouzelných vý-
chodních fjordů v Atlantském oceánu. Zde zasta-
víme v  rybářské osadě Djúpivogur a  můžeme 
navštívit muzeum kamenů ve  vesničce Stöðvar-

fjörður. Nocleh v okolí. 
8. den: Poslední den na  Islandu se zastavíme 
v centru východních fjordů, ve městě Egilsstaðir, 
a  podnikneme vycházku k  třetímu nejvyššímu 
vodopádu ostrova – Hengifoss – nad jezerem 
Lögurinn. Odpoledne přejedeme do přístavu Sey-
ðisfjörður, odkud večer odplouvá trajekt Norröna 
zpět do Evropy. 3 noclehy v kajutách (viz doporu-
čení níže v poznámce).
9.–10. den: Plavba Severním mořem se zastávkou 
na  Faerských ostrovech. Zastávka je dle jízdního 
řádu plánována na  6 hodin (15.00-21.00), délka 
zastávky však může být lodní společností zkrácena 
např. podle aktuálního počasí. 
11.–12. den: Dopoledne připlujeme do dánského 
přístavu Hirtshals a  vrátíme se autobusem přes 
Dánsko a Německo do ČR. Příjezd do Prahy 12. den 
dopoledne nebo v poledne.
Pozn.: Změna programu v případě změn letových 
časů, nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti ně-
kterých cest pro autobus vyhrazena. Polární záře 
je přírodní fenomén a  její výskyt v  době zájezdu 
nelze garantovat. 
V  ceně plavby je lůžko v  6lůžkové kajutě 
ve vlastním spacím pytli, doporučujeme připla-
tit si 4 nebo 2lůžkovou kajutu (včetně lůžkovin).  

Projížďka obojživelným člunem na laguně Jökulsárlón – foto: Jan Sucharda U majestátního vodopádu Hengifoss – foto: Václav Bacovský

Seyðisfjörður

Hengifoss

Skaftafell

Vík

Gullfoss
Keflavík

Þingvellir
Reykjavík Jökulsárlón

Hraunfossar

Landmannalaugar

Djúpivogur

Island • poznávací zájezd

Na Island se dostanete pohodlně a rychle letecky z blízkého letiště v Drážďanech a při zpáteční cestě za-
žijete plavbu Atlantikem s několikahodinovou zastávkou na Faerských ostrovech. Na Islandu vás čekají 
vycházky poblíž ledovců, početných vodopádů a horkých pramenů. Uvidíte mimo jiné vodopády v lávě 
Hraunfossar, činný gejzír Strokkur, ledovcovou lagunu Jökulsárlón, národní parky Þingvellir a Skaftafell, 
mnoho svérázných osad a zajímavostí podél okružní silnice č. 1. Vykoupete se také v některém z mnoha 
zdejších termálních bazénů a v neposlední řadě se vám možná naskytne šance spatřit úchvatný přírodní fenomén – polární záři. Ubytování je zajiš-
těno v hostelech ve 2lůžkových pokojích s lůžkovinami včetně snídaně. 

NOVINKA

Využijte jedinečnou možnost navštívit Island za skvělou cenu! Nejvýhodněji při rezervaci a záloze jen 11 830 Kč do konce listopadu 2018.

SPECIÁLNÍ ČASOVÁ SLEVA do 30. listopadu 2018: cena zájezdu 33 800 Kč. 
Záloha na zájezd 11 830 Kč. Poté možno sčítat slevu 55+ (2 000 Kč) a slevu věrnostní.
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Termín: Kód na webu: Cena:  Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
21. 8. – 1. 9. 2019 40IS 36 300 Kč do 20. 1. 2019: 34 122 Kč Praha



Norsko, Island • poznávací zájezd

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
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Þingvellir

KLENOTY NORSKA A ISLANDU
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Starodávné obchodní domy na nábřeží Bryggen (UNESCO) v Bergenu – foto: Václav Bacovský Geotermální lázně Modrá laguna – foto: Petr Burian

Dovolená v  Norsku a  na  Islandu s  mnoha nej: nejkrásnější období roku, fjordy jako 
nejatraktivnější oblast Norska, nejznámější islandské gejzíry a  vodopády a  nejlepší 
poměr ceny zájezdu a navštívených lokalit v Norsku a na Islandu… Dalšími plusy jsou 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 ubytujeme v  chatách anebo penzionu s WC, sprchou, povlečením 
ve dvoulůžkových pokojích nedaleko známých míst, která postupně navštívíme. 

Bergen

NP Jostedalsbreen

Flåm

1. den: Po  poledni odlet z  Prahy do  Bergenu 
(s přestupem). Přílet do Bergenu nad ledovci, jeze-
ry, fjordy, ostrovy a pobřežím s barevnými domky 
je jedním z nejhezčích na světě. Transfer na hotel.
2. den: Nejdelší fjord světa Sognefjorden přeplu-
jeme trajektem. Při dnešní vyhlídkové jízdě krás-
nými místy norské přírody nejspíš pochopíte, proč 
mnozí označují Norsko za nejkrásnější zemi světa. 
Dostaneme se na  dosah ledovcového splazu 
Nigardsbreen, který je jedním z nejlépe přístup-
ných a nejatraktivnějších ledovců na světě. Cestu 
na ubytování nám zkrátí jízda nejdelším silničním 
tunelem světa Lærdalstunnelen. Večeře je v ceně.
3. den: Kolem poledne se vrátíme zpět do Bergenu. 
Procházka jeho turistickým středem s rybím trhem 
a  uličkami mezi unikátními hanzovními domy 
na nábřeží Bryggen (UNESCO). Za návštěvu stojí 
i  starodávná pevnost Bergenhus, Mariánský kos-
tel, pozemní lanovka Fløyen, obdobná té pražské 
na Petřín, případně akvárium, skanzen nebo kou-
zelné uličky s  dřevěnými domky ve  svazích nad 
přístavem. Večeře je v ceně.
4. den: Odjezd na  letiště a  odlet na  Island, před 
polednem přílet do  Keflavíku. Naším autobusem 
odjedeme do hlavního města Islandu – Reykjavík. 
Prohlédneme si největší pamětihodnosti města: 
radnici, 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 penzio-
nu KOMFORT s  vlastním příslušenstvím (WC, spr-

cha). Večeře je v ceně. Další večeře si sice můžete 
připravovat sami, avšak doporučujeme připlatit si 
večeře místní – patří k nejlepším na Islandu.
5. den: Cestou po  jižním pobřeží možná spat-
říme sopku Hekla a  pod světoznámou sop-
kou Eyjafjallajökull se projdeme u  vodopádu 
Seljalandsfoss, kde se dá vstoupit za  jeho vodní 
stěnu. V  soutěsce uvidíme vodopád Gljúfrafoss 
a  do  třetice uskutečníme krátkou vycházku 
podél kaskády vodopádů na  řece Skóga poblíž 
monumentálního šedesátimetrového vodo-
pádu Skógafoss. Na  nejjižnějším mysu Islandu 
Dyrhólaey budeme moci obdivovat skalní bránu 
a  u  městečka Vík navštívíme černou sopeč-
nou pláž. Také se zastavíme u  splazu ledovce 
Sólheimajökull. Večeře je v ceně.
6. den: Dnes nás čeká tzv. zlatý trojúhelník. 
Navštívíme sídlo biskupství v osadě Skálholt a pak 
již pojedeme do oblasti Geysiru s aktivním gejzí-
rem Strokkur, který každých 5 až 10 minut vyvr-
huje 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. Odpoledne se zastavíme v  národním 
parku Þingvellir (UNESCO). V této oblasti se roze-
stupuje evropská a  americká litosférická deska; 
zde byl v  10. století založen nejstarší parlament 
světa – Alþing. Večeře je v ceně.
7. den: Dopoledne absolvujeme nenáročnou 
turistiku na  sopečném poloostrově Reykjanes, 
uvidíme geotermální pole Krísuvík, útesy u majá-
ku Reykjanesvíti a  horké prameny Gunnuhver. 
Na  závěr se zájemci mohou vykoupat v  termál-
ních lázních Modrá laguna (viz příplatek 1 900 Kč, 
nutno objednat při přihlášení) nebo v  místním 
koupališti s termálními sedacími bazény (cena asi 
200 Kč, platba na místě). Po půlnoci odlet přímým 
letem do Prahy.
8. den: Přílet do Prahy brzy ráno. 
Poznámka: Změna programu v  případě změn 
letových časů, nepříznivého počasí nebo nesjízd-
nosti některých cest pro autobus vyhrazena. 

Cena obsahuje: letenky z Prahy do Norska, na Island 
a  zpět vč. let. tax, dopravu autobusem, místní tra-
jekty, 3x ubytování ve  dvoulůžkových pokojích 
turistických hotelů v  Norsku, 3x ve  dvoulůžkových 
pokojích s WC a sprchou na Islandu (v červnu v cha-
tách KOMFORT, v  srpnu v  penzionu KOMFORT), 
6x snídaně, 5x večeře, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C včetně storna 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 (včetně ručníku 
a  1  nápoje): 1  900 Kč, jednolůžkový pokoj: 8  000 Kč, 
cestovní pojištění České pojišťovny s  rozšířením 
storna zájezdu: 560 Kč.  
Minimální počet účastníků: 30.
Termín od 23. 8. garance menší skupiny.

