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 SEVERU A ZÁPADU
ISLANDU
Termín: 10. – 16. června 2019
Odlet: 10.6. 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, přílet
23:50 hod.
Průvodce: Petr Gruss. Tel: +420 777 604 994 vás bude očekávat na letišti Keflavik u východu z tranzitu s
logem CK HOŠKA TOUR.
Přílet: 16.6.2019 do Prahy 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 na sever Islandu.
Zastávka v AKUREYRI nazývané bránou severu. Bájný vodopád GODAFOS. Přesun do HUSAVÍKU 2 x
nocleh v apartmánu (sdílené sociální zařízení / vybavená kuchyň). Odpoledne fakultativně možnost
pozorování velryb a papuchalků (nutno objednat předem v CK)
3.den: Diamantový okruh: jezero MÝVATN, pěší výstup na sopku HVERFJAL, skalní labyrint lávového
pole HALLARFLÖT, jeskyně s jezírkem GRJÓTAGJÁ, geotermální pole NAMASGARD s kouřícími
fumaroly a solfatáry. Nejmohutnější vodopád na Islandu DETTIFOSS nebo fakultativně koupání
v geotermální laguně (nutno objednat a zaplatit v CK předem)
4.den: AKUREYRI – největší město na severu ostrova. Skanzen GLAUMBÆR s drnovými domky.
Skalní monument HVÍTSERKÚR se tyčí ve fjordu Húnarfjöjdur, 2x ubytování na hotelu v oblasti
Borganes.
5.den: N.P. SNÆFELSJÖKUL – ledovec. VATNSHELLIR, J. Verne sem umístil svůj děj knihy „Cesta
do středu země“. Budete moci navštívit jeskyni kde získáte představu o vzniku ostrova (objednat a zaplatit
předem v CK). Pobřeží u ARNARSTRAPI na úpatí ledovce Snæfelsjökul je proslulé zvláštními skalními
formacemi a hnízdícím ptactvem. Pláž SKARÐSVÍK BEACH. Na severu poloostrova je rybářské městečko
Olafsvík, kde se nachází námořní muzeum. Dominantou a symbolem severního pobřeží poloostrova je
kopec KIRKJUFELL s blízkým vodopádem.
6.den: BORGARFJÖRDUR, kraj považovaný za domov islandských ság. Návštěva nejvydatnějších
horkých pramenů na Islandu DEILDARTUNGUHVER, produkující 180 litrů téměř vařící vody za vteřinu.
Zastávka v REYKHOLT, kde je zajímavý kostel. Kaskády vodopádů HRAUNFOSSAR tryskajících zpod
lávového pole. Prohlídka nejsevernějšího hlavního města na světě REYKJAVÍK nebo poloostrov
REYKJANES. Program průvodce nabídne dle požadavků klientů.
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: Husavik cottages (Villa jen pro naši skupinu)
3. a 4. noc: hotel Hafnarfjall Borgarnes

Fakultativní služby Island: Sever a západ

Datum

Velrybí safari+papuchalky: HUSAVÍK (nutné objednat
ihned v CK)

11.6.2019 16 / 17 H 18.900 ISK

Hodina

Pouze pozorování velryb HUSAVÍK (nutné objednat ihned
v CK)

Cena

10.500 ISK

Koupání: Mývatn Nature Baths (platba v CK ihned)

12.6.2019 15:00

5.000 ISK

Jeskyně VATNSHELLIR

14.6.2019 12:00

3.750 ISK

Ostatní vstupy: Skanzen GLAUMBÆR – 1.700 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) a pantofle do vody.
.
Je zákaz dovozu čerstvého masa, mléka a vajec (více celní předpisy na 2. straně).
Orientační ceny: káva 400 ISK / pivo 500-1.000 ISK / večeře 3.000 – 4.000 ISK.
Zásuvky jsou stejné jako v ČR (220 V).
Trvanlivé potraviny a nápoje (instantní) – možnost vaření 1. + 2. 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.

