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        FAERSKÉ OSTROVY „ovčí ostrovy“- ISLAND  

                                                              
Termín:  23. 06. - 11. 07. 2016                      Cena:          29.900 Kč  

                  + letenka cca 8.000,- Kč 

Když Bůh stvořil Zemi, vyškrábal hlínu, co mu zbyla za nehty, a pohodil ji kamsi do vln severního 
Atlantiku. Tak vznikly podle legendy Faerské ostrovy, malý archipelag napůl cesty mezi Islandem, 
Skotskem a Norskem. Jsou autonomní součástí Dánska. Island je stát na stejnojmenném ostrově na 
pomezí Severního ledového a Atlantského oceánu. Největším městem je Rejkjavík, který je i hlavním 
městem. Ostrov je vulkanicky aktivní. Ve vnitrozemí se nacházejí lávová pole, pohoří, ledovce. Břehy 
ostrova jsou omývány Golfským proudem, který významně ovlivňuje zdejší klima. 
 

SKAFTAFELL 
Národní park se nachází na 
jihu. Krajina je podobná té 
alpské, ale na rozdíl od ní 
byla po staletí utvářena 
působením ohně. 

HERDUBREID 
nejvýraznější sopka 
nacházející se ve 
vnitrozemí Islandu. Poblíž 
se rozkládá malá zelená 
oáza Herðubreiðarlindir, 
která je přírodní 
rezervací. 

VATNAJOKULL 
je největším ledovcem země a 
druhým největším v Evropě.  
Z okrajů se spouští kolem 20 
ledovcových splazů. 

 

KRAFLA 
je vulkanický komplex s 
10 km širokou kalderou. 
Kaldera vznikla asi před 
100 000 lety. Poslední 
výbuch byl v roce 1984. 
 

VODOPÁD DETIFOSS 
pokládán za nejmohutnější 
vodopád v Evropě s 
průtokem vody mezi 200 až 
500 m³ za sekundu. 

TÓRSHAVN  
hlavní město Faerských 
ostrovů. Město leží na 
ostrově. 

HRAUNFOSSAR 

je několik lávových 
vodopádů, které jsou tvořeny 
menšími potůčky tekoucími 
z lávového pole ze sopky. 

 

GJÓGV  
je vesnice ležící na 
severovýchodním cípu 
ostrova Eysturoy na 
Faerských ostrovech, 67 
km od Tórshavnu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1nsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_ledov%C3%BD_oce%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Atlantsk%C3%BD_oce%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rejkjav%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vulkanismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ledovec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Golfsk%C3%BD_proud
http://www.mundo.cz/island/godafoss
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vodop%C3%A1d
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        FAERSKÉ OSTROVY „ovčí ostrovy“- ISLAND  
Program: odjezd z ČB, Prahy, přesun Německem a Dánskem do přístavu Hirsthals. Nalodění, plavba 

Atlantikem, vylodění na Faerských ostrovech v Torshavenu. 

FAERSKÉ OSTROVY - stará farma KIRKJUBØUR, nedokončená katedrála Sv. Magnuse, kostel sv. Olafa. 
Rybářská vesnice VESTMANNA, vyjížďka podél ptačích útesů VESTMANNABJØRGINI.  
GJÓGV je vesnice s malým přístavem v malebné soutěsce, která je známá výskytem mořského ptactva 
hnízdícího na přilehlých skalách. Cestou do TJØRNUVÍK uvidíme největší faerský vodopád na řece FOSSÁ. Od 
Tjörnuvíku se pokocháme pohledem na monumentální útesy Obra a Čarodějnici. Vesnička SAKSUN s kruhovou 
mořskou zátokou a muzeem. Vycházka po hlavním městě TÓRSHAVN, trajekt na Island a vylodění v 
Seydisfjorduru.  
ISLAND - EGILSSTADIR - největší město na východě Islandu. DETIFOSS nejmohutnější vodopád Islandu. 
Sopka KRAFLA - oblast aktivních vulkanů, kráter Viti,fumaroly Leirhnjukur. NAMAFJALL - pastelově 
zbarvené sirné vývěry, pole solfatar.  
Sopka ASKJA - fakultativně s Mývatn tours. Cesta kolem Herdubreid „Královny islandských hor“ - nejvýraznější 
islandské vnitrozemské sopky. 
MÝVANT - pěší turistika v oblasti „Komářiho jezera“ Mývatn. Grjotagja - malá lávová jeskyně s termálním 
pramenem, lávové skalní město Dimmuborgir, sopečný kráter Hverfjall, Naturebath - koupaní v Laguně, 
pseudokrátery u osady Skutustadir, vodopád GODAFOSS „vodopádů bohů“. Město AKUREYRI, metropole 
severního Islandu. Skanzen GLAUMBÆR s drnovými statky. Nejvydatnější horké prameny na Islandu 
Deildartunguhver, unikátní „Lávové vodopády“ Hraunfossar a Barnafoss na řece Hvita. NP ÞINGVELLIR, 
aktivní rift Almannagja oddělující evropskou a americkou zemskou desku.  
GEJZÍR STROKKUR chrlící každých několik minut horkou vodu, nejkrásnější islandský vodopád GULLFOSS. 
SKOGAFOSS vodopád nedaleko osady Skogar, pod známou sopkou Eyjafjallajokull. 
NP SKAFTAFELL – obklopený ledovci s pohledem na nejvyšší islandskou horu Hvannadalshnjukur, pod 
největším evropským ledovcem Vatnajokull. Čedičový vodopád Svartifoss.  
Jezero Jokulsarlon s plovoucími ledovými krami. Vodopád SELJALANDSFOSS, spadající do jezírka přímo ze 

skalní stěny. VESTMANNSKÉ OSTROVY příznačně 
přezdívané „Pompeje severu“. Na největším z ostrovů 
Heimaey vystoupíte k okraji kráteru sopky Eldfell. 
LANDMANNALAUGAR-fakultativně, obsidiánové - 
duhové, a ryolitové hory - horké i studené prameny, 
lávová pole, parní otvory, vyhlídkový vrcholek Blahnukur 
945m. Hveragerdi - geotermální oblast horkých 
pramenů.  
REYKJAVIK - prohlídka hlavního města. Kostel 
Hallgrimskirkja, čedičová budova parlamentu, radnice na 
břehu jezera Tjornin, vila Hofdi, v niž se setkali Reagan 
a Gorbačov.  
MODRÁ LAGUNA koupáni, geotermální lázně s mléčně 
modravou vodou a léčivým křemičitým bahnem. Letiště 
v Keflaviku, odlet - transfer z letiště do ČR. 
 

Organizátorem zájezdů je CK Gadtours pojištěná proti úpadku u pojišťovny UNION č. 166355 
Dopravcem je Eurybia Yacht club 

Cena zahrnuje:  
 Transfer z letiště do Prahy 
 Dopravu hotelbusem 
 Kempy 
 Stravu –plná penze 
 Ubytování v hotelbusu 

Cena nezahrnuje:  
 Vstupné 
 Výlety 
 Cestovní pojištění 

 

        

 


