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 ISLAND - „země ohně a ledu“ 

Vodopády, gejzíry, sopky, ledovce, nezapomenutelné zážitky a nádherná příroda 

Termín:    20. 07. – 31. 07. 2016 

12 denní cesta s plnou penzí 

    Cena:  24. 900, -Kč 

   Letenka:  cca 13.000,- Kč 

Příroda Islandu patří k tomu nejzajímavějšímu, co můžete na cestách po světě vidět. Geologicky 
mladý ostrov ohromuje návštěvníky aktivní vulkanickou činností, výrony par a plynů, lávovými poli a 
tryskajícími gejzíry. Největší evropské ledovce i neuvěřitelné množství mohutných vodopádů dotváří 
pověst Islandu jako „země ohně a ledu“. 

SKÓGAFOSS  
vodopád nedaleko 
osady Skógar. Svou 
výškou 62 m a šířkou 
patří k největším 
vodopádům. 
 

HÖFÐI  
 vila, v níž Ronald Reagan 
a Michail Gorbačov jednali 
na tzv.Summitu v 
Reykjavíku, což byl 
efektivní krok vedoucí ke 
konci Studené války. 

SELJALANSFOSS 
spadající do jezírka přímo 
ze skalní stěny. 
 

 

VATNAJÖKULL 

Vatnajökull je ledovec 

ležící na jihovýchodě 

Islandu. Je největším 

ledovcem země a druhým 

největším v Evropě. 

GOÐAFOSS 
„vodopád bohů“ spojený 
s přijetím křesťanství 
na Islandu. 
 

GULLFOSS  
vodopád v horní části 
řeky Hvítá. V první fázi je 
spád 11 m vysoký a 
druhý spád 22 m, obě 
fáze ústí do 2,5 km 
dlouhého kaňonu. 

LANDMANNALAUGAR 
Duhové hory se nachází 
v atraktivní vulkanické 
oblasti NP Fjallabak 
severně od ledovce 
Mýrdalsjokull. Území 
parku o rozloze 47 km² 
je od roku 1979 
chráněno. 

HERÐUBREIÐ  
je nejvýraznější 
islandskou sopkou, 
nacházející se ve 
vnitrozemí Islandu. Poblíž 
se rozkládá malá zelená 
oáza, která je přírodní 
rezervací. 

 

http://www.eurybia.cz/
http://www.mundo.cz/island/godafoss
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Program cesty: odlet na Island, přílet Keflavik. 
VODOPÁD SELJALANDSFOSS spadající do jezírka přímo ze skalní stěny a podél této stěny je možné projít 
po úzké cestičce za vodopádem. 
VESTMANNSKÉ OSTROVY (fakultativně) - příznačně přezdívané „Pompeje severu“. Unikátní sopečné souostroví 
při jižních březích Islandu. Na největším z ostrovů Heimaey vystoupíte k okraji kráteru sopky Eldfell vzniklé přímo 
uprostřed rybářské osady, kterou zničila svou erupcí v roce 1973.  
SKÓGAFOSS - vodopád nedaleko osady Skógar, pod známou sopkou Eyjafjallajökull. Svou výškou 62m a šířkou 
kolem 25m patří k největším a nejpůsobivějším islandským vodopádům. 
NP SKAFTAFELL - ze tří stran obklopený ledovci s pohledem na nejvyšší islandskou horu Hvannadalshnjúkur, pod 
největším evropským ledovcem Vatnajökull. Čedičový vodopád Svartifoss. 

JÖKULSÁRLÓN jezero s plovoucími ledovými krami – fakultativně lodní výlet obojživelným člunem. 
JIŽNÍ FJORDY cesta jižním pobřežím přes město Egilsstaðir, které je je největším městem na východě Islandu 

DETIFOSS - nejmohutnější vodopád Islandu a po 
vodopádech na Rýnu (Rheinfall) i celé Evropy.  
Sopka Krafla, oblast aktivních vulkánů a 
geotermálních polí, kráter Víti, fumaroly 
Leirhnjúkur, Námafjall, pastelově zbarvená 
sirné vývěry, pole solfatár. 
Cesta kolem HERÐUBREIÐ - nejvýraznější 
islandské sopky, nacházející se ve vnitrozemí 
Islandu. Díky svému tvaru může být popisována 
jako dort, stínidlo lampy či hrnec, ale  
často se také nazývá „Královna islandských hor“  
MÝVANT - pěší turistika v oblasti „Komářího 
jezera“ Mývatn:  
Grjótagjá - malá lávová jeskyně nedaleko jezera 
s termálním pramenem, lávové skalní město 
Dimmuborgir, výstup na sopečný kráter Hverfjall, 
Mývatn Nature bath- koupání v Laguně, jejíž dno 

je pokryto pískem a štěrkem. Pseudokrátery u osady Skutustadir. 
Vodopád GODAFOSS -  „vodopád bohů“ spojený s přijetím křesťanství na Islandu.  
Město AKUREYRI, metropole severního Islandu situované téměř na severním polárním kruhu s botanickou 
zahradou, skanzen GLAUMBÆR s drnovými statky, nejvydatnější horké prameny na Islandu. 
Deildartunguhver produkující 200l horké vody za vteřinu, unikátní „Lávové vodopády“ Hraunfossar a 
Barnafoss na řece Hvíta. „Zlatý okruh“ směřující do vnitrozemí ostrova.  
NP Þingvellir (Thingvellir): aktivní rift Almannagjá oddělující evropskou a americkou zemskou desku, sídlo 
nejstaršího světového parlamentu Althing založeného v roce 930. Gejzír STROKKUR chrlící každých několik minut 
horkou vodu do výše 20m (blízký Velký Geysir dal název všem gejzírům světa), možná nejkrásnější islandský 
vodopád Gullfoss, jehož vody z ledovcové řeky Hvíta spadají ve dvou impozantních stupních do hlubokého kaňonu.  
LANDMANNALAUGAR – fakultativně, duhové, barevné obsidiánové a ryolitové hory - horké i studené prameny, 
lávová pole, parní otvory, vyhlídkový vrcholek Blahnúkur 945m. Hveragerdi - geotermální oblast. REYKJAVIK - 
prohlídka hlavního města Islandu. Kostel Hallgrímskirkja, čedičová budova parlamentu, radnice na břehu jezera 
Tjörnin, vila Höfdi, v níž se setkali Reagan a Gorbačov.  
Modrá laguna koupání, geotermální lázně s mléčně modravou vodou a léčivým křemičitým bahnem.  
Letiště v Keflavíku, 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 na odlet. a přílet. letiště z a do Prahy 
      (v případě odletu a příletu mimo ČR)  
 Dopravu hotelbusem 
 Kempy 
 Stravu –plná penze 
 Ubytování v hotelbusu 

Cena nezahrnuje:  
 Vstupné 
 Výlety 
 Cestovní pojištění 

 

 
 

http://www.eurybia.cz/
http://www.mundo.cz/island/vatnajokull
http://www.mundo.cz/island/jokullsarlon
http://www.mundo.cz/island/viti
http://www.mundo.cz/island/myvatn
http://www.mundo.cz/island/dimmuborgir
http://www.mundo.cz/island/hverfjall
http://www.mundo.cz/island/akureyri
http://www.mundo.cz/island/glaumbaer
http://www.mundo.cz/island/thingvellir
http://www.mundo.cz/island/almannagja
http://www.mundo.cz/island/gulfoss