Termín: Kód na webu: Cena: Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
7. 6. – 14. 6. 2019 99NO  41 900 Kč do 30. 11. 2018: 39 386 Kč Praha 

16. 8. – 23. 8. 2019 99NO  41 900 Kč do 15. 1. 2019: 39 386 Kč Praha
23. 8. – 30. 8. 2019 99NO 42 900 Kč do 22. 1. 2019: 40 326 Kč Praha

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz

Na procházce geotermálním polem
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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 (plavba po laguně obojživelným vozidlem je v ceně zájezdu). 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. V ceně je rovněž chutná polopenze.

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Hella

Vestmannaeyjar

1. den: Večer odlet přímým letem z Prahy, přílet 
kolem půlnoci a transfer na ubytování. 
2. den: Cestou po  jižním pobřeží možná spat-
říme sopku Hekla a  pod světoznámou sop-
kou Eyjafjallajökull se projdeme u  vodopádu 
Seljalandsfoss, kde se dá vstoupit za  jeho vodní 
stěnu. V  soutěsce uvidíme vodopád Gljúfrafoss 
a  do  třetice uskutečníme krátkou vycházku 
podél kaskády vodopádů na  řece Skóga poblíž 
monumentálního šedesátimetrového vodo-
pádu Skógafoss. Na  nejjižnějším mysu Islandu 
Dyrhólaey budeme moci obdivovat skalní bránu 
a  u  městečka Vík navštívíme černou sopeč-
nou pláž. Také se zastavíme u  splazu ledovce 
Sólheimajökull.
3. den: Dnes nás čeká tzv. zlatý trojúhelník. 
Navštívíme sídlo biskupství v  osadě Skálholt 
a  pak již pojedeme do  oblasti Geysiru s  aktiv-
ním gejzírem Strokkur, který každých 5 až 10 
minut vyvrhuje vřelou vodu až do výše 20 metrů. 
Uvidíme i  impozantní vodopád Gullfoss na  řece 
Hvítá, kde voda padá ve dvou stupních do hloub-
ky 32 metrů. Odpoledne se zastavíme v národním 
parku Þingvellir (UNESCO). V této oblasti se roze-
stupuje 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 (jíz-
denka v  ceně zájezdu), kde můžeme vystoupit 

na aktivní sopku Eldfell, která naposledy explodo-
vala v  roce 1973. Ostrov je též známý početnými 
ptačími koloniemi.
5. den: Celý den strávíme v islandském vnitrozemí. 
Vydáme se do  turisticky atraktivní geotermální 
oblasti Landmannalaugar. Vykoupeme se v teplé 
říčce a projdeme se po okolních barevných rhyoli-
tových horách s aktivní postvulkanickou činností. 
6. den: Celodenní výlet do  pohádky. Zavítáme 
k perle jihovýchodního Islandu – ledovcové lagu-
ně Jökulsárlón – nacházející se pod největším 
islandským ledovcem Vatnajökull. Aby fotografie 
ledových ker, ledovce a jezera byly co nejatraktiv-
nější, zahrnuli jsme do ceny zájezdu projížď ku 
po  jezeře obojživelným člunem. Na  trase smě-
rem 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 největší pamětihod-
nosti města. Uvidíme radnici, parlament a moder-
ní kostel Hallgrímskirkja a  zastavíme se také 
u  vodojemu Perlan. Na  závěr se zájemci mohou 
vykoupat v  termálních lázních Modrá laguna 
(viz příplatek, nutno objednat při přihlášení), nebo 
v místním koupališti s termálními sedacími bazény 
(cena cca 200 Kč, platba na místě. Po půlnoci odlet 
přímým letem do  Drážďan (termín od  27. 6. 
do Norimberku). 
8. den: Přílet ráno, následuje transfer do Prahy.
Pozn.: Změna programu v případě změn časů letů, 
nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti některých 
cest pro autobus vyhrazena. Změna pořadí dnů 
programu dle aktuálních podmínek na  Islandu 
vyhrazena.

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Keflavíku a zpět 
do Drážďan nebo Norimberku vč. let. tax (přímé lety), 
transfer autobusem/mikrobusem z  Drážďan nebo 
Norimberku do  ČR, autobus/mikrobus dle velikos-
ti skupiny, loď na  Vestmannské ostrovy a  zpět, 6x 
ubytování v chatkách KOMFORT (dvoulůžkové poko-
je s  WC, sprchou), 6x snídaně, 6x večeře o  dvou 
chodech, 1x oběd, plavba po  ledovcové laguně 

Jökulsárlón, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
včetně storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 11  000 ISK (tj. asi  
90 EUR) vč. velrybího safari, další výše neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně ručníku 
a 1 nápoje): 1 900 Kč. Cestovní pojištění České pojiš-
ťovny s rozšířením storna zájezdu: 560 Kč.
Minimální počet účastníků: 34.

Þingvellir

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo: Let zpět do:
20. 6. – 27. 6. 2019 10IS 45 900 Kč Praha Drážďan

27. 6. – 3. 7. 2019 10IS 45 900 Kč Praha Norimberku
1. 8. – 8. 8. 2019 10IS 45 900 Kč Praha Drážďan

15. 8. – 22. 8. 2019 10IS 45 900 Kč Praha Drážďan

facebook.com/periscope.cz

Jökulsárlón
Landmannalaugar

Poznejte s námi kouzlo islandského vnitrozemí v „duhových horách” Landmannalaugar – foto: Richard Růžička
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„Zlatý” vodopád Gullfoss



Island • poznávací zájezd

KOUZLA ISLANDSKÉHO VNITROZEMÍ 
A SEVEROZÁPADU

Vodopád Hraunfossar tvoří množství vodních stužek vytékajících zespod lávového pole – foto: Patrik Dekan

V  rámci tohoto nového zájezdu se podíváme na  přírodně atraktivní místa islandského vnitrozemí 
a  tajemných severozápadních fjordů. Nejdříve navštívíme fascinující geotermální oblast „duhových hor“ 
Landmannalaugar a v podhůří ledovce Langjökull vodopády v lávě Hraunfossar a Barnafoss. Poté se vydá-
me ke  hlavnímu turistickému ruchu vzdáleným a  neprávem opomíjeným severozápadním fjordům, které 
na vás dýchnou tou pravou atmosférou tradičního Islandu bez davů turistů. Vystoupáme na útesy Látrabjarg 
s bohatým ptačím životem, navštívíme nejzápadnější osadu Evropy Patreksfjörður a zastavíme se u vodopádu Dynjandifoss. V ceně je nezapomenutelná 
plavba na unikátní ostrůvek Vigur. Pro váš komfort je ubytování zajištěno v hotelech ve 2lůžkových pokojích se snídaní. Odlet přímým letem z Prahy.

1. den: Odlet večer z Prahy (za příplatek z Košic). 
Dovolená na  Islandu začne příletem na  letiště 
Keflavík, kde přistaneme v  nočních hodinách. 
Transfer na  nocleh v  okolí Selfossu – 2 noclehy 
na jednom místě.
2. den: Dnes se vydáme do  islandského vnitro-
zemí, do turisticky atraktivní geotermální oblas-
ti Landmannalaugar. Jedná se o  pohádkově 
barevnou oblast uprostřed divokých hor. Díky 
svěží barevnosti se Landmannalaugaru přezdí-
vá „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 kaž-
doročně přitahuje nejen zahraniční turisty, ale 
i samotné Islanďany, je možnost koupele a dobití 
energie po náročných i lehčích túrách v přírodní 
laguně s termální vodou, která vzniká soutokem 
horké a  chladnější říčky. V  případě nesjízdnosti 

silnic nebo špatného počasí navštívíme místo 
Landmannalaugaru podobně barevnou geoter-
mální oblast u městečka Hveragerði včetně mož-
nosti koupání v teplé říčce.
3. den: Návštěva oblasti severně od Reykjavíku, kde 
se údolím řeky Grímsá dostaneme k nejvydatnější-
mu horkému pramenu Islandu Deildartunguhver 
a  nedaleko budeme moci obdivovat dva kouzel-
né vodopády v  lávě Hraunfossar a  Barnafoss 
a vystoupíme také na kráter Grábrók. Odpoledne 
se přesuneme do  odlehlých severozápadních fjor-
dů. Nocleh.
4. den: Dopoledne navštívíme nejzápadnější 
místo Islandu a také Evropy – až několik set metrů 
vysoké útesy Látrabjarg s hnízdišti mnoha moř-
ských ptáků. Odpoledne se zastavíme u  monu-
mentálního vodopádu Dynjandifoss (Fjallfoss). 
Ubytování 2 noci v okolí města Ísafjörður, střediska 
západních fjordů.

5. den: Dopoledne uskutečníme výlet lodí 
na malebný ostrůvek Vigur, kde se nachází jedi-
ný větrný mlýn na  Islandu a  ptačí kolonie (plav-
ba v  ceně zájezdu). Poté navštívíme zajímavá 
místa u města Ísafjörður a můžeme se vykoupat 
v některém z místních termálních bazénů.
6. den: Dnes se rozloučíme s drsným islandským 
severozápadem a podél různorodých fjordů, které 
ústí do hlavního fjordu Ísafjarðardjúp, přejede-
me cestou s krásnými vyhlídkami zpět do civiliza-
ce k hlavní okružní cestě č. 1. Dovolená na Islandu 
skončí večerním příjezdem na  letiště v  Keflavíku. 
Odlet do Prahy po půlnoci.
7. den: Ráno přílet do Prahy (*za příplatek přípoj 
do Košic).
Pozn.: Změna programu první a  poslední den 
nebo pořadí dnů v případě změn časů letů, nepří-
znivého počasí nebo nesjízdnosti některých cest 
pro autobus vyhrazena. 

