
 

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  

 
 

Upřesněné pokyny k zájezdu č. 800/18 

 

 

Termín: 4. – 10. června, 11. – 17. června 

Odlet: 4.6. 2018 z Prahy (letiště V. Havla) ve 21:55 hod. 

            11.6. 2018 z Prahy (letiště V. Havla) ve 21:55 hod. 

Odbavení podaných zavazadel nejpozději 1 hodinu před odletem. 

Let číslo: OK 0461 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 vás bude očekávat na letišti v Keflavíku s logem CK HOŠKA TOUR 

Tel: +420 777 604 994 do 31.5. a na Islandu 

Přílet: 10.6.2018 do Prahy v 6.25 hodin, 17.6.2018 do Prahy v 6.25 hodin 

Program 

1.den: odlet z Prahy ve večerních hodinách  

2.den: o půlnoci přílet na Island – mikrobusem noční přesun mikrobusem do jihovýchodní části ostrova s 

největším evropským ledovcem VATNAJÖKULL, pěší vycházka k ledovcovému jezeru FJALLSÁRLÓN. 

Největší ledovcová laguna JÖKULSARON, fakultativně možnost plout po laguně obojživelnými vozidly 

(nutnost objednat v CK předem). Přesun na nocleh do HÖFN.  

3.den: druhý nejstarší NP SKAFTATELL – pěšky k vodopádu SVARTIFOSS. VÍK – nejjižnější městečko 

na Islandu (možnost nákupu).   

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.  

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 s vybavenou kuchyňkou).  

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 sál Harpa, 

moderní kostel Hallgrímskirja, vodojem Perlan s otočnou restaurací s výhledem na město, vila Höfdi – místo 

schůzky Gorbačova a Reagana.  

Při dobrém počasí fakultativně velrybí safari (příplatek 60 €).  

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

nezapomenutelným zážitkům (příplatek 60 € nuto 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 6:25 hodin  

V ceně zájezdu je: letenka: Praha – Reykjavik (Keflavik) a zpět, přeprava mikrobusem po Islandu, 4x 

ubytování a průvodce (2/3 lůžkové pokoje)  

Stravování: z vlastních zásob. Možnost objednání sterilovaných jídel v CK. 
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Doporučujeme vzít s sebou: 

Platný cestovní pas (min. platnost 3 měsíce po návratu) nebo občanský průkaz  (se čtecí zónou !!!) 150 – 300 

EUR (příp. USD) na vstupné a kapesné (stravu). Výměna možná na letišti Keflavík. Možnost placení kartou 

(Mastercard/VISA) nebo vyzvednout hotovost v bankomatu. 

Vstupné: skanzen Skogar 1250 ISK, projekce výbuchu sopky 750 ISK, kráter Kerið 800 ISK, věž kostela 

Hallgrímskirja 500 ISK, výlet lodí na velryby cca 60 € (ceny jsou orientační) 

Kurs: 100 ISK (islandská koruna) = cca 21 Kč / 1 EUR = 25 ISK / 1 USD = 20 ISK 

Turistická obuv (kotníková), nepromokavý oděv (pláštěnku), teplé oblečení (10-12 °C + vítr !!!). 

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

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

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

Orientační ceny: káva 2,5 € / sklenice piva 2,5-5,4 € / Cola 1,7-2,5 € / Hot DoG 2 €  

Zásuvky jsou stejné jako v ČR (220 V). 

 

Celní a devizové předpisy 

 Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke 

sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného 

státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto 

doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se 

podmínky pro vstup a pobyt nezměnily  

Existují přísné kontroly dovozu alkoholických nápojů.  Doporučujeme zakoupit v tranzitu na letišti v Keflavíku, 

na Islandu je alkohol velmi drahý. 

Je dovoleno bezcelně dovézt: 

1 litr lihovin a 1 litr vína a 6 litrů piva nebo 1 litr lihovin a 9 litrů piva nebo 3 litry vína a 6 litrů piva nebo 1,5 

litru vína a 9 litrů piva nebo12 litrů piva na osobu starší 20 let, dále pak dovoz 200 kusů cigaret (nebo 250 g 

tabáku) na osobu starší 18 let. 

