
 

Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                                                                       
                                                                                                  Aldous Huxley (1894-1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Island, který leží na samém okraji polárního kruhu usa-

zený v jedné z vulkanicky nejaktivnějších oblastí, dnes 

neodolatelně přitahuje cestovatele z celého světa svými 

majestátními ledovci, bublajícími termálními prameny a 

rozeklanými fjordy, kde se venkovní aktivity pěstované 

pod půlnočním sluncem snoubí s bohatou historií a litera-

turou… 
 

 

 

 

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 
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INFORMACE PŘED ODLETEM AKCE 
S OVýTem KŘÍŽEM KRÁŽEM ISLANDEM 

 

 

sraz účastníků  a místo odjezdu 
ve středu 17.srpna 2022 v 9.00 hodin u KD Crystal v České Lípě v Parku gen.Heliodora Píky 

Cesta přes Wroclaw do Katowic na letiště, předpokládaný příjezd v 15.00 hodin. 
 

podrobný program akce 
 

1.den – středa 17.srpna 2022:  odbavení na letišti a v 17.55 hodin odlet s nízkonákladovou leteckou společností 

RYANAIR, přílet do Keflavíku ve 20.15 hodin místního času (doba letu 4:20 hodin), po příletu vyzvednutí mi-

krobusu a transfer do místa ubytování a nocleh., 

2.den – čtvrtek 18.srpna 2022: pojedeme nejprve po tzv. Zlatém 

okruhu. První zastávkou bude místo PINGVELLIR. Jedná se o příko-

povou propadlinu značící místo, kde se od sebe oddělují severoameric-

ká a euroasijská kontinentální deska. V tomto místě se v 10.století také 

poprvé v historii světa sešli islandští kmenoví náčelníci, aby formálně 

přijali společné zákony (obdoba dnešních parlamentů). Procházka 4 km 

širokým a 40 metrů hlubokým zářezem do krajiny ohraničeným čedičo-

vými valy. Poté přejezd ke GEYSIRU, který dal název všem gejzírům 

světa. Protože Geysir v současné době nestříká, erupci budeme sledovat 
u sousedního gejzíru – STROKKUR. Další cesta povede k horkým 

pramenům u břehu jezera LAUGARVAHN a k vodopá-

du GULLFOSS.  Večer ubytování a nocleh v oblasti Selfossu.,  

3.den – pátek 19.srpna 2022: dopoledne zastávky u vodopá-

dů SELJALANDTFOSS a SKÓGA-FOSS. Projedete oblastí vulka-

nické aktivity (r.2010) známé sopky EYJAFJALLAJÓKULL. Po 

prohlídce malé osady SKÓGAR přejezd ke stejnojmennému vodopádu 

a pěší výlet ke konci ledovcového splazu SÓLHEIMAJÖKULL. 

Návrat do Skógaru, ubytování, nocleh., 

4.den – sobota 20.srpna 2022: snídaně v hotelu, přejezd oblastí nej-

rozsáhlejších lávových po-
lí ELDHRAUN do KIRKJUBERJARKLAUNSTURU (prohlídka 

benediktinského kostela z 12.stol.) a dále do NÁRODNÍHO PARKU 

SKAFTAFELL. Pěšky se vydáme k dalšímu z ledovcových splazů, 

tentokrát ke SKAFTAFELLSJÖKULLU a k nesčetným vyhlídkám 

(celé cca 2 hodiny). Po další cestě zastávka u LEDOVCOVÉHO 

JEZERA JÖKURSARLÓN, po kterém lze plout na výletní lodi a 

dostat se tak do jedinečných míst mezi ledovcové kry! Krátký pobyt na 

černých mořských plážích, kde celé pobřeží je pokryto čistými ohlazenými ledovcovými balvany… V průběhu 

pozdního odpoledne a večera cesta přes EDJÚPIVOGUR, BREIDDALSVÍK, STÖDVARFJÖRDUR či 