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a  zpět vč. 
letištních tax, dopravu mikrobusem na  Islandu (řídí 
průvodce), 5x ubytování v hotelech KOMFORT (2lůž-
kové pokoje s WC a  sprchou), 5x snídaně, 4x večeře 
o  2 chodech, výlet lodí na  ostrůvek Vigur a  zpět, 
průvodce na  Islandu, cestovní pojištění UNIQA K7C 

včetně storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 2  000 ISK (tj. asi 
15 EUR), další výše neuvedené služby.
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 9  000 Kč, odlet z  *Košic: 
cena na vyžádání. Minimální počet účastníků: 8.
Garance menší skupiny.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
22. 7. – 28. 7. 2019 41IS 50 900 Kč Praha, *Košice

Keflavík
Reykjavík

Grábrók

Látrabjarg

Ísafjörður Vigur
Dynjandifoss

Landmannalaugar

Hraunfossar
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NOVINKA

DO OBLASTÍ  
BEZ DAVŮ TURISTŮ 

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz

Severozápadní fjordy udivují svojí monumentalitou Papuchalk ploskozobý



Pohled na černou sopečnou pláž u městečka Vík – foto: Richard Růžička

1. den: Odlet večer z  Prahy (za  příplatek z  Košic) 
nebo z Vídně (svoz z  Brna). Dovolená na  Islandu 
začne příletem na letiště Keflavík, kde přistaneme 
kolem půlnoci. Transfer na nocleh.
2. den: Cestou po  jižním pobřeží můžeme v  dáli 
zahlédnout zasněžený vrcholek sopky Hekla 
a  uskutečníme krátkou vycházku podél kaskády 
vodopádů na  řece Skógá poblíž monumentál-
ního šedesátimetrového vodopádu Skógafoss. 
Na  nejjižnějším mysu Islandu Dyrhólaey budeme 
obdivovat skalní bránu a  u  městečka Vík vstou-
píme na  černou sopečnou pláž s  čedičovou jes-
kyní. Na  zpáteční cestě se zastavíme u  splazu 
ledovce Sólheimajökull a  pod světoznámou 
sopkou Eyjafjallajökull se projdeme u  vodopá-
du Seljalandsfoss, kde se dá vstoupit za  jeho 
vodní stěnu. V  soutěsce uvidíme další vodopád 
Gljúfrafoss.
3. den: Výlet na vulkanické Vestmannské ostro-
vy – lodní jízdenka je zahrnuta v ceně zájezdu, 
kde můžeme vystoupit na  aktivní sopku Eldfell, 
která naposledy explodovala v  roce 1973. Ostrov 
Heymaey je též známý početnými ptačími kolo-
niemi. Program tohoto dne se neuskuteční 
v termínech od 27. 8., 12. 9. a 19. 9. 2019.
4. den: Dnes se vydáme do islandského vnitroze-
mí, do  turisticky atraktivní geotermální oblasti 
Landmannalaugar. Jedná se o pohádkově barev-
nou oblast uprostřed divokých hor. Díky svěží 
barevnosti se Landmannalaugaru přezdívá „duho-
vé hory“. Z turistického střediska, které leží v srdci 
oblasti na pokraji lávového pole, se návštěvníkům 
nabízí pestrá paleta pěších výletů různé obtížnos-
ti. Místním unikátem, který každoročně přitahuje 
nejen zahraniční turisty, ale i  samotné Islanďany, 
je možnost koupele a  dobití energie po  nároč-
ných i lehčích túrách v přírodní laguně s termální 
vodou, která vzniká soutokem horké a chladnější 
říčky. V  případě nesjízdnosti silnic nebo špatné-
ho počasí navštívíme místo Landmannalaugaru 
podobně barevnou geotermální oblast u  měs-
tečka Hveragerði včetně možnosti koupání 
v teplé říčce. 
5. den: Dnes nás čeká vrchol našeho islandského 
putování, tzv. zlatý trojúhelník. Nejdříve navští-

víme sídlo biskupství v  osadě Skálholt a  pak již 
pojedeme do  oblasti Geysiru s  aktivním gejzí-
rem Strokkur, který každých pět minut vyvr-
huje 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. Odpoledne se zastavíme v  národním 
parku Þingvellir (UNESCO). V této oblasti se roze-
stupuje evropská a  americká litosférická deska 
a byl zde v 10. století založen nejstarší parlament 
světa – Alþing. Kolem geotermální elektrárny 
Nesjavellir se vrátíme na místo ubytování.
6. den: Dopoledne se zájemci mohou zúčastnit 
plavby za  pozorováním velryb, zatímco ostat-
ní mohou navštívit expozice vulkanologie nebo 
architektonický skvost Reykjavíku – kulturní 
dům Harpa. Odpoledne je na  programu krát-
ká společná prohlídka hlavního města Islandu 
Reykjavíku. Uvidíme mj. radnici „u  rybníka“, par-

lament, moderní kostel Hallgrímskirkja a vodojem 
Perlan. Dovolená na Islandu skončí večerním kou-
páním v  unikátních termálních lázních Modrá 
laguna (viz příplatek 1  900 Kč, nutno objednat 
při přihlášení) nebo v  místním koupališti s  ter-
málními sedacími bazény (cena cca 200 Kč, platba 
na místě). Odlet do Prahy nebo Vídně (svoz z letiš-
tě do ČR je zajištěn) kolem půlnoci.
7. den: Dle termínů ráno přílet do  Prahy (*za 
příplatek přípoj do  Košic) nebo do  Vídně (svoz 
do Brna). 
Pozn.: Změna programu v případě změn časů letů, 
nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti některých 
cest pro autobus vyhrazena. Změna pořadí dnů 
programu dle aktuálních podmínek na  Islandu 
vyhrazena.

Cena obsahuje: letenku z  Prahy nebo Vídně 
na  Island a  zpět vč. let. tax (dle termínů), v  termí-
nu s  odletem z  Vídně svoz z  Brna a  zpět, autobus/
mikrobus na  Islandu dle velikosti skupiny, trajekt 
na  Vestmannské ostrovy a  zpět (kromě termínů 
od  27. 8., 12. 9. a  19. 9.), ubytování (dle počtu nocí) 
v  chatkách či penzionu KOMFORT nebo v  hotelu 
KOMFORT ve 2lůžkových pokojích s WC a sprchou, 
snídaně (dle počtu nocí), 3x večeře o dvou chodech 
(termíny od 12. 9. a 19. 9.), 4x večeře o dvou chodech 
(pouze termín od 22. 7.), průvodce, cestovní pojištění 

UNIQA K7C včetně storna a pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné cca 12 000 ISK (100 EUR) 
vč. velrybího safari, další výše neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně ručníku 
a 1 nápoje): 1 900 Kč, 4x večeře o dvou chodech (u ter-
mínů na 5 nocí): 3 600 Kč, 3x večeře o dvou chodech 
(u  termínu od  27. 8.): 2  700 Kč, odlet z  *Košic: cena 
na vyžádání.
Minimální počet účastníků: 34/15 (termíny v  září 
garance menší skupiny).

Na 4 noci: Kód na webu: Cena: Odj. místo: Poznámka:
27. 8. – 1. 9. 2019 43IS 32 900 Kč Vídeň, Brno odlet Vídeň, chatky

12. 9. – 17. 9. 2019 43IS 36 900 Kč Praha, *Košice odlet Praha, hotel, polopenze
19. 9. – 24. 9. 2019 43IS 36 900 Kč Praha, *Košice odlet Praha, hotel, polopenze

V termínech od 27. 8., 12. 9. a 19. 9. je obecně možnost spatřit polární záři! 

Na 5 nocí: Kód na webu: Cena: Odj. místo: Poznámka:
15. 6. – 21. 6. 2019 12IS 33 900 Kč Praha, *Košice chatky
22. 6. – 28. 6. 2019 12IS 33 900 Kč Praha, *Košice penzion

29. 6. – 5. 7. 2019 12IS 33 900 Kč Praha, *Košice penzion
22. 7. – 28. 7. 2019 12IS 38 900 Kč Praha, *Košice HOTEL, polopenze

27. 7. – 2. 8. 2019 12IS 33 900 Kč Praha, *Košice chatky
10. 8. – 16. 8. 2019 12IS 33 900 Kč Praha, *Košice chatky

„Výbuch” světoznámého gejzíru Strokkur – foto: Patrik Dekan

Island • pobytový zájezd s výlety

SEDM DIVŮ ISLANDU
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Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Þingvellir

Vestmannaeyjar
Landmannalaugar

Hella

OBLÍBENÝ ZÁJEZD Dovolená na Islandu, o jaké sníte! Během pobytu na vlastní oči spatří-
me všechny zázraky přírody této jedinečné země. Staneme u početných 

vodopádů, budeme obdivovat ledovcové splazy ledovce Mýrdalsjökull a  respekt v  nás určitě vzbudí 
gejzír Strokkur. Zastavíme se také u  krásných vodopádů Seljalandsfoss a  Skógafoss, vykoupeme se 
v teplé říčce obklopeni pastelovými barvami „duhových hor“ Landmannalaugar a projdeme se národním 
parkem Þingvellir, kde byl založen nejstarší parlament světa. Prohlédneme si též hlavní město Islandu 
Reykjavík. Budeme se pohybovat v krajině sopek a lávových polí, vývěrů síry a v neposlední řadě se nám 
v oblastech horkých pramenů naskytne možnost za jakéhokoliv počasí relaxovat v termálních bazénech. Noclehy jsou zajištěny v komfortních chat-
kách, penzionu nebo v hotelu ve 2lůžkových pokojích. V termínech od 27. 8., 12. 9. a 19. 9. je obecně možnost spatřit polární záři.
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Kráter Víti u aktivní sopky Krafla – foto: Richard Růžička Velrybí pozdrav na safari z městečka Húsavík – foto: Richard Růžička

ZÁJEZDY UBYTOVÁNÍ TRAJEKTY LETENKY PŮJČOVÁNÍ AUT

ISLAND.CZ
Jako jediná CK v Česku pořádáme 
zájezdy do Norska, Finska, na Island 
a na Azorské ostrovy po celý rok.

