NA ISLAND Z BRNA A VÍDNĚ
Poznávací, Pobytový s výlety

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
TERMÍNU OD 7. 5. 2023 SE ÚČASTNÍ CESTOVATEL JIŘÍ KOLBABA. SVOZ BRNO - VÍDEŇ ZDARMA.
Vydejte se s námi na Island v jarní sezoně, kdy zima již ostrov opustila a krajina začíná hrát svěžími barvami. Na Island se
pohodlně dostaneme přímým letem z Vídně (svoz z Brna v ceně, z Prahy za příplatek).
Během poznávacího zájezdu zavítáme na nejzajímavější místa jihozápadního Islandu. Uvidíme vše, co tamní unikátní příroda
nabízí:
Nespoutané vodopády, termální prameny, ledovcové splazy, lávové pustiny, sopky a vývěry síry.
Zhlédneme dvacetimetrový gejzír Strokkur, impozantní „zlatý“ vodopád Gullfoss a projdeme se národním parkem
Þingvellir.
Navštívíme též perlu jihovýchodního Islandu – ledovcovou lagunu Jökulsárlón (plavba po laguně obojživelným vozidlem je
v ceně zájezdu).
Nevynecháme prohlídku hlavního města Islandu Reykjavík a zájemci okusí koupel v unikátních termálních lázních Modrá
laguna.
Ubytování je v chatkách a hotelu s možností přikoupit si večeře.
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TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

7. 5. - 13. 5. 2023

7 dnů

40 800 Kč

letiště Vídeň, Brno (svoz do/z Vídně) zdarma

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Vídeň – Keflavík a zpět vč. letištních tax ve výši 10 000 Kč
svoz z Brna na/z letiště ve Vídni
na Islandu autobus nebo mikrobus dle velikosti skupiny
3x ubytování se snídaní v chatkách KOMFORT a 3x v hotelu KOMFORT (2lůžkové pokoje s WC, sprchou a povlečením)
plavba po ledovcové laguně Jökulsárlón
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 17 000 ISK (tj. cca 130 EUR), tj. včetně plavby za velrybami
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
vstup do Modré laguny - včetně ručníku a 1 nápoje - nutné objednat předem: 1 900 Kč
4x večeře (o dvou chodech): 3 600 Kč
příplatek (svoz z Prahy na/z letiště ve Vídni, min. 3 osoby): 1 000 Kč
1lůžkový pokoj: 4 000 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.
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Předpokládané ceny letenek, lodních lístků a ubytování jsou stanoveny na základě posledních známých cen a zkušeností
CK v době tvorby katalogu (zájezdu).
Změna programu v případě změn letových časů, zpoždění lodi, nepříznivého počasí, nebo nesjízdnosti některých cest pro
autobus vyhrazena.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 26
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PROGRAM:
1. den: Odpoledne svoz z Brna do Vídně. Dovolená na Islandu začne odletem do Keflavíku z Vídně večer. Přílet na Island
kolem půlnoci a přesun na ubytování na poloostrově Reykjanes.
2. den: Cestou po jižním pobřeží možná spatříme sopku Hekla a pod světoznámou sopkou Eyjafjallajökull se projdeme
u vodopádu Seljalandsfoss, kde se dá vstoupit za jeho vodní stěnu. V soutěsce uvidíme vodopád Gljúfrafoss a do třetice
uskutečníme krátkou vycházku podél kaskády vodopádů na řece Skóga poblíž monumentálního šedesátimetrového
vodopádu Skógafoss. Na nejjižnějším mysu Islandu Dyrhólaey budeme moci obdivovat skalní bránu a u městečka Vík
navštívíme černou sopečnou pláž. Také se zastavíme u splazu ledovce Sólheimajökull. Nocleh v okolí městečka
Kirkjubæjarklaustur.
3. den: Celodenní výlet do království ledu. Zavítáme k perle jihovýchodního Islandu – ledovcové laguně Jökulsárlón –
nacházející se pod největším islandským ledovcem Vatnajökull. Aby fotografie ledových ker, ledovce a jezera byly co
nejatraktivnější, zahrnuli jsme do ceny zájezdu projížďku po jezeře obojživelným člunem. Na zpáteční trase se
zastavíme v národním parku Skaftafell – vycházka k vodopádu Svartifoss (s pozadím černých čedičových sloupů). Poté
následuje přejezd po jižním pobřeží zpět do města Selfoss (3 noclehy).
4. den: Dnes nás čeká vrchol našeho islandského putování, tzv. zlatý trojúhelník. Nejdříve navštívíme sídlo biskupství
v osadě Skálholt a pak již pojedeme do oblasti Geysiru s aktivním gejzírem Strokkur, který každých pět minut vyvrhuje
vřelou vodu až do výše 20 metrů. Uvidíme i impozantní vodopád Gullfoss na řece Hvítá, kde voda padá ve dvou stupních
do hloubky 32 metrů. Odpoledne se zastavíme v národním parku Þingvellir (UNESCO). V této oblasti se rozestupuje
evropská a americká litosférická deska a byl zde v 10. století založen nejstarší parlament světa – Alþing. Kolem
geotermální elektrárny Nesjavellir se vrátíme na nocleh.
5. den: Dnes je na programu prohlídka hlavního města Islandu Reykjavíku. Uvidíme radnici, parlament, moderní kostel
Hallgrímskirkja a vodojem Perlan. V případě vhodných podmínek je možné z přístavu v Reykjavíku uskutečnit plavbu za
velrybami.
Návrat na nocleh.
6. 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, pro ostatní určí průvodce náhradní program dle zájmu a počtu lidí. Nocleh u letiště.
7. den: Ráno odlet do Vídně, přílet odpoledne. Transfer do Brna.
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
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.

