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FAKULTATÍVNE AKTIVITY NA ISLANdE

NÁVšTEVA GRÓNSKA

JAZDA NA ISLANDSKýCh KONÍKOCh

POZOROVANIE VEľRýB

cena od 1 230 EUR / dieťa do 12 r. 825 EUR

cena od 55 EUR

cena 86 EUR / dieťa do 15 rokov 43 EUR

1.5.–30.9.

3 dni / 2 noci

celoročne

1–4 hodiny

celoročne

3–4 hodiny

Návšteva východo- alebo západogrónskeho pobrežia (detaily str. 5). Fakultatívny výlet je kombinovateľný s ľubovoľným zájazdom na Island.
Záujem je potrebné nahlásiť pri kúpe zájazdu.

Vedeli ste, že islandské koníky sú svetoznáme? Oproti ostatným druhom koní poznajú
okrem kroku, klusu, cvalu a trysku ešte jeden
krok navyše. Volá sa tölt. Vhodné aj pre deti.

Vedeli ste, že v islandských vodách je možné
pozorovať až 23 z celkového počtu 45 zaznamenaných svetových druhov? Najčastejšie sa
vyskytujú vráskavec dlhoplutvý a minke.

TREKING PO ľADOVCI

VULKANICKÁ JASKyňA KRÁTERU

VýPRAVA ZA POLÁRNOU žIAROU

cena od 85 EUR

cena 300 EUR

cena 50 EUR / dieťa do 15 rokov 25 EUR

celoročne

3 hodiny

15.5.–3.10.

5–6 hodín

25.8.–15.4.

3–4 hodiny

Vyzbrojení mačkami a cepínmi, s pomocou profesionálneho horského vodcu, si vyskúšate
dobývanie bielych ľadových polí – nezabudnuteľný zážitok!

Magmatická komora Trihnukagígur hlboká neuveriteľných 120 m, vošla by sem celá socha
Slobody! Svetový unikát hrá vnútri neskutočnou paletou farieb, ktoré vytvorila tuhnúca láva.

Aurora borealis - nádherné, nezabudnuteľné, farebné divadlo, keď sa čiastočky slnečného vetra
zrážajú s atmosférou. Základnými podmienkami
sú tma, slnečná aktivita a jasná obloha.

RyOLITOVÉ hORy LANDMANNALAUGAR

TERMÁLNE ÚDOLIE REyKJADALUR

VyhLIADKOVý LET MALýM LIETADLOM

cena 130 EUR

cena 35 EUR

cena od 155 EUR

jún–september

10 hodín

celoročne

5–6 hodín

celoročne

1–3 hodiny

Takzvané „Dúhové hory“ ležia vo vnútrozemí
ostrova a jazda sem je možná len vozidlami
4x4, ktoré musia zvládnuť aj brodenie. Relaxačný kúpeľ v parádnej termálnej riečke.

Návšteva geotermálnej elektrárne Hellisheidivirkjun a trek údolím až ku kaskádam riečky
s príjemnou teplotou 38°C. Každý sa môže
okúpať vo vlastnom bazéniku.

Možnosť výberu z niekoľkých okruhov: napríklad s pristátím na súostroví Vestmannaeyjar,
nad ľadovcom, farebnými horami, či v prípade
pretrvávajúcej aktivity k sopke Bárdarbunga.

JAZDA NA SNEžNýCh SKÚTROCh

NÁVšTEVA ľADOVCOVEJ JASKyNE

KÚPELE MODRÁ LAGÚNA

cena od 199 EUR

cena 175 EUR

cena 70 EUR / dieťa do 13 rokov zdarma

celoročne

1 hodina

Vzrušujúca jazda po bielych pláňach ľadovca!
Skvelý spôsob, ako skombinovať adrenalín
s nádhernými vyhliadkami. V cene zapožičanie
heliem a overalu. Potrebný vodičský preukaz.

november–marec

2–3 hodiny

Mimoriadna príležitosť pre fotografov! V zimných mesiacoch sa pod masívom ľadovca vyformujú aj niekoľko 100 metrov dlhé jaskyne.
Hra všetkých odtieňov modrej je neopísateľná.

info@cksvet.sk

|

0905 396 387

celoročne

2–3 hodiny

Top atrakcia ostrova, termálne kúpele uprostred
čierneho lávového poľa s liečivými a omladzujúcimi účinkami a ideálnou teplotou 38 °C. Vaša
pokožka bude hebká ako u novorodenca!