ISLAND   
NORSKO  

SKOTSKO  
KANADA 

MADEIRA
AZORY

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

vštívíme 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 evropský ledovec Vatnajökull s ledovcovou lagunou Jökulsárlón a samozřejmě „zlatý“ vodopád 
Gullfoss a  aktivní 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 všudy-
přítomný vítr, voda ve všech skupenstvích a barvách a nejkouzelnější dar severních oblastí – světlé noci. Ubytování v hotelech ve dvoulůžkových 
pokojích s polopenzí. Přímý let z Prahy!

Mývatn
Egilsstaðir

Glaumbær
Vatnsnes

Borgarnes

Dettifoss

Lón
Jökulsárlón

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna Hella

Goðafoss

Reykjavík

1. den: Večer odlet na Island přímým letem z Pra-
hy. Po příletu kolem půlnoci transfer na ubytování.
2. den: Dopoledne navštívíme hlavní město Rey-
kjavík (mj. spatříme vodojem Perlan, Hallgrímův 
kostel, radnici). Poté pojedeme do národního par-
ku Þingvellir (UNESCO) na místo, kde byl vyhlášen 
první parlament na světě – Alþing. Okruh kolem 
Islandu započneme jízdou podmořským tunelem 
pod Hvalfjordem a pak nahlédneme lehce do vni-
trozemí (nejvydatnější horký pramen Deildartun-
guhver, Reykholt – působiště spisovatele Snorriho 
Sturlussona a  vodopády v  lávě Barnafoss 
a Hraunfossar). Nocleh na severozápadě.
3. den: Dopoledne si uděláme vycházku na  kráter 
Grábrók, který majestátně ční nad okolní krajinou. 
Poté zavítáme na poloostrov Vatnsnes a u farmy Ósar 
se nám otevře krásný výhled na  útes Hvítserkur, 
v  jehož okolí možná spatříme i  tuleně. V  Blönduó-
su uvidíme hypermoderní kostel ve  tvaru kráteru. 
Prohlédneme si také skanzen lidové architektury 
Glaumbær.  Večer ubytování v okolí města Akureyri.
4. den: Dopoledne cestou uvidíme vodopád 
Goðafoss („božský vodopád“). Potom již celý zby-
tek dne strávíme u  unikátního jezera Mývatn. 
Navštívíme místa podřimujících (Krafla) i  dávno 
vyhaslých sopek, vystoupíme na některý z kráterů 
(Víti, Hverfjall) a  projdeme se lávovým městem 
Dimmuborgir. Spatříme též unikátní lávové for-
mace a  pole, pseudokrátery, solfatary a  bahenní 
sopky (Námafjall). Nocleh v Húsavíku. Po večeři bu-
deme mít možnost se zúčastnit velrybího safari.
5. den: Tento den nás čeká nejmohutnější vo-
dopád Islandu – Dettifoss v  národním parku 
Jökulsárgljúfur, jehož přívaly vod padají s hukotem 
do ohromujícího kaňonu na řece Jökulsá á fjöllum. 
Trasa pokračuje liduprázdnou krajinou vysočiny 
Möðrudalsöræfi s výhledem na  královnu island-
ských hor Herðubreið do  městečka Egilsstaðir. 
Ubytování v okolí.
6. den: Dopoledne podnikneme vycházku ke tře-
tímu nejvyššímu vodopádu Islandu – Hengifoss 
nad jezerem Lögurinn a kolem poledne dojedeme 
až k  pobřeží Atlantského oceánu, k  fascinujícím 
fjordům včetně největšího Berufjörðu. Zde zasta-
víme v rybářské osadě Djúpivogur. Dále pokraču-

jeme k labutí zátoce Lón a pod největším evrop-
ským ledovcem Vatnajökull spatříme rhyolitové 
pohoří Stafafell. Odtud se přesuneme na  nocleh 
v okolí města Höfn.
7. den: Po  okružní silnici přijedeme k  malebné 
a  zároveň tajemné ledovcové laguně Jökulsár-
lón. Aby fotografie ledových ker, ledovce a jezera 
byly co nejatraktivnější, doporučujeme projížďku 
po jezeře obojživelným člunem. V národním par-
ku Skaftafell se projdeme k  jednomu ze splazů 
ledovce Vatnajökull. Přes písečné naplaveniny řeky 
Skeidará a  lávovou plošinu Eldhraun dorazíme 
na nejjižnější bod Islandu u osady Vík. Uvidíme za-
jímavé černé pláže, čedičovou jeskyni, skalní brá-
nu a útesy Dyrhólaey s četnými ptačími koloniemi 
papuchalků, racků a alkounů. Poté nás čeká vodo-
pád Skógafoss a vodopád Seljalandsfoss, jehož 
vodní stěnu lze podejít. Nocleh v okolí.

Þingvellir
Hraunfossar

Skaftafell

HengifossPOLOPENZE V CENĚ

Island • poznávací zájezd

Cena obsahuje všechny termíny: letenku Praha 
- Keflavík a zpět vč. let. tax (přímý let), dopravu au-
tobusem, 7x ubytování v  hotelech kategorie KOM-
FORT (2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 7x snídaně, 
7x večeře o třech chodech (mimo 1. den), průvodce, 
cestovní pojištění České pojišťovny včetně storna 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 12  000 ISK (tj. cca 

100  EUR) vč. velrybího safari, další výše neuvedené 
služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně ručníku 
a  1 nápoje): 1  900 Kč, plavba po  ledovcové laguně 
Jökulsárlón: 1 300 Kč, 1lůžkový pokoj: 12 000 Kč.
Slevy: zájezd bez večeří: 8 500 Kč.
Minimální počet účastníků: 34/15 (v  září garance 
menší skupiny). 

Termín: Kód na webu: Cena: Cena při časové slevě 6 %: Poznámka:
8. 7. – 16. 7. 2019 06IS 54 900 Kč do 7. 12. 2018: 52 100 Kč Praha
2. 9. – 10. 9. 2019 06IS 54 900 Kč do 1. 2. 2019: 52 100 Kč Praha
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8. den: Krásné zážitky máme na  programu i  po-
slední den na Islandu. Nejprve zastavíme u biskup-
ství ve Skálholtu a poté již budeme obdivovat „zla-
tý“ vodopád Gullfoss. Islandština dala světu slo-
vo „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 Reykjavíku a nave-
čer se můžeme vykoupat v  termálních lázních 
Modrá laguna (viz příplatek, nutno objednat při 
přihlášení), nebo v místním koupališti s termálními 
sedacími bazény (cena cca 200 Kč, platba na mís-
tě). Odlet v nočních hodinách.
9. den: Zájezd na Island skončí v ranních hodinách 
příletem do Prahy.
Pozn.: Změna programu v případě změn časů letů, 
nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti některých 
cest pro autobus vyhrazena.

www.skandinavie.cz



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 vyprá-
vění přátel. Navštívíme některá méně známá, přesto atraktivní místa, kam se podívá jen málo turistů a kde 
je ještě Island „necivilizován“. Hlavním lákadlem této části jsou tajemné severozápadní fjordy, poloostrov 
Snaefelsness i vulkanicky aktivní souostroví Vestmannaeyjar. Díky islandskému terénnímu mikrobusu se 
dostaneme po nezpevněných cestách (včetně brodění řek) do liduprázdného islandského vnitrozemí. Tu-
risté 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. Ubytování je zajištěno v turistických ubytovnách, penzionech a chatkách ve dvoulůžkových pokojích se snídaní. Během zájezdu jistě dvakrát 
oceníte, že  ubytování je dvě noci na stejném místě. Během dne není obecně možnost zakoupit si teplou stravu. Odlet přímým letem z Prahy!

1. den: Odlet z Prahy večer, přílet na letiště v Kefla-
víku kolem půlnoci. Přejezd na ubytování na polo-
ostrově Reykjanes.
2. den: Přes hlavní město Reykjavík pojedeme 
kolem jezera Þingvallavatn do  vnitrozemí stez-
kou Kaldidalur, průsmykem mezi ledovci Ok 
a  Langjökull. Poté si prohlédneme dva kouzelné 
vodopády v lávě Hraunfossar a Barnafoss. Od-
poledne přejezd na  ubytování na  poloostrově 
Snæfellsnes (2 noci).
3. den: Na Snaefellsnes uvidíme mimo jiné lávo-
vé útvary v  moři u  Arnarstapi a  rozbrázděnou 
postvulkanickou krajinu, které vévodí „Verneova“ 
sopka Snæfell (1 446 m n. m.). Podnikneme též 
túru podél pobřeží, přičemž program bude přizpů-
soben aktuálnímu stavu počasí.
4. den: Poplujeme trajektem z  městečka Styk-
kishólmur mezi malebnými šérovými ostrůvky 
přes fjord Breiðafjörður do  odlehlých severozá-
padních fjordů. Zde navštívíme nejzápadnější 
místo Islandu a také Evropy – až několik set metrů 
vysoké útesy Látrabjarg. Navečer se ubytujeme 
v některé z typických rybářských osad. 
5. den: Zastavíme se u monumentálního vodopá-
du Dynjandifoss (Fjallfoss) a  ze střediska SZ Is-
landu, města Ísafjörður, můžeme uskutečnit výlet 
lodí na malebný ostrůvek Vigur, kde se nachází 
jediný větrný mlýn na Islandu a ptačí kolonie. Ve-
čer se ubytujeme u jednoho z tajemných fjordů.
6. den: Dnes se rozloučíme s  drsným islandským 
severozápadem a  podél různorodých fjordů, které 
ústí do hlavního fjordu Ísafjarðardjúp, přejedeme 
cestou s krásnými vyhlídkami na ubytování u polo-
ostrova Vatnsnes, kde možná zahlédneme i tuleně.

