SEDM DIVŮ ISLANDU S TURISTIKOU
Poznávací, Poznávací s turistikou

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Pro milovníky Islandu, pěší turistiky nebo obojího jsme připravili zájezd, během něhož se podíváte na atraktivní místa
islandského pobřeží, tajemného vnitrozemí a dvou poloostrovů, a dokonce poplujete na ostrov Heimaey, který je mimo jiné
známý početnými ptačími koloniemi. Netradiční bude určitě návštěva hornatého poloostrova Snæfellsnes s majestátní
sopkou Snæfell a oblíbeného výletního místa Islanďanů – zelené oázy Þórsmörk nacházející se mezi mohutnými ledovci. Pro
vaše pohodlí budete dvakrát dvě noci ubytováni na jednom místě a na všech hostelech budou na pokojích k dispozici
lůžkoviny. Náročnost turistiky není velká, přesto je počet hodin strávených chůzí v sopečné krajině daleko vyšší než u našeho
nejprodávanějšího zájezdu Sedm divů Islandu. Odlet přímým letem z Německa.

Termín

Dnů

Cena (Kč)

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Německo – Keflavík a zpět vč. let. tax ve výši 12 000 Kč
autobus/mikrobus dle velikosti skupiny
dopravu na/z letiště
5x ubytování kategorie TURIST (ve vícelůžkových pokojích vč. lůžkovin bez příslušenství)
loď na Vestmannské ostrovy a zpět
průvodce
1x koupání ve vyhřívaném venkovním bazénu
cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK
CENA NEOBSAHUJE:
snídaně
vstupné cca 8 000 ISK (50 EUR) vč. dopravy do/z Þórsmörku – realizace závisí na počasí
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
2lůžkový pokoj (počet těchto pokojů je omezen): 2 400 Kč
5x snídaně: 1 500 Kč
SLEVY:
2.5 % - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2.5 % - osoby starší 65 let - nelze sčítat s dalšími slevami
3000 Kč - ubytování ve vlastním stanu
POZNÁMKA:
Odlet z Vídně v termínu od 6.8. na vyžádání. Svoz z/do Vídně nezajišťujeme.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 20
PROGRAM:
1. den: Odlet z Německa (svoz na letiště z ČR je zajištěn). Dovolená na Islandu začne příletem na letiště Keflavík, kde
přistaneme v nočních hodinách. Transfer na nocleh.
2. den: Dopoledne absolvujeme túru na sopečném poloostrově Reykjanes a odpoledne se přesuneme do blízkosti fjordu
Borgarfjörður, kde spatříme vodopády v lávě Hraunfossar a Barnafoss. 2 noci.
3. den: Turistika na protáhlém hornatém poloostrově Snæfellsnes. Uvidíme zde mimo jiné lávové útvary v moři u Arnarstapi
a rozbrázděnou postvulkanickou krajinu, které vévodí „Verneova“ sopka Snæfell (1 446 m n. m.). Návrat na nocleh.
4. den: Dopoledne vystoupíme na vyhlídku na majestátní hoře Esja, která vévodí nejbližšímu okolí Reykjavíku. Poté se
přesuneme do národního 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 zastavíme u aktivního gejzíru Strokkur a jednoho
z nejkrásnějších islandských vodopádů Gullfoss.
5. den: Výlet lodí (jízdenka v ceně zájezdu) na ostrov 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.
6. den: Výlet do pohádky – v zelené oáze Þórsmörk (v překl. Thórův les), rozkládající se mezi ledovci Eyjafjallajökull
a Mýrdalsjökull, se projdeme malebným březovým hájem a vystoupáme na horu Valahnúkur s úžasnými výhledy na ledovce.
Doprava do/z Þórsmörku islandským terénním busem je za poplatek. Pozn.: Ostatní zájemci (nebo v případě nemožnosti
cesty do Þórsmörku) mohou uskutečnit několikahodinovou vycházku nad vodopádem Skógafoss, podél řeky Skógá s mnoha
dalšími atraktivními vodopády (bez průvodce, ten cestuje se skupinou klientů do Þórsmörku). Navečer odvoz na letiště. Odlet
do Německa kolem půlnoci.
7. den: Ráno přílet do Německa a transfer do ČR.
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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.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Islandu bez zvláštních omezení, a to pouze na
základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo
vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá
cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách
vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk.
Pro vstup na Island není vyžadováno žádné očkování.
Občané ČR a SR mohou vstupovat a pobývat na území Islandské republiky bez zvláštních omezení, a to pouze na základě
platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.
Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby
dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním
dokladem.

