
BLIŽŠÍ INFORMACE + PRAKTICKÉ 
RADY K ZÁJEZDŮM STR. 37 

 ISLAND – VO LETECKY              č. záj. 205 

1. Odjezdy - čtěte pozorně ! 
 

Časy odletu bude upřesněn v pokynech cca 7 dní před 
zájezdem. V pokynech budou zároveň upřesněny váhové 
limity zavazadel pro leteckou přepravu. Pokud by byl odlet 
zajištěn z jiného letiště než z Prahy, bude zajištěn transfer 
na / z odletového letiště. Letecká společnost a místo 
odletu bude upřesněno na jaře 2023. 
Let je zajištěn na trase Praha – Keflavík – Praha. 

2. Doprava 
 
je zajištěna minivany většinou pro 8 nebo 14 osob + 
řidič/průvodce. Na zájezdu se najede cca 1 500 km. 

3. Ubytování 
 
je zajištěno 7x ve 2-3lůžkových pokojích (6x s vlastním 
soc. zařízením, 1x společné na chodbách) v hotelích, 
guesthausech nebo apartmánech. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – povinný pro samostatně přihlášené 
klienty (nutno ověřit předem v CK) - 8 990 Kč. 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu jsou zahrnuty 5x snídaně, ostatní 
stravování je vlastní. 
 
Island patří k jedné z nejdražších zemí, ceny jsou zhruba 
dvoj- až trojnásobné ve srovnání se západní Evropou.  
 
Orientační ceny potravin na Islandu: 
 oběd v baru/bistru – 900-1500 ISK 
 oběd v restauraci – 1200-2500 ISK 
 1kg ovoce a zeleniny – 200-800 ISK 
 0,5kg chléb – 400 ISK 
 Máslo – 300 ISK 
 1kg uzeniny nebo sýry – 1000-3500 ISK 
 1l mléka – 150 ISK 
 Jogurt – 150 ISK 
 Sušenky – 200-300 ISK 
 Zmrzlina – 150-700 ISK 
 Čaj/káva – 200-250 ISK 
 Pivo – 600-900 ISK 

Ceny ostatní: 
 pohledy 70 - 100 (cca 15 Kč) 
 známka do Evropy 80 (cca 15 Kč) 
 knihy (fotografické publikace)  1500 - 20 000 (cca 

270-3600 Kč) 
 bavl. trička s potiskem  1500 - 4000 (cca 270-750 Kč) 
 drobné suvenýry 200 - 2000  
 pletené svetry 5000 - 15 000 (cca 900 - 2700 Kč) 

 
Upozornění: Island má velmi přísné zákony týkající se 
dovozu potravin. Je zakázáno dovážet maso a uzeniny, 
mléko a mléčné výrobky, vejce, čerstvou zeleninu, 
narkotika (léky jsou povoleny pouze pro osobní spotřebu 
na dobu pobytu). Dovoz zahraniční měny je neomezen. 
Ostře sledované je i dovážené množství alkoholických 
nápojů včetně piva. Povolen je 1 l lihovin a 1 l vína nebo  
6 l piva (nad 20 let), příp. pouze 2,25 l vína na osobu 
starší 20 let, 200 cigaret (nad 18 let). Podrobnosti 

případně najdete na internetových stránkách Ministerstva 
zahraničních věcí: www.mzv.cz. Celkové množství 
potravin je omezeno váhou 3 kg. Celní prohlídka může být 
před vstupem na Island velmi důkladná a při překročení 
povolených limitů dochází k zabavení přebytků a 
k pokutování. Proto doporučujeme především konzervy, 
dehydrovaná jídla, nápoje v prášku apod. 

5. Důležité osobní věci 
 
Kvalitní nepromokavé boty na turistiku, nejlépe pohory 
(na několikahodinové vycházky, často po kamenitých a 
někdy strmých stezkách kolem pobřeží nebo i 
v kopcovitém terénu). Stejně tak nepromokavá bunda a 
kalhoty, náhradní teplé oblečení (vhodné je sportovní 
funkční oblečení), baterka. Čepice, rukavice, plavky, 
brýle proti slunci, krém na opalování s ochr. faktorem, 
kvalitní pláštěnka. Vhodné mohou být také teleskopické 
hole. Pro případnou návštěvu termálních bazénů 
doporučujeme s sebou plavky. 
Časový posun: -2 hod. v době letního času a -1 hod. v 
době zimního času (neexistuje zde letní čas). 
 