REYDARFJÖRBUR. Všude se jedná o malá klidná místa položená v jedinečné krajině pod strmými čedičový-

mi útesy, a která mají své malé přístavy… Ubytování a nocleh v Egilsstadiru, hlavním městě této oblasti, které 

na rozdíl od výše jmenovaných je jen jeho nepěkným centrem., 
5.den – neděle 21.srpna 2022: hlavním cílem tohoto dne bu-

de JEZERO MÝVATN. V jeho okolí navštívíme oblast SOPKY 

KRAFLA A TERMÁLNÍ OBLAST BJARNAFJLAG s přírod-

ními lázněmi JARDBÖDIN (možnost relaxace). Zde se jedná o 

výjimečné místo orámované oranžovými kopci v pozadí a výhledy 

na jezero Mývatn, teplota vody 38-40 st.C. Hned naproti navštívíme 

„podzemní pekárnu“… Nocleh v Engimyri., zde budeme ubytováni 

po příští 2 noci a po první noci tak nebudeme muset balit zavazadla., 

6.den – pondělí 22.srpna 2022: po ránu snídaně v místě ubytování, 

poté možnost návštěvy jedinečné botanické zahrady a pobyt v pří-

jemném, po Reykjavíku druhém největším městě Islandu, 
v AKUREYRI.  Později pěší výšlap k VODOPÁDU DETTIFOSS 

(tady k nejmocnějšímu evropskému vodopádu) V NÁRODNÍM PARKU 

JÖKULSÁRGLJÚFUR. Přes HÚSOVÍK (pozorování velryb) cesta zpět do Engimyri., nocleh., 

 

 

 



  

7.den – úterý 23.srpna 2022: snídaně, poté přejezd z Engimyri přes Brú k jedinečným VODOPÁDŮM 

BARNAFOSS a HRAUNTOSSAR., zastávka v BORGAMES, které je malým upraveným městečkem, výcho-

dištěm do oblasti největších pramenů, a majícím také další z muzeí, která uchovávají sbírky islandských ság., 
večer strávíme v centru REYKJAVÍKU. Volný program, možnost návštěvy některého z barů či restaurací 

apod., ubytování a nocleh., 

8.den – středa 24.srpna 2022: prohlídka hlavního města Islandu – REYKJAVÍKU. V programu možnost ná-

vštěvy věže Hallgrimskirkja (výtahem na vrcholek reykjavískské dominanty), odkud se naskýtá jedinečný vý-

hled., dále doporučujeme návštěvu Expozice osídlení Landnámssýninpin, kde si na závěr můžete prohlédnout i 

pozůstatky původního vikingského domu a možnost návštěvy Domu kultury, kde najdete jedinečnou sbírku 

středověkých ság a dokumentů.  

V podvečer transfer na letiště v Keflavíku a ve 20.55 hodin odlet s leteckou společností RYANAIR do Katovic., 

9.den – čtvrtek 25.srpna 2022: předpokládaný přílet na do Katovic je ve 2.55 hodin (doba letu: 4:00 h). Pro 

zájemce cesta do Česka mikrobusem. Nabídka dopravy z České Lípy do Katovic a zpět je uvedena v jiné části 
Informací k odjezdu. 

 

PROGRAM BEZ ZÁRUKY, DLE MOMENTÁLNÍ SITUACE SE MŮŽE PROGRAM UPRAVIT 

 

 

 
 

 cestovní formality, vízové podmínky 
Každý účastník zájezdu musí mít platný cestovní pas nebo identifikační kartu (občanský průkaz). 
CESTOVNÍ DOKLAD VEZMĚTE TEN, KTERÝ JSTE NAHLÁSILI PRO ODBAVENÍ V LETADLECH! 

 

      ubytování, stravování, spropitné                                      

Ubytování na Islandu je zajištěno v jednodušších ubytovnách, vesměs ve 2-lůžkových pokojích se společným 

sociálním zařízením. 

V Keflaviku, ve Skógaru a 2x v Engimyri jsem musel zakoupit povinné snídaně. Ovšem oproti jiným mož-

nostem stojí „jen“ 200.-Kč každá (běžná cena za snídaně jinde je 13.- až 18.-€), tzn. 800.-Kč za 4 snídaně. 

Prosím o platbu s doplatkem. Děkuji. 

