
 

              Dovolte mi, abych Vám poděkoval za rychlé reakce v souvislosti s 

přihlášením se na tuto akci a současně Vám potvrdil, že se akce uskuteční, 

protože již nyní je vyprodána. 

 
 

              Chtěl bych Vás seznámit s některými organizačními záležitostmi: 

 
 

- předně potvrzuji, že letenky s leteckou nízkonákladovou společností WIZZAIR 

již máme zakoupeny. 

Odlet je z Vídně 29.1.2022 v 6.10 hodin ráno., přílet na Island na letiště Keflavík 

(mezinárodní letiště v Reykjavíku) je v 9.45 hodin (zde je čas posunut o 1 hodinu 

dopředu., doba letu 4:35 h)., 

návrat zpět - odlet z Reykjavíku 1.2.2022 vg 10.25 hodin, přílet do Vídně v 15.40 

hodin (doba letu 4:15 h). 

Pro přelety jsou povoleny jen malá palubní zavazadla o velikosti 40x30x20 cm 

(batůžky...). 

Pokud byste někdo měl zájem o větší, ale také palubní, zavazadlo (55x40x23 

cm, 10 kg) pak je poplatek 1500.-Kč za obě cesty. 

Zavazadlo k odbavení (do "podpalubí", kam můžete dát např. i lahev s pitím) 

o váze 10 kg by stálo: 1400.-Kč 

Pokud byste si chtěli vybrat sedadlo v letadle, pak je cena 12.-€ (POZOR! 

Wizzair přepočítává eura v kurzu 28.-Kč za euro) za každou cestu., celkem 

tedy 24.-€ (670.-Kč). 

O obě záležitosti je třeba se přihlásit do 24.12.2021. Děkuji. 

 

  

Po Islandu se budeme pohybovat mikrobusem pro 9 osob. 

Ubytování je zajištěno ve 2-lůžkových pokojích. 

 
 

Covid-19: zatím platí pro přílet na Island tato pravidla (předpokládám, že máme 

všichni kompletní očkování): 

výpis přímo ze stránek MZV ČR: 

VSTUP NA ÚZEMÍ ISLANDU 
S platností od 24. 4. uplatňuje Island dočasné kontroly na vnitřních 
schengenských hranicích.  Podmínky pro vstup občanů zemí EU/EEA 
platné nejméně do do  18. 11. 2021: 

• Pro všechny cestovatele: 

- vyplnění on-line formuláře ještě před odletem na Island, ve kterém cestující 
uvede některé osobní údaje, kontakt a adresu během plánovaného 

https://visit.covid.is/


pobytu na Islandu, informace o příletu a odletu, nedávno navštívených 
zemích či případných symptomech COVID-19.    Od 1. dubna je 
povinné uvádět do formuláře datum odletu z Islandu, nejedná-li se o 
dlouhodobý pobyt. 
- při nástupu do letadla se prokázat negativním PCR- testem (ne starším 72 
hodin). V případě osob s ukončeným očkováním nebo prodělanou 
infekcí Covid-19 postačuje i antigenní test. Nepředložení testu je pokutováno 
částkou 100 000,-ISK. 
              On-line příjezdový formulář Vám na vyžádání připravím, vytisknu a 

vezmu s sebou. Z podmínek vyplývá, že je nutné zařídit si před odletem PCR test 

(odběr max. 72 hodin před odletem, tj. nejdříve 26.1.2022 od 10.00 hodin) nebo 

antigenní test (není uvedeno jak může být starý, ale asi 24 nebo 48 hodin). 

Pro potřeby on-line příjezdového formuláře Vás, pokud o jeho vyplnění budete 

mít zájem, požádám o údaje v něm potřebné do 20.ledna. Ohledně této 

záležitosti Vás budu včas informovat. 

 
 
 

- PROGRAM AKCE: 

- pátek 28.ledna 2022: do Vídně pojedeme buď mikrobusem (bez záruky) nebo 

nočním autobusem z Prahy 

- sobota 29.ledna 2022: odlet z Vídně., přistání na letišti v Keflavíku, odbavení, 

převzetí mikrobusu a adpoledne cesta po POLOOSTROVĚ REYKJANES a s 

možností návštěvy MODRÉ LAGUNY. Ponořte se do kouřících vod islandských 

nejznámějších lázní usazených uprostřed pustých lávových polí. Vstupné není 

nejmenší, ale lázeň v termální vodě určitě stojí za to!., v podvečer přejezd do 

místa ubytování na jihozápadě Islandu., nocleh., 

- neděle 30.ledna 2022: pojedeme na jih k zamrzlým vodopádům 

SELJALANDSFOSS a FKOGAFOSS a na závěr našeho výletu se podíváme i na 

nebezpečnou a na divokém dramatickém pobřeží umístěnou REYNISFJORA 

BEACH, neustále omývanou velkými vlnami oceánu a zmítající se ve studených 

neutichajících větrech.,  

- pondělí 31.ledna 2022: dnes pojedeme po tzv. ZLATÉM OKRUHU, při kterém 

navštívíme nejznámější islandské atrakce:  GEYSIR - vybuchující horká jezírka s 

gejzírem, který dal svůj název všem gejzírům světa... a o 7 km dál hřmící vodopád 

GULLFOSS. Odpoledne zastávka u břehů jezera s horkými prameny v městečku 

LAUGARVATN. Navštívit budete moci také zdejší bazén. V podvečer návrat do 

místa ubytování., nocleh., 

Budeme-li mít štěstí, doufejme, že snad zahlédneme v průběhu akce i polární 

záři...  



- úterý 1.února 2022: ráno přejezd do Reykjavíku na letiště Keflavík a odlet do 

Vídně., po příletu do Vídně cesta domů buď mikrobusem nebo vlakem, příp. 

autobusem do Prahy. 

 
 

- Doprava do Vídně a zpět: 

cestu na letiště Schweechat ve Vídni zajistím., včas Vás budu informovat., 

předpokládaná cena za tuto dopravu 750.-Kč až 1000.-Kč 

 
 

 
 

- Kolik co stojí na Islandu? 

Na Islandu je draho, to víme asi všichni.  
 

Finanční krize v roce 2008 zasáhla Island mnohem více než jiné země. Návštěvníci ostrova se 
však mohou radovat, protože díky krizi islandská koruna výrazně oslabila a ceny klesly téměř o 
polovinu. Přesto musíte počítat s tím, že za potraviny ze supermarketu zaplatíte zhruba 2,5x 
více než v Česku a v restauraci si připlatíte přibližně 3x více. 

Příklady cen na Islandu: 

• Lístek veřejnou dopravou – 400 ISK 
• Taxi z letiště do centra Reykjavíku (50 km) – 14 000 ISK  

• Jídlo v levnější restauraci – 2000 ISK 
• Půllitr točeného piva – 1000 ISK 
• Bochník chleba v supermarketu – 350 ISK 
• Mléko v supermarketu – 150 ISK 
• Lahev vína v supermarketu – 2500 ISK 

Kurz: 1.-€ = cca 140.-ISK (islandská koruna) 
 

 
 

   
 