7. den: Ráno se již vydáme do islandského vnitro-
zemí po stezce Kjölur. U termálního pole Hvera-
vellir se projdeme po aktivní horké zemi, osvěžíme 
svá těla v přírodní „vaně“ s teplou vodou, a pokud 
nám to počasí dovolí, podíváme se do  nedaleké 
kouzelné horské geotermální oblasti Kerlingar-
fjöll („Čarodějné hory“). Ubytování na jihu Islandu.
8. den: Na další cestě vnitrozemím nás čeká uni-
kátní termální oblast Landmannalaugar. Zde 
překonáme mladé lávové pole a  projdeme se 
po okolních barevných („duhových“) rhyolitových 
horách s  aktivní postvulkanickou činností; nako-
nec se vykoupeme v  teplé říčce. Odpoledne se 
přesuneme po fascinující terénní cestě kolem sou-
těsky Eldgjá na jih ostrova. Ubytování.
9. den: Ráno se vydáme k  ledovcové laguně 
Jökulsárlón, na  níž můžeme absolvovat plavbu 
obojživelnou lodí. Odpoledne dorazíme na nejjiž-
nější bod Islandu do osady Vík. Uvidíme zde zají-
mavé černé pláže, skalní bránu a také ptačí útesy 
Dyrhólaey. Nedaleko vodopádu Skógafoss se 
ubytujeme (2 noci).

10. den: Výlet lodí na ostrov Heimaey v souostro-
ví Vestmannaeyjar (v ceně zájezdu), kde můžeme 
vystoupit na aktivní sopku Eldfell, která naposle-
dy explodovala v  roce 1973. Ostrov je též známý 
početnými ptačími koloniemi. Návrat navečer. 
11. den: Výlet do  pohádky, do  zelené oázy 
Þórsmörk (v  překl. Thórův les), rozkládající se 
mezi ledovci Eyjafjallajökull a Mýrdalsjökull, kde se 
projdeme malebným březovým lesíkem s výhledy 
na  ledovce. Doprava do/z Þórsmörku islandským 
terénním autobusem za  poplatek. Odpoledne se 
přesuneme po jižním pobřeží na polostrov Reykja-
nes, kde se krátce před odletem můžeme vykou-
pat v unikátních termálních lázních Modrá lagu-
na (viz příplatek, nutno objednat při přihlášení), 
nebo v  místním koupališti s  termálními sedacími 
bazény (cena cca 200 Kč, platba na  místě). Odlet 
po půlnoci. 
12. den: Přílet z Islandu do Prahy časně ráno.
Pozn.: Změna programu v případě změn letových 
časů, nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti ně-
kterých cest pro mikrobus vyhrazena.

Ptačí útesy Látrabjarg na výspě SZ fjordů – foto: Milan Venhoda Turistika v „duhových horách” Landmannalaugar – foto: Patrik Dekan

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a  zpět 
(přímý let) vč. let. tax, dopravu mikrobusem, trajekt 
na severozápadní fjordy, loď na Vestmannské ostrovy 
a  zpět, 10x ubytování kategorie TURIST v  hostelech 
(2lůžkové pokoje se společným sociálním zařízením), 
10x snídaně, průvodce, cestovní pojištění České pojiš-
ťovny včetně storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné (vč. dopravy do/z 

Þórsmörku – výlet je závislý na počasí) cca 10 000 ISK 
(tj. cca 90 EUR), další výše neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně ručníku 
a  1 nápoje): 1  900 Kč, plavba po  ledovcové laguně 
Jökulsárlón: 1  300 Kč, výlet lodí na  ostrůvek Vigur: 
2 500 Kč.
Minimální počet účastníků: 12. 
Garance menší skupiny. 

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
1. 7. – 12. 7. 2019 18IS 55 900 Kč Praha

Vík

Keflavík
Modrá laguna

Reykjavík

Hella
Vestmannaeyjar

HveravellirArnarstapi

Látrabjarg

Ísafjörður

Vatnsnes

Bolungarvík

Kerlingarfjöll

Þórsmörk
Jökulsárlón

Stykkishólmur

Gullfoss

LandmannalaugarÞingvellir
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VÝPRAVA DO NITRA ISLANDU
Jedinečné putování Islandem nabízející ne-
všední zážitky turistům s  vlastním stanem, 

kteří si chtějí plnými doušky vychutnat kouzlo islandské přírody. Na „ostrov 
ohně a ledu“ se dostaneme pohodlně přímým letem z Prahy. Během dovolené na Islandu nás čekají kro-
mě cestování po ostrově 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. Podnikne-
me túry v nádherné geotermální oblasti Kerlingarfjöll a v národním parku Skaftafell. Díky islandskému 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.

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

1. den: Večer odlet přímým letem z Prahy do Kefla-
víku, kam přiletíme kolem půlnoci. Nocleh na po-
loostrově Reykjanes.
2. den: Dopoledne se vydáme k  nejvyššímu is-
landskému vodopádu Glymur, uvidíme nejvy-
datnější horký pramen Deildartunguhver a vodo-
pády Hraunfossar a Barnafoss. Nocleh.
3. den: Kolem ledovce Langjökull zavítáme do NP 
Þingvellir (UNESCO) a budeme pokračovat ke gej-
zíru Strokkur a  k  vodopádu Gullfoss. Přesun 
do kempu v horské oblasti Kerlingarfjöll. 2 noci. 
4. den: Turistika v  horské oblasti Kerlingarfjöll 
(„Čarodějné hory“). Možnost koupele a  večerní 
vycházky. 
5. den: Ráno se projdeme v geotermální oblasti 
Hveravellir a osvěžíme svá těla v přírodní „vaně“ 
s  teplou vodou, poté odjedeme na  zelený sever 
ostrova. Zastávka ve městě Akureyri, kde navští-
víme zdejší unikátní botanickou zahradu. Poté ko-
lem vodopádu Goðafoss dojedeme až na nocleh 
do  okolí města Húsavík. Možnost večerní plavby 
za pozorováním velryb.

11. den: Cesta vnitrozemím s  několika brody 
směrem k  sopce Laki se zastávkou u  vodopádu 
Fagrifoss. Na Laki se projdeme po dně kráterů La-
kagígar. Odpoledne se vrátíme na okružní silnici 
č. 1, za městečkem Vík uvidíme černou sopečnou 
pláž na  dohled skalní bráně Dyrhólaey. V  pří-
padě volných míst nocleh v  kempu u  vodopádu 
Skógafoss.
12. den: Ráno se nejdříve zastavíme u vodopádu 
Seljalandsfoss a poté přejedeme na cca půldenní 
turistiku do atraktivní geotermální oblasti „duho-
vých hor“ Landmannalaugar ve vnitrozemí. Noc-
leh v okolí.
13. den: Dopoledne návrat do civilizace a na krát-
kou prohlídku hlavního města Reykjavíku. Mož-
nost koupele v  některém z  termálních koupališť. 
Večer příjezd na letiště. Odlet kolem půlnoci.
14. den: V ranních hodinách přílet do Prahy.   
Pozn.: Změna programu v  případě změn časů 
letů, nepříznivého počasí, nesjízdnosti některých 
cest pro autobus nebo omezení z důvodu aktivní 
sopečné činnosti apod. vyhrazena.

6. den: Celodenní turistika v  atraktivní vulkanické 
krajině v okolí jezera Mývatn. Možnost koupele v ter-
málním bazénu nebo v moderních lázních Jarðböðin. 
7. den: Dopoledne budeme pokračovat ke kaňo-
nu řeky Jökulsá á Fjöllum v oblasti NP Jökulsár-
gljúfur. Zde absolvujeme túru z Ásbyrgi do Vestur-
dalur. Projdeme kolem červeného vulkánu 
Rauðhólar a  ozvěnových skal Hljóðaklettar. 
Zastavíme též u mohutného vodopádu Dettifoss. 
8. den: Ráno nás čeká cesta autobusem pod krá-
lovnou islandských hor Herðubreið k sopce As-
kja, kde uskutečníme túru k její kaldeře a ke kráte-
ru Víti. Nocleh v okolí hory Snæfell (1 839 m n. m.).
9. den: Přes městečko Egilsstaðir nás čeká celo-
denní přejezd pod největším evropským ledov-
cem Vatnajökull. Den zakončíme návštěvou svě-
toznámé laguny Jökulsárlón s plujícími ledovými 
krami, mezi nimiž se můžeme projet obojživelným 
člunem (viz příplatek). 2 noci v NP Skaftafell.
10. den: Celodenní turistika v  národním parku 
Skaftafell. Na výběr je několik tras. Nedaleko nad 
kempem se nachází vodopád Svartifoss.

