Zažite neopakovateľnú atmosféru nádherného ostrova v Atlantickom oceáne s
prvkami severskej klímy, ktorý je jedinečným skvostom Európy. Krajina plná
hučiacich vodopádov, čiernej lávy, spiacich sopiek, rozľahlých ľadovcov a v zime
s jedinečnou šancou vidieť neskutočnú polárnu žiaru.

TERMÍN:

29.1 – 1.2.2022 /4dni/
5 – 8.2.2022 /4dni/
12 – 15.2.2022 /4dni/
19 – 22.2.2022 /4dni/
26.2 – 1.3.2022 /4dni/
5 – 8.3.2022 /4dni/
12 – 15.3.2022 /4dni/
18 – 22.3.2022 /4dni/
25 – 29.3.2022 /4dni/

CENA:
CENA ZAHŔŇA:

990€
medzinárodnú letenku priamym letom z Viedne do Reykjaviku a
späť vrátane leteckých, bezpečnostných a palivových poplatkov,
3x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s raňajkami v 3* hoteloch
slovenský sprievodca počas celého zájazdu
poistenie insolventnosti
jednolôžková izba – 190€
poistenie UNION – od 2,00€/osoba/deň

PRÍPLATKY:

vstup do kúpeľov Blue lagoon – od 70€/osoba
10kg batožina – 50€
20kg batožina – 90€
1.Deň
ODLET Z VIEDNE, POLOOSTROV REYKJANES
- odlet do Reykjaviku priamym letom, nasledne po prilete sa oboznámime s poloostrovom
REYKJANES, ktorý je zapísaný aj do svetového dedičstva UNESCO a uvidíte nádherné vulkanické
fumaroly a solfatary pri meste Krysuvik, stroskotané lode pri rybárskom mestečku Grindavik,
následne pocítite silu prírody pri vriacom prameni GUNNUHVER, kde si spravíme aj krátku
prechádzku po pobreží s nádhernými výhľadmi na maják a útesy, následne sa presunieme
k vystupujúcej trhline medzi dvomi zemskými doskami a na záver dňa presun na oddych do
najnavštevovanejšieho miesta Islandu - termálnych kúpeľov BLUE LAGOON spojené
s nezabudnuteľným kúpaním sa v termálnej vode bohatej na minerály. Ubytovanie Reykjavik.
Budeme mať už dnes večer šťastie a uvidíme polárnu žiaru?
2.deň
ISLANDSKÝ “GOLDEN CIRCLE““
Dnes sa vydáme po najnavštevovanejšej trase Islandu “Golden circle – zlatého okruhu“, ktorý nás
povedie do Národného parku THINGVELLIR zapísaného do svetového dedičstva UNESCO a kde bol
v roku 930 založený prvý demokratický parlament sveta, ďalej uvidíte asi najkrajší vodopád Islandu GULLFOSS, slávny GEYSIR, ktorý dal meno všetkým gejzírom, jeho mladšíeho brata STROKKUR
a neskôr navštívime aj sopečný kráter Kerid, ktorý je zaplavený malým jazierkom na ktorom mala
v roku 2011 koncert aj známa Islandská speváčka Bjork. Večer sa vyberieme za hľadaním polárnej
žiary do okolitej odľahlej prírody, kde budeme mať jedinečnú možnosť ju uvidieť.
3.deň
JUŽNÉ POBREŽIE – VODOPÁDY, KÚPANIE V PRAMENI A ĽADOVEC
Tentokrát zamierime na južné pobrežie Islandu až na dohľad svetoznámej sopky HEKLA a pozrieme sa
na dva fantastické vodopády SELJALANDSFOSS, poza ktorý sa budete môcť aj prejsť a SKOGAFOSS.
Popoludní sa presunieme do hlavného mesta Reykjaviku, kde budete mať jedinečnú možnosť sa
prejsť po farebných uličkách a večer sa opäť vydáme na odľahlé miesta na sledovanie polárnej žiary.
4.deň
ODLET DO VIEDNE
- odlet do Viedne priamym letom o 10.25hod s priletom do Viedne o 15.40hod.