Na ostrově lze ve městech i na venkově najít rychlá občerstvení, kavárničky, restaurace či prodejny potravin. 

Cena za stravu je ale oproti cenám u nás mnohokrát vyšší. 
Ve městech a ve většině přírodních rezervacích je voda z vodovodní sítě bezpečně pitná. 

V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši 10% z účtu, záleží na úrovni poskytovaných služeb. Naúčto-

vaná částka nezahrnuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné dávat spro-

pitné nosičům zavazadel, číšníkům, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic. Prosím, počítejte 

s touto etiketou již při vstupu do restaurací. 



 

    čas 
Na Islandu je o 2 hodiny méně než u nás. 
 

   lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní. Česká republika má s Islandem dohodu o bezplatné zdra-

votní péči, ale jen v případě první pomoci. Doporučuji uzavřít před cestou kvalitní cestovní ZDRAVOTNÍ 

pojištění. Nezapomeňte vzít s sebou i dostatečné zásoby speciálních léků, pokud je užíváte, nebo lékařský před-

pis na ně. Očkování není povinné ani doporučené. 

- Možnost připojištění: v rámci přihlášení se na akci je možnost připojištění, které zahrnuje také kompletní 

pojištění zdravotních výloh po celou dobu konání akce včetně onemocnění Covid-19 (pojistné plnění až 

500.000.000.-Kč, z toho i náklady na příp. karanténu v zahraničí ve výši max. 10000.- Kč s 20-ti % spoluúčastí a 

max. 10000.-Kč na příp. náhradní dopravu z Islandu domů vč. letenek, i zde s 20-ti % spoluúčastí). Pojištění 

stojí 823.-Kč (u osob starších 70 let 1647.- Kč) a je třeba ho objednat a zaplatit do 31.července 2022! 

Viz: www.axa-assistance.cz/cestovni-pojisteni/ 
 

    jazyk  
Na Islandu je úřední řečí islandština. Islandština je jazyk, který se (patrně i díky izolovanosti od okolních řečí) 

od dob prvního osídlení starými Nory skoro nezměnil. Významnou literární památkou tohoto jazyka jsou známé 

islandské ságy, které odpradávna vyprávějí o prvních obyvatelích ostrova, jeho osidlování i o zdejších mytických 

postavách – například o obrech nebo skřítcích. Jedná se o jazyk s poměrně složitou gramatikou a na jednodu-

chosti mu nepřidávají speciální znaky s nelehkou výslovností. 

 

 

      jaké bude počasí? 
Pokud by se dalo počasí na Islandu charakterizovat jedním slovem, pak je to proměnlivost. Není výjimkou, že se 

počasí může výrazně změnit i během několika minut, a v průběhu jediného dne tak například na stejném místě 
prší, svítí slunce, padne mlha i sněží. Na islandské klima mají silný vliv mořské proudy, především Golfský a 

Východogrónský. Díky nim je na severní části Islandu sušší chladnější vzduch, zatímco na jihu ostrova panuje 

spíše vlhké mořské klima. Obecně však platí, že právě díky mořským proudům zde ani přes svou geografickou 

polohu nepanují tuhé zimy. Průměrná teplota v Reykjavíku je v lednu přibližně -0,5°C a v červnu 11°C. Asi 

nejvhodnější dobou pro návštěvu Islandu jsou letní měsíce, tedy přibližně od konce května do začátku září, kdy 

mohou teploty na ostrově přesáhnout až 20°C. V těchto měsících Slunce takřka nezapadá, a po většinu dne je tak 

islandská krajina zalita denním světlem. 

 

    nákupy, clo 
Ve větších městech jsou nákupní centra s potravinovými obchody, kde lze koupit prakticky vše potřebné. Oteví-

rací doba je zpravidla 10.00-18.00 hodin, o sobotách 10.00-12.00 hodin. Bezcelně mohou být na/z Island dová-

ženy předměty osobní potřeby, dále 1 litr alkoholu, 2 litry vína, 200 cigaret nebo 250 gramů tabáku nebo 50 

doutníků.  