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a zpět vč. let. 
tax (přímý let), autobus na Islandu (mimo 4. a 10. den), 
poplatky na tábořištích a v kempech, průvodce na Is-
landu, cestovní pojištění UNIQA K7C včetně storna 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 12  000 ISK (tj. asi 

100  EUR) vč. velrybího safari, další výše neuvedené 
služby.
Příplatky: plavba po  ledovcové laguně Jökulsárlón: 
1 300 Kč. Minimální počet účastníků: 24
Pozn.: Zájezd není vhodný pro účastníky s omezenou 
schopností pohybu.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
1. 7. – 14. 7. 2019 15IS 36 900 Kč Praha

Vulkán Rauðhólar fascinuje svojí nepřebernou paletou barev – foto: Patrik Dekan Kráter Víti ("Peklo") u vnitrozemské sopky Askja – foto: Tereza Růžičková

Island • poznávací zájezd s turistikou

Askja Snæfell

Húsavík

Vík

Keflavík

Egilsstaðir

Jökulsárlón

Dettifoss
 Vesturdalur

Goðafoss

Reykjavík
Glymur

Hraunfossar
Langjökull

Þingvellir
Gullfoss

Kerlingarfjöll

Mývatn

Hveravellir

SkaftafellSkógafoss

Laki
Landmannalaugar

Hana 
Tomsová
průvodkyně zájezdu

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz

V islandských horáchTajné místo nedaleko silnice č. 1
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Vyhlídka na fascinující vodopád Gullfoss na řece Hvítá – foto: Patrik Dekan „Duhové hory” Landmannalaugar nadchnou každého návštěvníka – foto: archiv CK

ISLANDSKÁ MOZAIKA

1. den: Večer odlet na Island z Prahy. Po příletu ko-
lem půlnoci transfer na ubytování.
2. den: Dopoledne navštívíme Reykjavík (vodo-
jem Perlan, Hallgrímův kostel, radnici). Z hlavního 
města se vydáme k hoře Esja, po jejíž svazích mů-
žeme vystoupit na  vyhlídku. Poté se přesuneme 
na ubytování na JZ ostrova.
3. den: Výlet lodí (jízdenka v ceně zájezdu) na os-
trov Heimaey v  soustroví Vestmannaeyjar, kde 
můžeme 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 atraktivního 
vodopádu Seljalandsfoss.
4. den: Turistika v  duhových horách Landman-
nalaugar. Návrat na nocleh. 
5. den: Ráno se projdeme u šedesátimetrového vo-
dopádu Skógafoss a na nejjižnějším mysu Islandu 
Dyrhólaey budeme obdivovat skalní bránu. Poté 
přes rozsáhlé lávové pole ze sopky Laki a písečné 
naplaveniny řeky Skeidará dorazíme do  národní-
ho parku Skaftafell, kde uskutečníme vycházku 
k  vodopádu Svartifoss. Odpoledne po  okružní 
silnici přijedeme k malebné a zároveň tajemné le-
dovcové laguně Jökulsárlón. Aby fotografie ledo-
vých ker, ledovce a  jezera byly co nejatraktivnější, 
doporučujeme projížďku po  jezeře obojživelným 
člunem. Nocleh v okolí města Höfn. 
6. den: Od  největšího ledovce Evropy Vatna-
jökull pojedeme k  labutí zátoce Lón a  poté se 

již dostaneme do  kouzelných východních fjordů 
v  Atlantském oceánu. Zde zastavíme v  rybářské 
osadě Djúpivogur. Odpoledne podnikneme vy-
cházku k třetímu nejvyššímu vodopádu Islandu 
– Hengifoss nad jezerem Lögurinn, v  jehož okolí 
budeme ubytováni. 
7. den: Dopoledne přejedeme liduprázdnou kra-
jinou vysočiny Möðrudalsöræfi k  nádhernému 
kaňonu Jökulsárgljúfur, do  jehož hlubin se řítí 
nejmohutnější evropský vodopád Dettifoss. 
Přes rybářské město Húsavík se dostaneme k pří-
rodní perle severního Islandu – jezeru Mývatn. 
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 ob-
divovat pozoruhodné pseudokrátery. V  blízkosti 
jezera navštívíme též okolí činné sopky Krafla 
s lávovými poli a kráterem Víti. 
9. den: Nejdříve se zastavíme u vodopádu Goða-
foss (v  překl. Vodopád bohů), u  nějž údajně 
skončilo pohanství na  Islandu, a  poté dorazíme 
do  druhého největšího města ostrova Akureyri. 
Po překonání průsmyku Öxnadalsheiði navštívíme 
skanzen Glaumbær ukazující nelehký život Islan-
ďanů v nedávné minulosti. Ubytování u poloostro-
va Vatnsnes. 
10. den: Dopoledne se kolem fjordu Hrútafjörður 
dostaneme na  protáhlý hornatý poloostrov 
Snae fellsnes. Zde uvidíme mimo jiné lávové 
útvary v  moři u  Arnarstapi a  rozbrázděnou po-

stvulkanickou krajinu, které vévodí „Verneova“ 
sopka Snæfell (1 446 m n. m.). Přejezd na nocleh. 
11. den: Ráno budeme pokračovat dále do vnitro-
zemí do  národního parku Þingvellir (UNESCO), 
místa styku americké a evropské litosférické desky 
a místa vyhlášení prvního islandského parlamentu 
a odpoledne se přesuneme do oblasti Geysir, kde 
se nachází „otec“ všech gejzírů. Ten je však v sou-
časnosti činný pouze sporadicky a  zastupuje jej 
každých cca 5 minut gejzir Strokkur. Poblíž bude-
me moci také obdivovat „zlatý“ vodopád Gullfoss. 
Navečer budeme mít možnost se vykoupat v ter-
málních lázních Modrá laguna (viz příplatek, nut-
no objednat při přihlášení), nebo v místním koupa-
lišti s termálními sedacími bazény (cena cca 200 Kč, 
platba na místě). Odlet po půlnoci. 
12. den: Zájezd na  Island skončí v  ranních hodi-
nách příletem do Prahy.
Pozn.: Změna programu v případě změn letových 
časů, nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti ně-
kterých cest pro autobus vyhrazena.

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a  zpět 
vč. let. tax, dopravu autobusem, loď na  Vestmann-
ské ostrovy a  zpět, 10x ubytování kategorie TURIST 
v hostelech (2lůžkové pokoje se společným sociálním 
zařízením), 10x snídaně, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C včetně storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 4 000 ISK (tj. cca 30 EUR), 
další výše neuvedené služby.

Příplatky: 9x večeře podávané z autobusu (u termí-
nů od  8. 7., 22. 7. a  5. 8.): 4  500 Kč, vstup do  Modré 
laguny (včetně ručníku a 1 nápoje): 1 900 Kč, plavba 
po  ledovcové laguně Jökulsárlón: 1  300 Kč, cestovní 
pojištění České pojišťovny s  rozšířením storna zájez-
du: 560 Kč.
Minimální počet účastníků: 30.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
8. 7. – 19. 7. 2019 08IS 45 900 Kč Praha

15. 7. – 26. 7. 2019 08IS 45 900 Kč Praha
22. 7. – 2. 8. 2019 08IS 45 900 Kč Praha
5. 8. – 16. 8. 2019 08IS 45 900 Kč Praha

Mývatn
Hengifoss

Goðafoss Dettifoss
Húsavík

Lón

Vík

Gullfoss
Keflavík
Modrá laguna

Reykjavík

Vestmannaeyjar

Glaumbær

Jökulsárlón

Þingvellir
Snæfell

Skaftafell

LandmannalaugarHella

Island • poznávací zájezd s turistikou

Zájezd za poznáním nádherné severské 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 neprávem opomíjený hornatý poloostrov Snæfellsnes, vulkanicky aktivní souostroví Vestmannaeyjar 
s  bohatým ptačím životem, nejmohutnější vodopád Evropy Dettifoss, ledovcovou lagunu Jökulsárlón 
a „duhové hory“ Landmannalaugar. Největším lákadlem severní části ostrova je pozoruhodné okolí jeze-
ra Mývatn obklopené aktivními sopkami. Tento zájezd nadchne každého milovníka severu a cestovatele, 
protože ostrov i dnes přitahuje cizince svou drsně krásnou a člověkem téměř nedotčenou přírodou, umožňující oddech a dobití energie. Nabízíme 
zde jedno z nejpodrobnějších poznání Islandu. U vybraných termínů je možné připlatit si večeře podávané z autobusu. Odlet přímým letem z Prahy!
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Tento unikátní zájezd nabízí jednu z  nejatraktivnějších destinací severního Atlantiku. Při letu 
z Dánska se nám otevře výhled na magický, ledovcem pokrytý, největší ostrov světa – Grónsko. 
Samotný přelet nad touto arktickou pustinou je velkým zážitkem, který pak ještě umocní po-

byt 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. Nezapomenutelným zážitkem může být fakultativní 
vyhlídkový let dvoumotorovým letadlem. V ceně zájezdu jsou dvě plavby lodí mezi těmito ledovými giganty. Pokud se 
nerozhodnete pro plavbu 4. dne, stačí se jen procházet v okolí města a nasávat ojedinělou atmosféru tohoto jedineč-
ného místa a nemusíte již utratit vůbec nic. Ubytování je zajištěno ve 2lůžkových pokojích kvalitních hotelů se snídaní 
s možností zakoupení večeří v Grónsku.

