ISLANDSKÁ MOZAIKA

Poznávací, Poznávací s turistikou

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
OKRUH KOLEM OSTROVA. TERMÍNU OD 16. 7. 2023 SE ÚČASTNÍ CESTOVATEL JIŘÍ KOLBABA.
Zájezd za poznáním nádherné severské krajiny ostrova ležícího těsně pod polárním kruhem. Nabízíme zde jedno
z nejpodrobnějších poznání Islandu.
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 vulkanicky aktivní
souostroví Vestmannaeyjar s bohatým ptačím životem, nejmohutnější vodopád Evropy Dettifoss, ledovcovou lagunu
Jökulsárlón, "duhové hory" Landmannalaugar a sopečný poloostrov Snæfellsnes. Největším lákadlem severní části ostrova je
pozoruhodné okolí jezera 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.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

16. 7. - 27. 7. 2023
30. 7. - 10. 8. 2023

12 dnů
12 dnů

59 600 Kč
58 600 Kč

letiště Praha
letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha - Keflavík a zpět vč. let. tax ve výši 10 000 Kč
dopravu autobusem
loď na Vestmannské ostrovy a zpět
11x ubytování ve 2 lůžkových pokojích (v termínu od 16.7. 4x kategorie TURIST v hostelech - pokoje se společným
sociálním zařízením a 7x kategorie KOMFORT - pokoje s WC a sprchou, s povlečením, v termínu od 30.7. 7x kategorie
TURIST v hostelech - pokoje se společným sociálním zařízením a 4x kategorie KOMFORT - pokoje s WC a sprchou,
s povlečením)
11x snídaně
průvodce
cestovní pojištění Uniqa K15S (mj. na stornopoplatky nejen při onemocnění, ale také z důvodu nařízené karantény před
cestou do zahraničí, dále léčebné výlohy a to vč. onemocnění COVID-19)
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné přibližně 4 000 ISK (tj. cca 30 EUR)
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
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další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj (u termínu od 16.7.2023 VYPRODÁNO - již pouze doobsazení): 9 000 Kč
vstup do Modré laguny - včetně ručníku a 1 nápoje - nutné objednat předem: 1 900 Kč
plavba (po ledovcové laguně Jökulsárlón): 1 300 Kč
vstup do Modré laguny pro děti do 13 let včetně ručníku zdarma - nutné objednat předem: 0 Kč
POZNÁMKY:
V době přetrvávající pandemie CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU a Schengenského prostoru.
Předpokládané ceny letenek, lodních lístků a ubytování jsou stanoveny na základě posledních známých cen a zkušeností
CK v době tvorby katalogu (zájezdu).
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 30
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PROGRAM:
1. den: Večer odlet přímým letem na Island z Prahy. Po příletu kolem půlnoci transfer na ubytování.
2. den: Dopoledne navštívíme na poloostrově Reykjanes čerstvé lávové pole z roku 2021 a poté hlavní město Reykjavík
(vodojem Perlan, Hallgrímův kostel, radnici). Z hlavního města se vydáme k hoře Esja, po jejíž svazích můžeme vystoupit na
vyhlídku. Poté se přesuneme na ubytování na JZ ostrova.
3. 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 a zastavíme se u atraktivního vodopádu Seljalandsfoss.
4. den: Turistika v duhových horách Landmannalaugar. Návrat na nocleh.
5. den: Ráno se projdeme u šedesátimetrového vodopádu 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
národního parku Skaftafell, kde uskutečníme vycházku k vodopádu Svartifoss. 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 jezeře obojživelným člunem. Nocleh v okolí města Höfn.
6. den: Od největšího ledovce Evropy Vatnajökull 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 vycházku
k třetímu nejvyššímu vodopádu Islandu - Hengifoss nad jezerem Lögurinn, v jehož okolí budeme ubytováni.
7. den: Dopoledne přejedeme liduprázdnou krajinou vysočiny Möðrudalsöræfi k nádhernému kaňonu Jökulsárgljúfur, do
jehož hlubin se řítí nejmohutnější evropský vodopád Dettifoss. Přes rybářské město Húsavík se dostaneme k přírodní
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 obdivovat pozoruhodné pseudokrátery. V blízkosti jezera navštívíme též okolí činné sopky Krafla
s lávovými poli a kráterem Víti. Cestou zpět na ubytování se zastavíme u vodopádu Goðafoss (v překl. Vodopád bohů),
u nějž údajně skončilo pohanství na Islandu.
9. den: Dopoledne se projdeme druhým největším městem ostrova Akureyri a po překonání průsmyku Öxnadalsheiði
navštívíme skanzen Glaumbær ukazující nelehký život Islanďanů v nedávné minulosti. Ubytování u poloostrova Vatnsnes.
10. den: Dopoledne se kolem fjordu Hrútafjörður dostaneme na protáhlý hornatý poloostrov Snæfellsnes. Zde uvidíme
mimo jiné lávové útvary v moři u Arnarstapi a rozbrázděnou postvulkanickou krajinu, které vévodí „Verneova“ sopka
Snæfell (1446 m n.m.). Přejezd na nocleh.
11. den: Ráno budeme pokračovat dále do vnitrozemí do národního parku Þingvellir (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 současnosti činný pouze sporadicky a zastupuje jej každých cca 5
minut gejzír Strokkur. Poblíž budeme moci také obdivovat „zlatý“ vodopád Gullfoss. Nocleh na poloostrově Reykjanes.
12. den: Dopoledne se můžeme vykoupat v unikátních termálních lázních Modrá Laguna (viz příplatek, nutno objednat
při přihlášení), pro ostatní určí průvodce náhradní program dle zájmu a počtu lidí. Odlet z Islandu odpoledne - podle nabídky
v roce 2022 se jedná o přímý let. Zájezd na Island skončí ve večerních hodinách příletem do Prahy.
Pozn.: Změna programu v případě změn letových časů, nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti některých cest vyhrazena.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: 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.
Zdravotní podmínky a doklady: V souvislosti s onemocněním COVID-19 lze očekávat nutnost předložení dokladu
o bezinfekčnosti. Podrobné informace budou sděleny nejpozději v pokynech zájezdu, které zasíláme cca 3 týdny před
odjezdem.
Aktuální podmínky vstupu na Island: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE. Pro
klienty ze Slovenska zde.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či epidemiologické povinnosti a mít s sebou
potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné odstoupení od smlouvy o zájezdu
z důvodu nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte také pozornost platnosti svých
certifikátů, podmínky vstupu se mohou měnit.