NESMÍ SE DOVÁŽET MASNÉ A MLÉČNÉ VÝROBKY! 
 

      oblečení 
Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou pokrývka 

hlavy, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy a pevná obuv. Ochranný oděv proti dešti je rovněž nezbytný. Nezapomeňte 

teplý oděv pro pobyt ve vyšších nadmořských výškách, ale samozřejmě také na oblečení pro teplé dny – krátké  

kalhoty, trička, plavky…  

Pozor – trekingové hole jsou problémem při cestě letadlem! 

 

    doprava po Islandu, zavazadla 
Přeprava po Islandu bude uskutečněna  klimatizovanými mikrobusy. 

Do letadla je dovoleno pouze palubní zavazadlo o maximálních rozměrech 40x20x25 cm a v případě příplatku 
Priority /1250.-Kč/ pak druhé palubní zavazadlo o maximálních rozměrech 55x40x20 cm (max.váha 10 kg). Na 

palubu nesmíte mít s sebou žádné ostré předměty a tekutiny v objemech větších než 100ml  
 

 

    doprava na letiště v Katovicích 
Přeprava do Katovic na odletové letiště je zajištěna pro zájemce mikrobusem. Odjezd z České Lípy od KD Crys-

tal je ve středu 17.srpna 2022 v 9.00 hodin dopoledne. Předpokládaná cena za dopravu do Katovic a zpět je 900.-

až 950.-Kč (podle počtu zájemců). O dopravu se, prosím, přihlaste do 10.8.2022. 
 

https://www.invia.cz/dovolena/island/


    bezpečnost 
Na Islandu je bezpečno, přesto byste se neměli po setmění vydávat do ulic měst sami.   
Vyhýbejte se parkům, špatně osvětleným, opuštěným a odlehlým místům. 

Tísňová volání: Policie, hasiči a zdravotnická záchranná služba - 111 
 

 

      elektřina  

Do sítě je dodáván proud o napětí 230/240 voltů, střídavý proud 50Hz. Adaptér do zásuvek není na Islandu třeba. 
 

 

    měna, doporučené kapesné  
Islandskou měnou je islandská koruna (=100 eyrir), označovaná mezinárodním symbolem ISK. Momentální kurz je cca 0,18 
Kč za 1.-ISK, tj. za 100.-ISK zaplatíme cca 18.-Kč., za 1.-€ dostaneme cca 130.-ISK. Přijímají se všechny mezinárodně 

uznávané kreditní karty.  
Banky jsou otevřeny na letištích 24 hodin denně, jinde pondělí-pátek 09.30-16.30 hodin, soukromé směnárny v centrech 
velkých měst jsou otevřeny vesměs od 08.00 do 19.30 hodin,   v sobotu a v neděli od 10.00 hodin do podvečera.    

KAPESNÉ: 

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 su-

permarketu – 350 ISK • Mléko v supermarketu – 150 ISK • Lahev vína v supermarketu – 2500 ISK 

Ceny vstupů pouze orientační. Výši kapesného zvolte dle Vašich nároků. 
 

 

      telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Islandu do České republiky: +420 + účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 09.00 do 17.00 hodin ve 

všední dny. Pošta do České republiky jde minimálně 1 týden.  

U mobilních operátorů platí sazby za volání a posílání SMS v rámci Evropské unie. 
 

 

      náboženství 
Na Islandu je nejvíce rozšířené římsko-katolické náboženství. Mši můžete navštívit téměř každou neděli ráno, a 

také o náboženských svátcích. 

Během bohoslužeb není vhodné rušit věřící prohlížením si interiéru kostela. 
 

 

    zastupitelské úřady    
Konzulát České republiky na Islandu: 

Honorary Consulate of the Czech Republic 

Raudagerdi 49 

108 Reykjavik, Iceland 

tel: 00354/5873000, fax: 00354/5680645 

Provozní hodiny úřadu ve všední dny od 9 do 17 hodin. 

Konzulát Islandu v ČR: 

Karlova 20, 11000 Praha 1 

tel: 222221218, 222221419, fax: 222221419  

 

 

 

 

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                       Jaroslav Svoboda, telefon 702444925 

 

 


