ISLAND VŠEMI SMYSLY
Poznávací

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
GARANCE MENŠÍ SKUPINY DO 18 KLIENTŮ.
Zájezd nejen pro ty, kteří si oblíbili Island při předchozí návštěvě, ale i pro ty, kteří ho znají „jen“ z vyprávění přátel.
Navštívíme některá méně známá, přesto atraktivní místa, kam se podívá jen málo turistů a kde je ještě Island
„necivilizován“.
Hlavním lákadlem této části jsou tajemné severozápadní fjordy, poloostrov Snaefelsness i vulkanicky aktivní souostroví
Vestmannaeyjar.
Turisté i fotografové si užijí jak v barevných horách Landmannalaugar, tak při túře v zelené oáze Þórsmörk.
Koupat se budeme jak v bazénech u ubytování, tak v přírodním termálu Hveravellir i v moderní Modré laguně.
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.
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TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

2. 7. - 13. 7. 2023

12 dnů

72 800 Kč

letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha - Keflavík a zpět vč. let. tax ve výši 10 000 Kč
dopravu mikrobusem
trajekt na severozápadní fjordy
plavbu lodí na Vestmannské ostrovy a zpět
11x ubytování ve 2 lůžkových pokojích (6x kategorie TURIST v hostelech - pokoje se společným sociálním zařízením a 5x
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 cca 7 000 ISK (tj. cca 50 EUR) vč. poplatků ve vnitrozemí
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 14 000 Kč
příplatek č.1 (3 hod výlet lodí na ostrůvek Vigur - nutno objednat předem): 2 700 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:
CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU a Schengenského prostoru.
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Garance menší skupiny.
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: 10
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PROGRAM:
1. den: Odlet z Prahy přímým letem (dle nabídky v roce 2022). Po příletu na letiště v Keflavíku přejezd na ubytování na
poloostrově Reykjanes.
2. den: Dopoledne možnost procházky k čerstvému lávovému poli z roku 2021. Přes hlavní město Reykjavík pojedeme
kolem jezera Þingvallavatn do vnitrozemí stezkou Kaldidalur, průsmykem mezi ledovci Ok a Langjökull. Poté si
prohlédneme dva kouzelné vodopády v lávě Hraunfossar a Barnafoss. Odpoledne přejezd na ubytování na poloostrově
Snæfellsnes (2 noci).
3. den: Na Snaefellsnes uvidíme mimo jiné lávové útvary v moři u Arnarstapi a rozbrázděnou postvulkanickou krajinu,
které vévodí „Verneova“ sopka Snæfell (1446 m n. m.). Podnikneme též túru podél pobřeží, přičemž program bude
přizpůsoben aktuálnímu stavu počasí.
4. den: Poplujeme trajektem z městečka Stykkishólmur mezi malebnými šérovými ostrůvky přes fjord Breiðafjörður do
odlehlých severozápadních 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 vodopádu Dynjandifoss (Fjallfoss) a ze střediska SZ Islandu, města Ísafjörður,
můžeme uskutečnit výlet lodí na malebný ostrůvek Vigur, kde se nachází jediný větrný mlýn na Islandu a ptačí kolonie.
Večer se ubytujeme u jednoho z tajemných fjordů.
6. den: Dnes se rozloučíme s drsným islandským severozápadem a podél různorodých fjordů, které ústí do hlavního fjordu
Ísafjarðardjúp, přejedeme cestou s krásnými vyhlídkami na ubytování u poloostrova Vatnsnes, kde možná zahlédneme
i tuleně.
7. den: Ráno se již vydáme do islandského vnitrozemí po stezce Kjölur. U termálního pole Hveravellir se projdeme po
aktivní horké zemi, osvěžíme svá těla v přírodní „vaně“ s teplou vodou, a pokud nám to počasí dovolí, podíváme se do
nedaleké kouzelné horské geotermální oblasti Kerlingarfjöll („Čarodějné hory“). Ubytování na jihu Islandu.
8. den: Na další cestě vnitrozemím nás čeká unikátní termální oblast Landmannalaugar. Zde překonáme mladé lávové
pole a projdeme se po okolních barevných („duhových“) rhyolitových horách s aktivní postvulkanickou činností; nakonec se
vykoupeme v teplé říčce. Odpoledne se přesuneme po fascinující terénní cestě kolem soutěsky Eldgjá na jih ostrova.
Ubytování.
9. den: Ráno se vydáme k ledovcové laguně Jökulsárlón, na níž můžeme absolvovat plavbu obojživelnou lodí. Odpoledne
dorazíme na nejjižnější bod Islandu do osady Vík. Uvidíme zde zajímavé černé pláže, skalní bránu a také ptačí útesy
Dyrhólaey. Nedaleko vodopádu Skógafoss se ubytujeme (2 noci).
10. den: Výlet lodí na ostrov Heimaey v souostroví Vestmannaeyjar (v ceně zájezdu), kde můžeme vystoupit na aktivní
sopku Eldfell, která naposledy explodovala v roce 1973. Ostrov je též známý početnými ptačími koloniemi. Návrat navečer.
11. den: Výlet do pohádky, do zelené oázy Þórsmörk (v překl. Thórův les), rozkládající se mezi ledovci Eyjafjallajökull
a Mýrdalsjökull, kde se projdeme malebným březovým lesíkem s výhledy na ledovce. Navečer se přesuneme po jižním
pobřeží na polostrov Reykjanes na ubytování.
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, přílet do Prahy
večer - podle nabídky v roce 2022 se jedná o přímý let.
Pozn.: Změna programu v případě změn letových časů, nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti některých cest pro mikrobus
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.

