poznávací zájezd s lehkou turistikou

NOVINKA!!!

ISLAND – OSTROV OHNĚ A LEDU
31.7. – 8.8.2021

(so-ne)

č.zájezdu 3231071

LETOŠNÍ SUPER NOVINKA! 9 denní letecký zájezd na Island. Města
a kultura ve stínu přírody. Liduprázdné fjordy, bizarní pohoří, aktivní i vyhaslé
sopky, nesčetné vodopády, horké prameny uprostřed lávových či ledových pouští –
to je fascinující a jedinečná krása Islandu. Objevte, čím žije země ledovců, gejzírů
a sopek! Navíc 2 dny plné „TOP“ zajímavostí na severu ostrova, které nenabízí
u leteckých zájezdů žádná cestovní kancelář.

Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem
1.den: sraz večer na letišti v Praze. Přímý let do Reykjavíku v nočních hodinách
2.den: přílet po půlnoci, vyzvednutí aut a přejezd na ubytování, nocleh. Po snídani přejezd na jih ostrova do
Dyrhólaey, nejjižnější místo Islandu (pláže s černým pískem a výhledem na skalní útvary „Tři troly“. Přes
Skógar (fantastický skanzen), vodopád Skógafoss, který padá z 62 m vysokých útesů. Dalším vodopádem je
Seljalandsfoss, za kterým se můžete projít. Městečko Hvolsvöllur, nad níž se tyčí sopka Hekla – návštěva Lava
Centra (expozice věnována islandským sopkám) a Eyrarbakki (rybářská vesnice u písečné pláže s černým
pískem s dřevěnými domky, vyhlášené rybí restaurace) návrat na ubytování. Nocleh.
3.den: po snídani přejezd na východ ostrova do Jökulsárlón (jedno z nejatraktivnějších míst – ledovcová laguna
u pobřeží, zájemci možnost projížďky obojživelným člunem mezi krami). Krátká procházka v národním parku
Skaftafell, k vodopádu Svartifoss „Černý“, který padá z černých čedičových útesů a k okraji ledovcového splazu
Skaftafellsjökull. Návrat na ubytování. Nocleh.
4.den:. po snídani cesta po Zlatém okruhu do nitra ostrova. Vodopád Gullfoss „Zlatý vodopád“, padající do
kaňonu. Přejezd ke Geysiru (Velký gejzír, již nečinný) a Strokkuru (gejzír, který tryská každých 10 minut až do
výše 30 m horkou vodu). Thingvelir – UNESCO, národní park s nádhernou přírodou a se zemským zlomem
mezi Amerikou a Evropou, s roklí „Parlamentní pláň“ – sídlo původního islandského parlamentu, nejstaršího na
světě. Dle času zastávka v údolí Reykjadalur s termální řekou. Návrat na ubytování. Nocleh.
5. den: po snídani opět do vnitrozemí, výlet do Landmannalaugaru „Duhových hor“(ryolitové kopce hrají všemi
barvami a z horkých pramenů nebo jezírek stoupá pára). Nejkrásnější túra na Islandu - turistika dle zdatnosti,
koupání v termální řece. Odpoledne přejezd na sever ostrova k jezeru Mývatn. Ubytování, nocleh.
6.den: po snídani navštívíme zajímavá místa v okolí jezera. Jezero Mývatn je jednou z nejzajímavějších lokalit
Islandu. Přejedeme pod sopku Krafla, krátká túra ke kráteru Viti „Peklo“, Hverir – jedna z nejpekelnějších
zajímavostí Islandu, chodníčky kolem bublajících bahenních sopek. Reykjahlíd (kostel obklopený ztuhlou
lávou). Návrat na ubytování, nocleh.
7.den: po snídani se vydáme severem ostrova zpět do Reykjavíku. Cestou přes Skútustadir (krátká túra kolem
pseudokráterů u jezera), Godafoss „Vodopád Bohů“, do Akureyri, zastávka v krásném městečku v zálivu (staré
centrum, zajímavý kostelík s výhledem na fjord a velmi pěkná botanická zahrada). Večer příjezd na ubytování.
Nocleh.
8.den:
po snídani prohlídka hlavního města (centrum města, katedrála
Hallgrímskirkja - největší kostel na Islandu, villa Hofdi – místo setkání Regana
a Gorbačova, vodárna Perlan – s vyhlídkou na město). Odpoledne odjezd na
poloostrov Reakjanes, kde zakončíme zájezd největší atrakcí ostrova, bez které
nemůže žádný turista ostrov opustit, návštěvou Modré laguny (malé dřevěné
mostky křižují modrobílé vody s teplotou 37-40 C, kde relaxují návštěvníci
termálů). Večer odjezd na letiště. V noci odlet do Prahy.
9. den: přílet v časných ranních hodinách.
cena : 41.980,- Kč/osobu

Min. počet účastníků: 4 osoby.

Slevy : včasný nákup (smlouva a záloha 20.000,-Kč/os.) do 31.12.2020
- 300,-Kč
do 31.01.2021
- 200,-Kč
Cena zahrnuje: leteckou dopravu na ostrov a zpět, velké zavazadlo, letištní a bezpečnostní taxy, palivový
příplatek, dopravu po ostrově, 7x ubytování se snídaní, průvodce, pojištění CK proti úpadku a
kompletní cestovní pojištění typ A60.
Cena nezahrnuje: vstupy. Vstup do Modré laguny je 100 Eur, Jökulsárlón 45 Eur, další vstupy cca 50 Eur.
Ubytování : 5x malý hotel v Reykjavíku a 2x u jezera Mývatn. Pokoje jsou dvoulůžkové až čtyřlůžkové, společné soc. zařízení.
Stravování : jednoduchá snídaně na ubytování. Další strava je individuální.
Doprava: na ostrov a zpět letecká. Po ostrově pronajatým osobním vozem.