V krátkém islandském létě se velmi intenzivně rojí komáři, 
takže se proti nim nezapomeňte vybavit účinným 
repelentem. U jezera Mývatn se někdy využije i síťka 
proti hmyzu. 
 
Klimatické podmínky: Island má subarktické podnebí, 
které je zmírňováno vlivem teplého Golfského proudu. 
Nejteplejším měsícem je červenec s průměrnými 
teplotami 15-18°C. Reykjavík má roční průměrné srážky 
1 100 mm. Typické jsou náhlé a nečekané zvraty počasí, i 
několikrát během jednoho dne, vydatné přeháňky a 
prudké větry. 
 
Doporučené vybavení osobní lékárničky: proti průjmu - 
Immodium kapsle, Endiform tablety, živočišné uhlí; proti 
bolestem kloubů, hlavy - Ibuprofen tablety; proti teplotě - 
Paralen tablety, Acylpyrin tablety; na povrchová zranění - 
Framykoin zásyp, Septonex sprey, obinadla, náplasti; 
proti alergické reakci při bodnutí hmyzem - Dithiaden 
tablety; proti nevolnosti v busu, na trajektu - Nokinal 
tablety; léky pravidelně užívané. 
 
Internet 
Island je jednou ze zemí s nejvyšším počtem uživatelů 
internetu vzhledem k počtu obyvatel. Většina ubytovacích 
zařízení je připojena na internet a přístup do sítě je 
většinou bezplatný. V Reykjaviku je několik internetových 
kaváren a počítače s připojením do sítě internet najdete 
také v turistické a informační kanceláři v centru města. 
  
Očkování 
do země není potřeba zvláštní druh očkování. 
  
Lékařské ošetření 
Zdravotnická zařízení jsou k dispozici na mnoha místech 
a cestovatel si nemusí dělat starosti. Platba za menší 
ošetření u lékaře probíhá většinou v hotovosti. 
  
Jazyk 
Oficiální řečí je islandština, která je i přes některé změny 
ve výslovnosti téměř totožná s jazykem, kterým hovořili 
první 
obyvatelé ostrova - Vikingové už před 1300 lety. Je to 
zvláštní, velice obtížný archaický jazyk. Islandština je 



rovněž jedním z lingvisticky nejčistších jazyků v Evropě a 
pokud jde o cizí slova snaží se je nahrazovat islandskými 
výrazy. Dorozumíte se bez obtíží i anglicky. 
 
Kreditní karty 
jsou všeobecně akceptovány. Na Islandu si život bez 
platební karty vůbec neumí představit a platí s ní téměř 
vše a všude. Mezi nejrozšířenější patří 
EUROCARD/MASTERCARD a VISA. 
 
Voda: 
Vodu z vodovodu můžete pít beze strachu. Změna 
prostředí a stravy může některým cestovatelům přivodit 
průjem, který ale při použití běžných léků brzy odezní. 
 
Elektřina: 
Elektrická soustava je 220V 50Hz, zásuvky našeho typu. 

6. Zabalení zavazadel 
 
V pokynech k odletu budou upřesněny váhové limity 
zavazadel, které si stanovují letecké společnosti. 
Doporučujeme vhodný typ zavazadla (brašna, měkký kufr 
- ne skořepina), aby se zavazadla dala bez problémů 
naložit do minivanu. 
 
