ISLAND AKTIVNĚ, NEJKRÁSNĚJŠÍ TREKY
Poznávací s turistikou

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
PRO ZDATNÉ TURISTY. PŘENOCOVÁNÍ NA CHATÁCH.
Tato nevšední dovolená na Islandu pro zkušené turisty nabízí absolvování jednoho z nejkrásnějších treků na světě –
Laugavegur. Vede ze srdce hornatého vnitrozemí - termální oblasti Landmannalaugar k jižnímu pobřeží Atlantiku. Délka
treku je cca 80 km a spatříte na něm všechny zajímavosti přírody této jedinečné země včetně čerstvého lávového pole ze
sopky Eyjafjallajökull z roku 2010. Na dosah ruky se dostanete k aktivním projevům postvulkanické činnosti (vývěry horkých
par s příměsí síry, bahenní sopky, termální prameny apod.), překonáte lávová pole různého stáří a vystoupáte též na hranici
věčného sněhu a ledu.
Ubytování je na turistických chatách ve vlastních spacích pytlích bez stravy. Zde jsou ve společných místnostech
„speciální“ čtyřmístné palandy. Příprava jídla je možná na vařičích v chatách.
Jako bonus pak pro Vás máme připravenou túru v nádherných „Čarodějných“ horách Kerlingarfjöll.
Odlet přímým letem z Prahy.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Keflavík a zpět vč. letištních tax ve výši 9 000 Kč
transfery taxíky na Islandu a mikrobus 6. – 8. den (řídí průvodce)
7x ubytování v chatách ve vícelůžkových pokojích ve vlastních spacích pytlích
2x snídaně
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 (minimální)
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: 8
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PROGRAM:

1. den: Večer odlet z Prahy přímým letem do Keflavíku, kam přiletíme před půlnocí. Transfer na ubytování.
2. den: Přesun do „srdce“ islandského vnitrozemí - duhových hor Landmannalaugar. Krátce před započetím treku se
můžeme vykoupat v horké říčce nedaleko chaty. Odpoledne se vydáme na první úsek nejpopulárnějšího treku Islandu
k chatě Hrafntinnusker, která se nachází na úpatí hory z černého sopečného skla. Budeme stoupat krajinou na náhorní
plošinu takřka bez rostlinstva, zato však s vývěry horkých par. Nocleh.
3. den: Ráno budeme pokračovat bizarní kopcovitou krajinou modelovanou vodní erozí. Budeme se pohybovat ve výškách
kolem 1 000 m n.m., kde i v létě dosahují teploty jen 8-10 °C a není výjimečná sněhová přeháňka. Od jezera Álftavatn
sejdeme do nižších nadmořských výšek, přebrodíme mělké říčky a po rovinaté cestě obklopené kužely vyhaslých sopek se
dostaneme k chatě Emstrur na nocleh.
4. den: Dnes nás cestou čeká několik ledových brodů a hlubokou soutěsku přítoku řeky Markarfljót překonáme po
můstku. Nízkým lesíkem dojdeme do zelené oázy mezi ledovci Þórsmörk, kde budeme mít možnost relaxace. Odpoledne
nás čeká zlatý hřeb celého treku. Z Þórsmörku vystoupáme mírně exponovanou partií zajištěnou lany po cestě
s úchvatnými výhledy do nejvyššího bodu naší trasy průsmyku Fimmvörðuháls (1 116 m n.m.) na nocleh na chatě.
Převýšení je cca 1 000 m.
5. den: Ráno na nás v nejvyšších partiích čekají krátké úseky ve zbytcích sněhu a čerstvé lávové pole z roku 2010.
Sestoupáme k lávce a budeme pokračovat podél řeky Skógá s početnými vodopády a pěknými vyhlídkami. Nakonec
dojdeme na přepadovou hranu monumentálního vodopádu Skógafoss, po jehož levé straně sejdeme po schůdkách do
osady Skógar, kde celý trek končí. Nocleh.
6. den: Poutavou a fotogenickou krajinou takřka bez zásahu civilizace se přesuneme do geotermální oblasti
Kerlingarfjöll (Čarodějné hory) ve vnitrozemí. Zde budeme mít možnost relaxace v horkých pramenech a kratších vycházek
po okolí. 2 noclehy v okolí včetně snídaně.
7. den: Na závěr absolvujeme celodenní túru v oblasti Kerlingarfjöll, kde se snoubí sněhové království vysokých
rozeklaných hor s vývěry termálních pramenů a horkých par. Krajina je tvořena sopečnou horninou ryolit, která se zde
vyskytuje v mnoha různých barevných podobách a dodává tak místu neopakovatelnou atmosféru.
8. den: Dnes nás čeká tzv. islandský „zlatý trojúhelník“. Nejdříve navštívíme impozantní vodopád Gullfoss na řece Hvítá,
kde voda padá ve dvou stupních do hloubky 32 metrů a pak již pojdeme do oblasti Geysiru s aktivním gejzírem Strokkur,
který každých 5 - 10 minut vyvrhuje vřelou vodu až do výše 20 metrů. Odpoledne se zastavíme v Národním parku
Þingvellir. V této oblasti se rozestupuje evropská a americká litosferick deska; zde byl v 10. století založen nejstarší
parlament světa – Alþing. Nakonec přejedeme na poloostrov Reykjanes - možnost návštěvy čerstvého lávového pole
z roku 2021. Odlet po půlnoci.
9. den: V ranních hodinách přílet přímým letem do Prahy.
Pozn.: Změna programu v případě změn časů letů, nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti některých cest pro mikrobus
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.

