LODÍ NA ISLAND V OBDOBÍ LETNÍHO SLUNOVRATU
Poznávací

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Využijte jedinečnou možnost - dovolená na Islandu za skvělou cenu, v úžasném období dlouhého dne a světlých nocí
a s mnoha vycházkami v atraktivních islandských scenériích! Navíc zažijete třídenní plavbu Atlantikem trajektem
Norrona, 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: snídaně jsou v místě ubytování formou švédských stolů, jídlo
na večeře dostanete při odjezdu autobusu. Na Islandu si večeře uvaříte z dodaného polotovaru a přílohy, např. kuře na
paprice + rýže, hovězí maso v rajské omáčce + těstovina apod.) Vezměte si jeden hrnec, příbor, misku nebo hluboký talíř na
večeře a hrnek na teplé nápoje.
Na Islandu spatříte mezinárodní přístav Seyðisfjörður, seznámíte se s okolím města Egilsstaðir a dále vás čekají vycházky
poblíž ledovců, početných vodopádů a horkých pramenů. Tento levný poznávací zájezd na Island nabízí k vidění též
činný gejzír Strokkur, ledovcovou lagunu Jökulsárlón, národní park Þingvellir a Skaftafell, mnoho svérázných osad
a zajímavostí podél hlavní silnice č. 1. Vykoupete se také v některém z mnoha zdejších termálních bazénů.
V ceně je lůžko v 6místné kajutě ve vlastním spacím pytli, doporučujeme připlatit si 4 nebo 2 lůžkovou kajutu vč. lůžkovin
(na vyžádání).

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
dopravu autobusem do přístavu v Dánsku a na Islandu
trajekt na Island vč. lůžka v 6lůžkové kajutě ve vlastním spacím pytli (3 noci) a tří snídaní na palubě lodi
letenku Keflavík – Praha vč. let. tax (přímý let) ve výši 5 000 Kč
6x ubytování kategorie TURIST v hostelech (2lůžkové pokoje se společným sociálním zařízením, s povlečením)
6x snídaně
5x večeře (5. - 9. den, klient si ohřeje sám z dodaného polotovaru a uvaří přílohu (rýže, těstoviny apod.)
průvodce
cestovní pojištění Uniqa K10S (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 5 000 ISK (tj. cca 40 EUR)
další výše neuvedené služby
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj (pouze na vyžádání): 5 000 Kč
vstup do Modré laguny - včetně ručníku a 1 nápoje - nutné objednat předem (vč. ručníku a 1 nápoje): 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
lůžko ve 4lůžkové kajutě - TAM (na vyžádání): 2 500 Kč
lůžko ve 2lůžkové kajutě - TAM (na vyžádání): 3 500 Kč
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CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Změna programu v případě změn letových časů, nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti některých cest pro autobus
vyhrazena.
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: 20
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PROGRAM:
1. a 2. den: Odjezd navečer z Prahy, přes noc tranzit přes Německo do Dánska. Trajekt odplouvá z přístavu Hirtshals
odpoledne. 3 noclehy na lodi. V ceně je lůžko v 6místné kajutě ve vlastním spacím pytli, doporučujeme připlatit si 4 nebo
2lůžkovou kajutu (včetně lůžkovin).
3. den: Plavba Severním mořem, kolem Shetlandských 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 zastávky 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 Seyðisfjörður. Nejdříve se
z přístavu dostaneme přes průsmyk do okolí jezera Lagarfljót, v jehož blízkosti absolvujeme nenáročnou túru
k vodopádům Lítlanesfoss a Hengifoss. Nocleh u městečka Egilsstaðir.
6. den: Romantickou krajinou fjordů a hor dojedeme k divokému pobřeží Atlantského oceánu, kde můžeme navštívit
muzeum kamenů ve Stöðvarfjörðuru. 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 Jökulsárlón, po níž doporučujeme
projížďku obojživelným člunem. V národním parku Skaftafell se projdeme k vodopádu Svartifoss. Nocleh v okolí.
8. den: Přes rozsáhlé, více než 200 let staré lávové pole ze sopky Laki se dostaneme na nejjižnější místo 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 světoznámého ledovce a sopky Eyjafjallajökull kolem kaskády vodopádů řeky
Skógá a zpět. Odpoledne se zastavíme u vodopádů Seljalandsfoss, za jehož vodní stěnou se dá projít, a Gljúfrafoss.
10. den: Za městečkem Hella s výhledem na činnou sopku Hekla nás čeká tzv. zlatý trojúhelník: vodopád Gullfoss, Geysir
s praotcem všech gejzírů – činným gejzírem Strokkur – a nejstarší parlament světa Alþing v národním parku Þingvellir,
kde uskutečníme túru v působivé krajině. Odpoledne se dostaneme do hlavního města Reykjavík a projdeme se jeho
centrem. Přesun na nocleh.
11. den: Dopoledne absolvujeme nenáročnou turistiku na sopečném poloostrově Reykjanes včetně návštěvy čerstvého
lávového pole z roku 2021 a odpoledne budeme mít možnost vykoupat se 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).
12. den: Dovolená na Islandu skončí ranním příletem do Prahy.
Pozn.: Změna programu v případě změn letových časů, zpoždění lodi, nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti některých cest
pro autobus 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.

Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Faerských ostrovů bez zvláštních omezení.
Faerské ostrovy jsou autonomními součástmi Dánského království, nejsou však součástí EU a Schengenského
prostoru. Občané EU mohou na turistické cesty do 90 dnů cestovat bez víza s platným pasem (cestovat pouze na
občanský průkaz se nedoporučuje).
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
Aktuální podmínky vstupu na Faerské ostrovy (Dánsko): jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách
Ministerstva zahraničních věcí ZDE. Pro klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách 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.