7. Cestovní doklady 
 
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na 
základě platného cestovního pasu nebo občanského 
průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský 
průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné 
minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR. 
Platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byla 
ukončena dnem 26. června 2012. Od tohoto data musí 
mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při 
cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad (do zemí 
EU cestovní pas nebo občanský průkaz). 
Z České republiky lze vycestovat pouze s platným 
cestovním dokladem. V případě cesty do zemí Evropské 
unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska 
lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz. 
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního 
dokladu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj 
vlastní cestovní doklad při sobě!!! 
Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro 
vstup cizích státních příslušníků do navštívených zemí si 
tito zajišťují sami a na vlastní odpovědnost. 
Island zatím není členem EU, ale je součástí 
Schengenského prostoru bez hraničních kontrol. 
 
8. Pojištění 
 
Je nutné s sebou do zemí EU vozit také modrou kartu 
zdravotní pojišťovny v ČR – evropský průkaz zdravotního 
pojištění. Vždy ji vyžadují v případě lékařského ošetření. 
Upozorňujeme, že všichni klienti jsou povinni vyjet do 
zahraničí pouze s platným pojištěním léčebných 
výloh.  
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si 
ho připlatit společně se zakoupením zájezdu 
(nejpozději do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně  
1 020 Kč / os. Pojištění stornovacích poplatků nelze 
sjednat samostatně, tj. bez sjednání pojištění s tarifem na 
celou dobu pobytu v zahraničí. 
Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže 
uvedené informace: 

Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou 
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA 
a.s.  
Kompletní podmínky pojištění najdete na 
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte 
knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší CK. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem 
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce 
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny. 
Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ 
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak 
pojišťovna v ČR tuto částku uhradí). 
Pojištění zahrnuje (maximální plnění): 
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena. 
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České 
republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný 
státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo 
přechodný pobyt. 
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v 
zahraničí do výše 5 000 000 Kč 
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti 
následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých následků 
úrazu 
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace 
v zahraničí) – 300 Kč / den 
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí 
osoby – 1 000 000 Kč 
- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus 
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 55 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 55 000 Kč 
- Pojištění nákladů souvisejících s nařízenou karanténou 
(u ubytování do max. 30 000 Kč, náklady na dopravu 
max. 20 000 Kč.) 
- Pojištění storna zájezdu z důvodu nařízené preventivní 
karantény (80%) – maximálně 55 000 Kč. 
Pojištěný je povinen neprodleně po škodné události 
(nejpozději následující pracovní den) stornovat u 
organizátora objednaný zájezd. Pokud dojde k prodlení ve 
stornování, je pojišťovna oprávněna uhradit pouze 
stornovací poplatky vypočtené ke dni, kdy objednaný 
zájezd mohl být neprodleně stornován. 
 
Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat 
asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde 
oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční 
služba Vám poradí, jak dále postupovat. 
 
Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské 
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou. 
 
9. Orientační ceny vstupného 
 
(z roku 2022) 
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový 
přehled, ne všechna místa musí být realizována, 
záleží na vedení prohlídky jednotlivými průvodci a 
individuálním výběru každého klienta. 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. 
 
Kurz k 6.1.2022: 100 ISK = 16,71 Kč 
 
Modrá laguna – cca 100 Euro (cena je zatím orientační 
z roku 2022, budeme aktualizovat přibližně v březnu 
2023).  
Zájemce o koupání v Modré laguně prosíme o 
nahlášení zájmu a doplatek nejpozději 8 týdnů před 



odjezdem zájezdu. Koupání v Modré laguně je nutno 
delší dobu dopředu rezervovat. Děkujeme. 
Alternativní program místo koupání v Modré laguně není 
zajištěn. Volný čas lze strávit v okolí nebo např. 
v restauraci. 
Vstupy lze platit hotově v ISK, některé také hotově v 
Eurech. Ceny se mohou lišit dle aktuálního kurzu ISK. 
Pro platby v obchodech a nákupy je nejlepší používat 
platební kartu. Výměna peněz proběhne na Islandu, 
banky jsou obvykle otevřené do 16 hodin. 
 
Doporučujeme vzít s sebou na vstupy, termální lázně a 
národní parky cca 60 Eur. 
 