1. den: Kolem poledne odlet z Prahy do Kodaně, 
přílet a transfer na ubytování.
2. den: Z  hlavního města Dánska Kodaně odle-
tíme na  západní pobřeží Grónska do  Ilulissatu 
(přestup v  Kangerlussuaqu). Po  příletu následuje 
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.
3. den: Pěší výlet k  archeologickému nalezišti 
saqqaqské kultury v údolí Sermemmiut, pozoro-
vání ledovců a flóry. V Ilulissatu je možno navštívit 
rodný dům Knuda Rasmussena – nejvýznačněj-
šího etnografa Grónska, muzeum A. Petersena, 
galerii grónských umělců či Zionův kostel. Odpo-
ledne fakultativně výlet dvoumotorovým leta-
dlem úchvatnou jezerní a  horskou krajinou nad 

ledovec Ilulissat (výlet trvá cca 2 hodiny, z  toho 
60 minut let).
4. den: Plavba do typické grónské osady Illima-
naq (v  ceně zájezdu) spojená s  tradičním obě-
dem u jedné z tamních rodin. Výlet trvá 5-6 hodin, 
a cestou tam i zpět se proplouvá mezi ledovými 
krami, jimiž je obklopen záliv u  Ilulissatu. Při va-
riantě bez plavby (sleva 3  500 Kč) se můžete bez 
obav toulat po  okolí Illulissatu a  vychutnávat si 
genius loci tohoto prostoru.
5. den: Ráno krátké volno ve městě a před poled-
nem odlet do Kodaně, kam přiletíme ve večerních 
hodinách. Nocleh. 
6. den: V ranních hodinách odlet do Prahy.
Pozn.: Změna programu při změně letových časů 
nebo nepřízni počasí vyhrazena.

ZÁPADNÍ GRÓNSKO – ILULISSAT

Cena obsahuje: letenky Praha – Kodaň a zpět a Kodaň 
– Ilulissat a zpět vč. let. tax ve výši 38 000 Kč, transfery 
v Kodani, transfery na ubytování a zpět v Grónsku, 5x 
ubytování v  hotelech kategorie KOMFORT (2lůžkové 
pokoje s WC a sprchou), 5x snídaně, průvodce, plavbu 
mezi ledovými krami z Ilulissatu, plavbu do osady 
Ilimanaq včetně oběda, cestovní pojištění České po-
jišťovny včetně storna a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: další stravu, další výše neuvedené 
služby.
Slevy: vynechání plavby 4. den: 3 500 Kč
Příplatky: 3x večeře o 2 chodech v Grónsku: 3 900 Kč, 
vyhlídkový let letadlem (nutno objednat již při zakou-
pení zájezdu, min. 3 osoby): 9 000 Kč. 
Minimální počet účastníků: 10.
Garance menší skupiny. 

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
8. 9. – 13. 9. 2019  31IS 69 900 Kč Praha

www.skandinavie.cz

Zajišťujeme  
též ubytování  

po celém Islandu

tel.: 542 213 349
e-mail: trajekty@skandinavie.cz

Kategorie auta

délka výpůjčky 7 dní (za osobu, min. 2 osoby*)
vedlejší sezóna

1. 12. 2018 – 30. 4. 2019 
11. 9. 2019 – 31. 12. 2019

mezisezóna
1. 5. – 16. 6. 2019

27. 8. – 10. 9. 2019

hlavní sezóna
17. 6. – 26. 8. 2019

Chevrolet Spark 13 900 Kč 15 500 Kč 17 500 Kč
Kia Ceed combi 17 500 Kč 17 900 Kč 20 900 Kč
Suzuki Jimny 4x4 17 900 Kč 18 500 Kč 21 500 Kč
Suzuki Vitara 4x4 18 500 Kč 18 900 Kč 23 900 Kč

Kategorie auta

délka výpůjčky 14 dní (za osobu, min. 2 osoby*)
vedlejší sezóna

1. 12. 2018 – 30. 4. 2019 
11. 9. 2019 – 31. 12. 2019

mezisezóna
1. 5. – 16. 6. 2019

27. 8. – 10. 9. 2019

hlavní sezóna
17. 6. – 26. 8. 2019

Chevrolet Spark 19 500 Kč 19 900 Kč 24 500 Kč
Kia Ceed combi 23 500 Kč 23 900 Kč 30 900 Kč
Suzuki Jimny 4x4 24 500 Kč 24 900 Kč 31 500 Kč
Suzuki Vitara 4x4 25 900 Kč 26 500 Kč 37 500 Kč

Ceny v tabulkách jsou za osobu a platí pouze tehdy,  
pokud 2 dospělí cestují společně. 
* Při jiném počtu osob, jiné délce výpůjčky nebo požadavku 
na jiný typ auta nás prosím kontaktujte pro vytvoření individuální 
kalkulace.

Cena za osobu obsahuje: 
pronájem auta zvolené kategorie (nelze rezervovat konkrétní 
značku auta, pouze kategorii)
letenku Praha – Keflavík a zpět vč. letištních tax v optimální 
knihovací třídě (cenu na konkrétní termín je vždy třeba ověřit)

Cena neobsahuje:
pohonné hmoty, další výše neuvedené služby

Poznámka: 
možno vypůjčit i auta jiných kategorií včetně minibusů 
až do 15 míst, doporučujeme rezervovat si předem  
z naší nabídky i ubytování

Program Fly and Drive 
pro individuální cestující na Island v roce 2019

Josef 
Chodur
průvodce zájezdu

Grónsko • pobytový zájezd s výlety

Ilulissat

Ledový fjord Ilulissat z letadla
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Island • pobytový zájezd s výlety

Vypravte se s námi na Island z Prahy v období velikonočních svátků a zažijte nevšední atmosféru pro-
bouzejícího se jara těsně pod polárním kruhem. Projevy geotermální činnosti prudce kontrastují se stále 
ještě zasněženou okolní krajinou, ve které vyniknou kontury sopečných hor. Během zájezdu navštívíme 
nejkrásnější vodopády jižního Islandu, mohutné vulkány, černou sopečnou pláž, aktivní gejzír s horký-
mi prameny v jeho okolí či nejstarší parlament světa Alþing. Čeká nás i prohlídka hlavního města Reykja-
víku a pro zájemce koupání ve slavných geotermálních lázních Modrá laguna. 

1. den: Ráno odlet z Prahy na Island (s přestupem). 
Dovolená na Islandu začne příletem na letiště Ke-
flavík v  odpoledních hodinách. Po  příletu navští-
víme geotermální oblast na  poloostrově Rey-
kjanes v  blízkosti majáku Reykjanesviti. Transfer 
na nocleh (3 noci).
2. den: Cestou po  jižním pobřeží můžeme v  dáli 
zahlédnout zasněžený vrcholek sopky Hekla a pod 
světoznámou sopkou Eyjafjallajökull se projdeme 
u  vodopádu Seljalandsfoss, kde se dá vstoupit 
za jeho vodní stěnu. V soutěsce uvidíme další vo-
dopád Gljúfrafoss a  do  třetice uskutečníme krát-
kou vycházku podél kaskády vodopádů na řece 
Skógá poblíž monumentálního šedesátimetrové-
ho vodopádu Skógafoss. Na nejjižnějším mysu Is-
landu Dyrhólaey budeme obdivovat skalní bránu 
a u městečka Vík vstoupíme na černou sopečnou 
pláž s čedičovou jeskyní.
3. den: Dnes nás čeká vrchol našeho islandského 
putování, tzv. zlatý trojúhelník. Nejdříve navštíví-
me 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. Uvidíme i impozantní 
vodopád Gullfoss na  řece Hvítá, kde voda padá 
ve  dvou stupních do  hloubky 32 metrů. Odpo-
ledne se zastavíme v národním parku Þingvellir 

(UNESCO). V  této oblasti se rozestupuje evropská 
a americká litosférická deska a byl zde v 10. století 
založen nejstarší parlament světa – Alþing.
4. den: Dopoledne zastavíme v  městečku skle-
níků Hveragerði a  projdeme se mezi místními 
horkými prameny. Poté je na programu prohlídka 
hlavního města Islandu Reykjavíku. Uvidíme 
radnici, parlament, moderní kostel Hallgrímskirkja 
a vodojem Perlan. Nakonec budeme mít možnost 
se vykoupat v  unikátních termálních lázních 
Modrá laguna – viz příplatek, nutno objednat při 
přihlášení, nebo v místním koupališti s termálními 
sedacími bazény (cena cca 200 Kč, platba na mís-
tě). Nocleh na poloostrově.
5. den: Ráno odlet do  Prahy s  přestupem. Přílet 
navečer.

VELIKONOCE NA ISLANDU, TERMÁLY

Věřte – nevěřte, pro mnoho Islanďanů je zima tím nejkrásnějším ročním obdobím. 
Za jasných nocí lze pozorovat 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 nevšední atmosféře na začátku zim-
ního 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. Zájezd bude průvodcovat známý český fotograf a cestovatel Jan Sucharda.

