
nám. K. V. Raise 160, 507 81 Lázně Bělohrad  

       tel.: 493 792 520, mobil: 605 337 570, HOTLINE 24: 603 164 558 

e-mail: hoska-tour@hoska-tour.cz, lubomir.hoska@hoska-tour.cz  

PERLY JIŽNÍHO ISLANDU 
Termín: 3. – 9. června 2019  

Odlet: 3.6. 2019 z Prahy (letiště V. Havla) ve 21:55 hod. 

Odbavení podaných zavazadel nejpozději 1 hodinu před odletem (doporučujeme dorazit na letiště 2 hodiny 

před odletem). Let číslo: OK 0460 společnost ČSA z terminálu 2.  

V ceně letenky: je jedno zapsané zavazadlo do 23 kg + 1 palubní do 8 kg. Během letu není občerstvení v 

ceně. Doba letu cca 4 hodiny.  

Průvodce: Petr Gruss Tel: +420 777 604 994 vás bude očekávat na letišti v Praze u odbavení zavazadel s 

logem CK HOŠKA TOUR (2 hodiny před odletem). 

Přílet: 9.6.2019 do Prahy v 6:25 hodin. Klienti, co pokračují v zájezdu na sever Islandu mají návrat do 

Prahy 16.9.2019 v 6:25 hodin. Let číslo: OK 0461 

Program  

1.den: odlet z Prahy ve večerních hodinách  

2.den: Kolem půlnoci přílet na Island – noční přesun mikrobusem do jižní části ostrova. 

VÍK – nejjižnější městečko na Islandu. Procházka po tajuplné černé pláži REYNISFJARA s kamennými 

útesy a úchvatný pohled na Atlantik u nejjižnějšího bodu Islandu z útesů mysu DYRHÓLAEY na skalní 

bránu v oceánu. SKÓGAFOSS – 60 m vysoký vodopád. Nocleh na hotelu ve SKÓGARU, kde se nabízí 

možnost prohlídky muzea a skanzenu.  

3.den: Přesun na jihovýchodní část Islandu pod největší evropský ledovec VATNAJÖKULL. NP 

SKAFTATELL – pěšky k vodopádu SVARTIFOSS. Pěší vycházka k ledovcovému jezeru 

FJALLSÁRLÓN. Největší ledovcová laguna JÖKULSARON, fakultativně možnost plout po laguně 

obojživelnými vozidly (nutnost objednat v CK předem!!!).  

Pěšky podél kaňonu Fjaðrárgljúfur.  

4.den: Tajuplný vodopád SELJALANDSFOSS, za jehož padající vodní stěnou můžete procházet a 

vodopád GLJÚFRAFOSS v nedaleké soutěsce. Pěší výstup z HVERAGERÐI do hor s možností 

vykoupání v bystřině s teplou termální vodou. Dvakrát ubytování v hotelu v SELFOSSU studia / apartmán 

(možnost využití vybavené kuchyně).  

5.den: Trasa „Zlatého islandského trojúhelníku" nás zavede nejdříve ke kráteru KERIÐ – možnost sestoupit 

až do jeho nitra k zelenému jezeru (vstupné). Oblasti aktivních geotermální gejzírů s úchvatnou podívanou 

na famózní gejzír STROKKUR a k vodopádům GULLFOSS, považovaným za nejkrásnější na ostrově. 

Procházka romantickou krajinou v NP BINGVELLIR (UNESCO), kde byl v roku 930 založen první 

demokratický parlament světa – ALÞING.  

6.den: Prohlídka nejsevernějšího hlavního města REYKJAVÍK – radnice, parlament, koncertní  

a kongresové centrum Harpa, moderní kostel Hallgrímskirja, vodojem Perlan s panoramatickým výhledem 

na město, vila Höfdi – místo schůzky Gorbačova a Reagana.  

Při dobrém počasí fakultativně velrybí safari (fakultativně). Nutnost objednat předem!!! 

V podvečer světoznámé termální lázně Modrá laguna – vykoupání a relaxace patří na Islandu k 

nezapomenutelným zážitkům (fakultativně nutno uhradit v CK předem) nebo alternativně okružní jízda 

nejzápadnější částí Islandu – poloostrov Reykjanes (geotermální činnost, maják, zlom euroasijské americké 

kontinentální desky).  

Odlet z Islandu po půlnoci.  

7.den: odlet z letiště v Keflavíku v 00:40 hodin, plánovaný přílet v Praze v 6:25 hodin. 

Ubytování: 1. a 2. noc: Hotel Edda Skogar (wifi). 3. a 4. noc: Bella apartments&room (možnost využít 

kuchyňku, wifi)  
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Fakultativní služby Island JIH Datum Hodina Cena  

Projížďka na koních (nutné objednat–platba na 

místě) 4.6.2019 19:00 6.000 ISK 

Plavba po laguně JÖKURSALÓN  (platba v CK 

ihned) 5.6.2019 15:00 5.800 ISK 

Velrybí safari:  REYKJAVÍK (nutné objednat 

ihned) 8.6.2019 10:00 9.900 ISK 

Koupání: MODRÁ LAGUNA  (platba v CK 

ihned) 8.6.2019 19:00 8.800 ISK 

Ostatní vstupy: Skanzen Skógar – 2000 ISK, Kráter KERIÐ – 800 ISK,  

Věž kostela Hallgrímskirja – 1000 ISK, ostatní muzea (projekce) 2000–3000 ISK 

1 CZK = cca 5 ISK 

 

 

Doporučujeme vzít s sebou: 

Platný cestovní pas (min. platnost 3 měsíce po návratu) nebo občanský průkaz (se čtecí zónou !!!).  

Na vstupné a kapesné (stravu) 150 – 300 EUR (příp. USD). Výměna možná na letišti Keflavík.  

Možnost placení kartou (Mastercard/VISA) nebo vyzvednout hotovost v bankomatu. 

Turistická obuv (kotníková), nepromokavý oděv (pláštěnku), teplé oblečení (5 -15 °C + vítr !!!). 

Ručník, plavky. Na Islandu je mnoho možností se vykoupat v termálních vodách ☺.  

Doporučujeme pokrývku hlavy (koupací čepice). 

Je zákaz dovozu čerstvého masa, mléka a vajec (více celní předpisy na 2. straně). 

Orientační ceny: káva 400 ISK / pivo 500-1000 ISK /  

Zásuvky jsou stejné jako v ČR (220 V). 

 

Trvanlivé potraviny a nápoje (instantní) – možnost vaření 3 + 4 nocleh (snídaně a večeře).  

V cestovní kanceláři lze objednat sterilovaná jídla. 

Jídla o 2 porcích: Kuře na paprice za 129,- Kč, Segedínský guláš za 139,- Kč, Vepřové na žampionech a 

Hovězí guláš za 149,- Kč, Svíčková na smetaně za 159,- Kč a Španělský ptáček za 159,- Kč. Přílohy 

vlastní.  

Polévky o 2 porcích: Gulášová polévka za 69,- Kč, Bramborová polévka za 69,- Kč, Zelná polévka 

s klobásou za 69,- Kč. Jednoporcová Dršťková polévka je za 45,- Kč. 

 