V rámci 3. dne programu může být nabídnuta  
2–3hodinová plavba z Húsávíku na pozorování velryb 
a papuchalků. Ostatní účastníci budou mít možnost 
návštěvy termálních lázní Jardbödin, které jsou 
výbornou alternativou k lázním Modrá laguna.  
Vypsaný program bude ale určitě dodržen, jen se 
možná změní pořadí jednotlivých míst. Vše ale závisí 
na počasí. !!! 
 
!!! V případě špatného počasí má průvodce právo 
přizpůsobit program nebo zvolit náhradní variantu 
v okolí místa pobytu. Celý program lze absolvovat 
pouze v případě příznivého počasí. Některé úseky 
nemusí být průjezdné. !!! 

10. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Letecké zájezdy se uskuteční při minimálním počtu  
12 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před 
odjezdem. Maximální velikost skupiny je 22 klientů. 
 

11. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Honorární konzulát Reykjavík: Pan Őgmundur 
Skarphédinsson, po-pá 9.00-17.00, tel: +354 511 70 11, 
nouzová linka +354 893 39 77, Ingólfsstreti 5, Reykjavík 
 
Garant zájezdu:  
CK MAYER + CROCUS s.r.o. 
Heydukova 6, 180 00 Praha 8    
tel: 241 432 483, mob.: 777 845 575 
 
Pohotovostní mobilní telefon: +420 777 75 85 84 
slouží pro urgentní dotazy a změny v den odjezdu zájezdu 
a v nutných případech po dobu zájezdu. Veškeré ostatní 
dotazy volejte v pracovní době na výše uvedené pevné 
linky. 
 

 
 
Program zájezdu: 
1. den - Odlet z Prahy na letiště do Keflavíku. Přílet po 
půlnoci. Mezinárodní letiště Keflavík je postaveno 
uprostřed pustiny a svou velikostí spíše připomíná nějaké 
menší regionální letiště. Přesto sem míří všechny 
mezinárodní letecké spoje. Transfer do hotelu.  
2. den - Dnes nás čeká prohlídka hlavního města Islandu. 
Kostel Hallgrímskirkja, Tjörnin – jezero uprostřed 
města, Althing – islandský parlament, přístav. Nesmí 
chybět ani moderní architektura, jejíž reprezentantem je 
především koncertní hala a kongresové centrum Harpa 
dokončené v roce 2011, které dostalo v roce 2013 
Evropskou cenu za architekturu (oficiálně Cenu Evropské 
unie Mies van der Rohe za současnou architekturu). 
Odpoledne budeme pokračovat směrem na severozápad 
k historicky známé obci Reykholt. Reykholt byl svého 
času intelektuálním centrem ostrova a centrem 
vzdělanosti. Žil zde básník a politik Snorri Sturluson, 
významná historická osobnost středověku. Po prohlídce 
východním směrem se dostanete ke krásnému vodopádu 
Hraunfossar, který je ukázkou, co všechno dokáže lávová 
činnost. Nedaleko od něj naleznete vodopád Barnafoss. 
Ubytování v okolí. 
3. den - Zpět na okružní silnici č. 1. se zastávkou u 
kráteru Grábrók. Přímo u silnice si můžete vystoupat na 
malý sopečný kráter Grábrók, ze kterého jsou krásné 
výhledy do okolí. Pokračování přejezdu na sever ostrova. 
Další zastávkou je ve jeden z nejstarších dřevěných 
kostelíků na Islandu ve Vidimýri a blízký skanzen 
Glaumbær. Návštěva města Akureyri. Toto město má 
pouhých 15 000 obyvatel, ale přesto je to druhé největší 
islandské město a především metropole severního 
Islandu. Přes malou velikost má Akureyri téměř vše, co 
obyvatelé moderního města vyžadují – od letiště přes 
řadu obchodů, restaurací, ubytovacích zařízení, až po 
univerzitu, muzea, divadlo a možnosti mnoha výletů do 
okolí. Přejezd do Húsavíku – centrum pozorování velryb. 
Možnost podvečerního pozorování velryb. 
4. den - Vodopád Goðafoss a též okolí jezera Mývatn. 
Jezero Mývatn je bezesporu jedním z nejpopulárnějších a 
nejzajímavějších míst Islandu. Přírodní útvary vzniklé 
sopečnou činností, které zde naleznete jsou rozmanité a 
velmi unikátní. Jezero samotné je poměrně mělké a přímo 
v něm se nachází řada útvarů lávového původu. Také je 
často nazýváno jezerem muchniček (pro hojný výskyt 
stejnojmenného hmyzu). V blízkém okolí Mývatnu je 
množství samostatných útvarů, které navštívíme. 
Symetrický kráter sopky Hverfjall, lávové bludišti „Černých 
hradů“ Dimmuborgir, pseudokrátery Skútustadir. Výjezd 
na Kraflu, kde vás čeká malá procházka po kráteru Viti 