1. den: Ráno odlet z  Prahy (přímý let). Dovolená 
na  Islandu začne příletem na  letiště Keflavík do-
poledne. Cestou na ubytování se již budeme moci 
seznámit s typickou islandskou krajinou a pustými 
lávovými poli na sopečném poloostrově Reykjan-
es. 3 noci na jihozápadě ostrova.
2. den: Cestou po  jižním pobřeží můžeme v  dáli 
zahlédnout zasněžený vrcholek sopky Hekla a pod 
světoznámou sopkou Eyjafjallajökull se projde-
me u vodopádu Seljalandsfoss, kde se dá vstou-
pit za  jeho vodní stěnu. V soutěsce uvidíme další 
vodopád Gljúfrafoss a do třetice uskutečníme krát-
kou vycházku podél kaskády vodopádů na  řece 
Skógá poblíž monumentálního šedesátimetrové-
ho vodopádu Skógafoss. Na  nejjižnějším mysu 
Islandu Dyrhólaey budeme obdivovat skalní bránu 
a u městečka Vík vstoupíme na černou sopečnou 
pláž s čedičovou jeskyní.
3. den: Dnes nás čeká vrchol našeho islandského 
putování, tzv. zlatý trojúhelník. Nejdříve navštíví-
me sídlo biskupství v osadě Skálholt a pak již po-
jedeme do  oblasti Geysiru s  aktivním gejzírem 
Strokkur, který každých pět minut vyvrhuje vře-
lou vodu až do výše 20 metrů. Uvidíme i impozant-
ní vodopád Gullfoss na řece Hvítá, kde voda padá 
ve  dvou stupních do  hloubky 32 metrů. Odpole-

šti s termálními sedacími bazény (cena cca 200 Kč, 
platba na  místě). Navečer odlet do  Prahy, přílet 
po půlnoci 6. dne.
Pozn.: Změna programu první a  poslední den 
nebo pořadí dnů v případě změn časů letů, nepří-
znivého počasí nebo nesjízdnosti některých cest 
pro auto vyhrazena. 

dne se zastavíme v  národním parku Þingvellir 
(UNESCO). V této oblasti se rozestupuje evropská 
a americká litosférická deska a byl zde v 10. století 
založen nejstarší parlament světa – Alþing.
4. den: Dopoledne zastavíme v městečku skleníků 
Hveragerði a projdeme se mezi místními horkými 
prameny. Poté je na programu prohlídka hlavního 
města Islandu Reykjavíku. Uvidíme radnici, par-
lament, moderní kostel Hallgrímskirkja a  vodojem 
Perlan. Nocleh na poloostrově Reykjanes.
5. den: Dopoledne navštívíme geotermální ob-
last na  poloostrově Reykjanes, projdeme se 
k  majáku Reykjanesvíti a  před odletem budeme 
mít možnost se vykoupat v  unikátních termál-
ních lázních Modrá laguna (viz příplatek, nutno 
objednat při přihlášení), nebo v místním koupali-

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a  zpět vč. 
let. tax (přímý let), dopravu autem nebo mikrobusem 
dle velikosti skupiny, 4x ubytování v hotelu KOMFORT 
(2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou), 4x snídaně, prů-
vodce, cestovní pojištění UNIQA K7C včetně storna 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 2  000 ISK (15 EUR), 

další výše neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně ruční-
ku a 1 nápoje): 1 900 Kč, 4x večeře o dvou chodech: 
5  400 Kč, jednolůžkový pokoj: 4  000 Kč, *svoz z/do 
Brna mikrobusem (min. 3 os.): 1 300 Kč.
Minimální počet účastníků: 14.

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a  zpět vč. 
let. tax, dopravu mikrobusem na Islandu (řídí průvod-
ce), 3x ubytování v chatkách KOMFORT a 1x v hotelu 
KOMFORT (2lůžkové pokoje s WC, sprchou), 4x snída-
ně, průvodce, 1x koupání ve vyhřívaném venkovním 
bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C včetně storna 
a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné cca 7  000 ISK (60 EUR), 
další výše neuvedené služby.
Příplatky: 3x večeře o  dvou chodech: 3  000 Kč, 
vstup do Modré laguny (včetně ručníku a 1 nápoje): 
1 900 Kč, jednolůžkový pokoj: 3 000 Kč.
Minimální počet účastníků: 12.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
26. 9. – 1. 10. 2019 17IS 30 900 Kč Praha, *Brno

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
18. 4. – 22. 4. 2019 29ZI 32 500 Kč Praha

ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ S J. SUCHARDOU

Dyrhólaey

Dyrhólaey

Gullfoss

Gullfoss

Keflavík

Keflavík

Modrá laguna

Modrá laguna

Reykjavík

Reykjavík

Hveragerði

Hveragerði

Skógafoss

Skógafoss

Þingvellir

Þingvellir

Jan  
Sucharda
průvodce zájezdu

Pozn.: Změna programu první a  poslední den 
nebo pořadí dnů v případě změn časů letů, nepří-
znivého počasí nebo nesjízdnosti některých cest 
pro autobus vyhrazena. 
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1. den: Odlet z  Prahy na  Island (přímý let), přílet 
a transfer na ubytování na jihu ostrova. 3 noci.
2. den: Cestou po  jižním pobřeží možná zahléd-
neme v dáli zasněžený vrcholek 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 vo-
dopád Gljúfrafoss a  do  třetice uskutečníme krát-
kou vycházku podél kaskády vodopádů na  řece 
Skógá poblíž monumentálního šedesátimetrové-
ho vodopádu Skógafoss. Na  nejjižnějším mysu 
Islandu Dyrhólaey budeme obdivovat skalní bránu 
a u městečka Vík vstoupíme na černou sopečnou 
pláž s čedičovou jeskyní. Na zpáteční cestě se za-
stavíme u splazu ledovce Sólheimajökull. 
3. den: Dnes se vydáme do islandského vnitroze-
mí, do  turisticky atraktivní geotermální oblasti 
Landmannalaugar. Jedná se o  pohádkově ba-
revnou oblast uprostřed divokých hor. Díky svěží 
barevnosti se Landmannalaugaru přezdívá „duho-
vé hory“. Z turistického střediska, které leží v srdci 
oblasti na pokraji lávového pole, se návštěvníkům 
nabízí pestrá paleta pěších výletů různé obtížnos-
ti. Místním unikátem, který každoročně přitahuje 
nejen zahraniční turisty, ale i  samotné Islanďany, 
je možnost koupele a dobití energie po náročných 
i lehčích túrách v přírodní laguně s termální vodou, 
která vzniká soutokem horké a chladnější říčky.
4. den: Dnes nás čeká vrchol našeho islandského 
putování, takzvaný Zlatý trojúhelník. Nejdříve na-
vštívíme sídlo biskupství v osadě Skálholt a pak již 
pojedeme do oblasti Geysiru s aktivním gejzírem 

vání ledovců a flóry. V Ilulissatu je možno navštívit 
rodný dům Knuda Rasmussena – nejvýznačněj-
šího etnografa Grónska, muzeum A. Petersena, 
galerii grónských umělců či Zionův kostel. Odpole-
dne fakultativně výlet dvoumotorovým letadlem 
úchvatnou jezerní a horskou krajinou nad ledovec 
Ilulissat (výlet trvá cca 2 hodiny, z toho 60 minut let).
7. den: Celodenní plavba k telícímu se ledovci Eqi 
(v ceně zájezdu včetně oběda). Tento ledovec je 
považován za jeden nejkrásnějších v Grónsku. Lodí 
se dostanete do jeho bezprostřední blízkosti a bu-
dete tak moci obdivovat proces odlamování ker 
z jeho čela (tzv. telení). 
8. den: Ráno volno ve  městě a  po  poledni odlet 
do  Reykjavíku, kam přiletíme ve  večerních hodi-
nách. Nocleh na poloostrově Reykjanes. 
9. den: Transfer na letiště Keflavík. V ranních hodi-
nách odlet do Prahy (s přestupem).

Strokkur, který každých pět minut vyvrhuje vře-
lou vodu až do výše 20 metrů. Uvidíme i impozant-
ní vodopád Gullfoss na řece Hvítá, kde voda padá 
ve  dvou stupních do  hloubky 32 metrů. Odpole-
dne se zastavíme 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. Navečer 
se vykoupeme v  unikátních termálních lázních 
Modrá laguna. Nocleh v Reykjavíku.
5. den: Z hlavního města Islandu Reykjavíku odletí-
me na západní pobřeží Grónska do Ilulissatu. Pří-
let 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, pozoro-

Volně plující ledové kulisy u města Ilulissat – foto: Josef Chodur Panorama s typickou islandskou farmou pod sopkami – foto: Patrik Dekan

Tento unikátní zájezd spojuje dvě atraktivní destinace 
severního Atlantiku. Nejdříve zavítáme na  ostrov ohně 

a  ledu – Island, kde spatříme nejzajímavější přírodní scenerie včetně slavného Geysiru, ná-
rodního parku Þingvellir (UNESCO) a početné vodopády jižního sopečného pobřeží. Poté se 
nám otevře cesta na magický, majestátním ledovcem pokrytý, největší ostrov světa – Grónsko. 
Samotný přelet nad rozsáhlou 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 právem zapsaný na seznamu 
UNESCO. V ceně zájezdu jsou nezapomenutelné plavby lodí mezi těmito ledovými giganty. 

Cena obsahuje: letenky Praha – Keflavík a  zpět 
a  Reykjavík – Ilulissat a  zpět vč. let. tax, mikrobus 
na Islandu, transfery na ubytování a zpět v Grónsku, 
3x ubytování v penzionu KOMFORT (2lůžkové pokoje 
s WC a sprchou), 5x ubytování v hotelech KOMFORT 
(2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 8x snídaně, 2x ve-
čeře na  Islandu, průvodce, plavbu mezi ledovými 
krami z  Ilulissatu, plavbu k  ledovci Eqi včetně 
oběda, cestovní pojištění České pojišťovny včetně 
storna a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné cca 50 EUR, další výše ne-
uvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně ručníku 
a 1 nápoje): 1 900 Kč, vyhlídkový let letadlem (nutno 
objednat již při zakoupení zájezdu, min. 3 osoby): 
10  000 Kč, jednolůžkový pokoj: 9  000 Kč, 4x večeře: 
6 000 Kč.
Pozn.: *samostatný odlet z Vídně na vyžádání, svoz 
do/z Vídně nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 10.
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Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz

Termín: Kód na webu: Cena: Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
29. 7. – 6. 8. 2019 02IS 106 900 Kč do 28. 12. 2018: 101 900 Kč Praha, *Vídeň

Plavba v blízkosti čela ledovce Eqi


