PŮLDENNÍ TÚRY ISLANDSKOU KRAJINOU
Poznávací s turistikou

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
GARANCE MALÉ SKUPINY. Bonus: návštěva čerstvého lávového pole z roku 2021 na poloostrově Reykjanes!
Zájezd je určený pro všechny turisty, kteří upřednostňují pobyt na čerstvém vzduchu a zároveň touží po poznávání vysněné
destinace. Ačkoliv je ubytování na Islandu obecně velmi drahé, s využitím 4lůžkových pokojů ubytoven a hostelů jsme
připravili zájezd s dostupnou cenou.
Náročnost zájezdu hodnotíme fialovou botičkou, zájezd však není vhodný pro osoby se sníženou pohyblivostí.
Nahlédneme do mýty opředeného a tajemného islandského vnitrozemí. Lahůdkou bude turistika v barevných Čarodějných
horách okořeněná aktivními projevy geotermální činnosti, koupel v přírodní „vaně“ s teplou vodou v oáze Hveravellir či
procházky v okolí sopek a stolových hor u jedinečného jezera Mývatn. Neopomeneme ani tzv. zlatý okruh: národní park
Þingvellir (UNESCO), gejzír Strokkur a vodopád Gullfoss. Často zavítáme do méně navštěvovaných míst mimo davy turistů
a budeme si tak moci vychutnat neopakovatelné kouzlo zvláštní islandské krajiny.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

16. 7. - 23. 7. 2023

8 dnů

44 000 Kč

letiště Praha, Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Keflavík a zpět vč. let. tax ve výši 10 000 Kč
dopravu mikrobusem nebo 1-2 minivany
7x ubytování kategorie TURIST v hostelech včetně lůžkovin (3-4lůžkové pokoje se společným sociálním zařízením)
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 4 000 ISK (tj. cca 30 EUR)
stravu
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
další výše neuvedené služby.
PŘÍPLATKY:
POZNÁMKY:
CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU a Schengenského prostoru.
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: Večer odlet na Island z Prahy. Po příletu kolem půlnoci transfer na ubytování.
2. den: Ráno hned po odjezdu z ubytování na nás dýchne atmosféra sopečného poloostrova Reykjanes s rozsáhlými
lávovými poli. Kolem hlavního města Reykjavíku se přesuneme za turistikou na severní úpatí hory Hengill, kde se nachází
geotermálně nejaktivnější oblast ostrova. Odpoledne se krátce zastavíme v NP Þingvellir, u aktivního gejzíru Strokkur
a mohutného vodopádu Gullfoss. Nocleh v okolí.
3. den: Během dopoledne zavítáme hluboko do islandského vnitrozemí do barevných Čarodějných hor (Kerlingarfjöll), kde
uskutečníme túru mezi vývěry horkých par a plynů. Na vnitrozemské stezce Kjölur se odpoledne zastavíme v geotermální

oáze Hveravellir, kde se můžeme ponořit do přírodní „vany“ s teplou vodou pod otevřenou oblohou. Navečer se
přesuneme na ubytování na severu ostrova.
4. den: Přes hlavní město islandského severu Akureyri dojedeme k vodopádu Goðafoss („božský vodopád“). Zbytek dne
pak strávíme turistikou u unikátního jezera Mývatn. Vystoupáme na kráter Hverfjall, projdeme se lávovým městem
Dimmuborgir a spatříme též unikátní pseudokrátery u Skútustaðiru. Dva noclehy v okolí.
5. den: Dnes se přes město Húsavík vypravíme do NP Jökulsárgljúfur, kde nejdříve zastavíme v jednom z nejrozsáhlejších
islandských lesů Ásbyrgi a pak nás již čeká turistika poblíž kaňonu řeky Jökulsá á Fjöllum. Projdeme se ozvěnovými skálami
Hljóðaklettar a vystoupáme na červenou sopku Rauðhólar. Úctu v nás vzbudí pohled na mohutný vodopád Dettifoss.
6. den: Před odjezdem z oblasti Mývatnu se zastavíme u aktivního solfatarového pole pod horou Námafjall, kde se
v případě příznivých podmínek projdeme. Pak přejedeme na hornatý poloostrov Tröllaskagi, kde navštívíme malebné
rybářské vesničky s možností koupele v některém z místních termálních bazénů. Pak si prohlédneme skanzen lidové
architektury Glaumbær.
7. den: V blízkosti okružní silnice č. 1 nejdříve vystoupáme na vyhlídku na vrcholu kráteru Grábrók a pak se vydáme opět
do vnitrozemí, kde budeme obdivovat nevšední vodopády v lávě Hraunfossar a Barnafoss. Odpoledne absolvujeme túru
ve fotogenické krajině v ústí velrybího fjordu Hvalfjörður, jejímž cílem bude spatřit druhý nejvyšší islandský vodopád
Glymur (200 m). Poté přejedeme zpět do civilizace na nocleh do Reykjavíku. Večerní prohlídka města.
8. den: Dopoledne nás čeká turistika na sopečném poloostrově Reykjanes včetně návštěvy čerstvého lávového pole
z roku 2021 a majáku Reykjanesvíti. Odlet odpoledne. Zájezd na Island skončí ve večerních hodinách příletem do Prahy.
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.