Je možno dovézt maximálně 3 kg potravin v ceně do 25.000 ISK, je zakázán dovoz masa a masných výrobků. 

Zvláštnímu povolení podléhá dovoz živých zvířat, rostlin (bez potvrzení může cestující dovézt do 25 řezaných 

květin, do 2 kg cibulí či hlíz z Evropy v neporušeném obalu a až 3 pokojové rostliny v květináči z Evropy).  

Je zakázán dovoz narkotik.  

Zvláštnímu povolení podléhá dovoz zbraní a munice, všech typů telekomunikačních zařízení (kromě 1 

mobilního telefonu na osobu) a léků nad přiměřenou osobní potřebu (nesmějí přesáhnout spotřebu odpovídající 

100 dnů).  

Rybářské a lovecké náčiní použité mimo Island musí doprovázet osvědčení o dezinfekci. V hotovosti lze bez 

omezení dovézt nebo vyvézt bankovky a mince v hodnotě max. 10.000 €. Vyšší částku je nutné přihlásit. 

Informace o celních a devizových předpisech jsou v angličtině na: http://www.customs.is 

Co si nesmím a co mohu vzít do příručního zavazadla na palubu letadla.  

Příruční zavazadlo, které lze umístit do uzavřeného úložného prostoru nad hlavou či pod sedadlo cestujícího  

Max. rozměr: 55x40x23cm - 1 kus do 8 kg.  

Zakázané předměty v zavazadlech 

Zjistěte, které předměty nelze přepravovat v příručním zavazadle.  

Z bezpečnostních důvodů nelze některé předměty přepravovat v příručním zavazadle: 

kleštičky na nehty 

pilníky na nehty 

kapesní nože 

nůžky 

nože nebo ostré předměty (dětské 

zbraně) 

spreje 

zapalovače 

nástrojestřelné zbraně a munice 

 

Co je povoleno/zakázáno přepravovat v zavazadlovém prostoru letadla. 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/island/upozorneni/index.html
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Odbavená (zapsaná) zavazadla do 23 kg  

Maximální rozměr: (suma tří stran 158 cm) - např. 60x50x40 cm není problém. 

Odbavená zavazadla zdarma mohou být počítána v závislosti na váze nebo počtu kusů, které budou 

přepravovány. 

Odbavená zavazadla 

Jde o zavazadla, která jsou předána společnosti ČSA, u nichž je vydán zavazadlový lístek. 

Tato zavazadla jsou z bezpečnostních důvodů přepravována v nákladním prostoru letadla, ve kterém cestuje 

samotný pasažér. 

Zavazadla musí být správně uzamčena a označena jménem a adresou pasažéra, aby byla zajištěna bezpečná 

přeprava. 

Odbavené zavazadlo nesmí obsahovat: 

• Křehké a rychle se kazící předměty; 

• Potřebné léky; 

• Klíče; 

• Odborné nebo akademické dokumenty; 

• Vzorky; 

• Cestovní pasy nebo jiné identifikační průkazy; 

• Jakékoli cennosti (například peníze, klenoty, vzácné kovy, brýle, kontaktní čočky, protézy a jakékoli 

jiné ortopedické pomůcky, počítače nebo jakékoli podobné přístroje, mobilní telefony a jiná osobní 

elektronická zařízení, převoditelné i jiné cenné papíry nebo jiné cenné dokumenty). 

Nebezpečné náklady nelze takto přepravovat. Mezi tyto patří: 

• Výbušniny, včetně rozbušek, roznětek, granátů a min; 

• Plyny, včetně propanu a butanu; 

• Hořlavé kapaliny, včetně benzínu a metanolu; 

• Tuhé hořlavé látky a reaktivní látky, včetně hořčíku, zapalovacích zařízení, pyrotechniky a loučí; 

• Oxidanty a organické peroxidy, včetně bělicích činidel a krycích barev na automobily; 

• Toxické nebo infekční látky, včetně jedu na krysy a infikované krve; 

Radioaktivní materiál, včetně lékařských izotopů nebo jiných izotopů dostupných na trhu; Korozivní látky, 

včetně rtuti Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho 

zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský 

úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, 

zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily  

 

http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/jizni_amerika/brazilie/upozorneni/index.html


 

 
 



 

 



 

 