(Peklo). Uvidíte i dosud nevychladlé lávové proudy 
Leirhnjúkur, kam byl až donedávna vstup zakázaný.  
5. den - Po snídani se vydáme za naprosto 
nezapomenutelným zážitkem, jímž je do daleka hřmící 
vodopád Dettifoss. Nejmohutnější vodopád v Evropě (500 
m3/s) spadá do obrovského kaňonu řeky. Při přejezdu na 
východ ostrova si vychutnáme dramatickou krajinu fjordů. 
Podél malebného pobřeží s labutí lagunou Lón, 
ryolitovými horami u farmy Stafafell dorazíme do střediska 
této oblasti – města Höfn.   
6. den – Pod ledovcovými splazy největšího islandského 
ledovce Vatnajökull nás cesta vede po okružní silnici číslo 
1 do NP Skaftafell. Nejdříve po několika desítkách 
kilometrů narazíme přímo u silnice na ledovcovou lagunu 
Jökursálón, úchvatnou modrou hladinou, ptactvem, 
modrými, zelenými a bílými ledovcovými krami plujícími 
na hladině a magicky znějící melodií, tvořenou stálým 
odkapáváním vody z neustále tajících ledových ker. 
Zastavíme se a užijeme si koncert tajícího ledu. Na jihu 
Islandu, kde Vysočina sahá velmi blízko k moři a oblast 
nížiny je poměrně malá, je NP Skaftafell bezesporu 
turistickým cílem číslo jedna. NP se rozkládá na svazích 
pod ledovcem Vatnajökull, ramena ledovců (ledovce 
Skaftafelsjökull na východě, Morsárjökull na západě) po 
stranách parku sahají až k okružní silnici číslo 1. Ve Viku 
se projdeme po černých plážích a když budeme mít štěstí, 
zahlédneme papuchalky. Osvěžující zastávka u vodopádů 
Skógafoss a Seljalandsfoss.  
7. den - Vodopád Gullfoss patří k těm nejhezčím na 
Islandu, proto nesmí chybět v našem programu. Areál 
horkých pramenů s aktivním gejzírem Strokkur 
a Geysirem , který dal jméno všem pramenům s 
nepravidelným únikem vody vyvrhovaným do okolí a 
doprovázeným párou. Poté nás čeká Národní park 
Þingvellir, v jehož oblasti vznikl Althing, jeden z 
nejstarších parlamentů na světě. 
8. den - Dnešní dopoledne nás čeká návštěva Modré 
laguny (fakultativně). V pusté sopečné oblasti zde tryskají 
na povrch solfatárové proudy, na kterých je zde 
postavena velká a důležitá elektrárna. V kamenité oblasti 
vypadá opravdu jak z jiného světa (nebo jako z Verneova 
Ocelového města). Modrá Laguna – veliké, moderně 
vybavené termální koupaliště, které jinde nenaleznete. 
Modravá voda je teplá v každém ročním období, má 
léčivé účinky a je základem pro mnoho léčivých i 
kosmetických produktů. Koupaliště je velmi dobře 
vybavené, včetně moderních šaten, sprch, restaurace a 
kavárny. Odjezd na letiště odpoledne odlet do Prahy. 
 
Změna program v případě špatného počasí, nesjízdnosti 
silnic, či změny letových řádů vyhrazena!!!   


