ISLAND, POLÁRNÍ ZÁŘE A PLAVBA ATLANTIKEM 55+
Poznávací, Zájezd 55+

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Na Island se dostanete pohodlně a rychle letecky přímým letem z Prahy a při zpáteční cestě zažijete 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 zajištěno v hostelech ve 2lůžkových pokojích s lůžkovinami včetně snídaně.
V ceně plavby je lůžko v 6lůžkové kajutě ve vlastním spacím pytli.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Keflavík vč. let. tax
dopravu autobusem
trajekt z Islandu vč. lůžka v 6lůžkové kajutě ve vlastním spacím pytli a 2 snídaní
7x ubytování kategorie TURIST v hostelech (2lůžkové pokoje se společným sociálním zařízením)
7x snídaně
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K6S včetně storna a pojištění proti úpadku CK
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné cca 4 000 ISK (cca 30 EUR), další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
plavba (po ledovcové laguně Jökulsárlón): 1 300 Kč
SLEVY:
2.5 % - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2000 Kč - klienti nad 55 let - lze sčítat pouze s věrnostní slevou
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 20
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PROGRAM:
1. den: Večer odlet z Prahy. Na letišti Keflavík přistaneme kolem půlnoci. Transfer na nocleh.
2. den: Nejdříve navštívíme poloostrov Reykjanes, kde se projdeme solfatarovým polem, a poté nás čeká okružní jízda

Reykjavíkem. Odpoledne navštívíme oblast severně od Reykjavíku, kde 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. 3 noclehy na jihu ostrova.
3. den: Dopoledne pojedeme do národního parku Þingvellir (UNESCO) u jezera Þingvallavatn. V této oblasti se
rozestupuje evropská a americká litosférická deska a v 10. století zde byl založen nejstarší parlament světa – Alþing.
Odpoledne se zastavíme u aktivního gejzíru Strokkur a jednoho z nejkrásnějších islandských vodopádů Gullfoss.
4. den: Dnes se vydáme do islandského vnitrozemí, do turisticky atraktivní geotermální oblasti Landmannalaugar. Jedná
se o pohádkově barevnou oblast uprostřed divokých hor. Díky svěží barevnosti se Landmannalaugaru přezdívá „duhové
hory“. Z turistického střediska, které leží v srdci oblasti na pokraji lávového pole z nedalekých sopek, se návštěvníkům nabízí
pestrá paleta pěších výletů 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 laguně s termální vodou, která vzniká soutokem horké a chladnější říčky.
5. den: Cestou po jižním pobřeží možná zahlédneme v dáli 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
vodopád Gljúfrafoss. Poté uskutečníme krátkou vycházku podél kaskády vodopádů na řece Skógá poblíž monumentálního
šedesátimetrového vodopádu Skógafoss. Prohlédneme si též splaz ledovce Sólheimajökull. Na nejjižnějším mysu
Islandu 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 jezeře obojživelným člunem
(viz příplatek). Noclehv okolí města Höfn.
7. den: Od největšího ledovce Evropy Vatnajökull pojedeme kolem rhyolitových hor Stafafell a labutí zátoky Lón
směrem do kouzelných východních fjordů v Atlantském oceánu. Zde zastavíme v rybářské osadě Djúpivogur a můžeme
navštívit muzeum kamenů ve vesničce Stöðvarfjörður. 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
Seyðisfjörður, odkud večer odplouvá trajekt Norröna zpět do Evropy. 3 noclehy v kajutách.
9. den-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. den- 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 některých 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.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Dánska 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 v češtině na webu www.mzv.cz a ve slovenštině na www.mzv.sk.
Aktuální podmínky vstupu do Dánska (vč. Grónska a Faerských ostrovů): 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.
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.

