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5.7. – 6.7. večer odjezd z ČR, noční přejezd Německa, průjezd Dánskem, z 
přístavu Hanstholm odjezd v úterý trajektem na Island. 
7.7. – 8.7. Island - vylodění v přístavu Seydisfjördúr, město Egilstaðir - 
možnost nákupů, farma Möðrudalur, nejmohutnější evropský vodopád 
Dettifoss, kemp 
9.7. skalní stěny Ásbyrgi, skála Eyjan, čedičové skalní věže Hljóðaklettar s 
jeskyní Kirkjan, kemp 
10.7. Husávík, Hverir - solfatary, bublající horké bahno, jezero Víti, sopka 
Krafla - pěší okruh ještě teplým lávovým polem kolem kráteru Hófur, 
Dimmuborgir (černé hrady) s jeskyní Kirkja, výstup na kráter černé sopky 
Hverfjal, Grjótagjá - mužská a ženská jeskyně s horkou vodou ležící na 
puklině mezi americkou a evropskou kontinentální krou, Skútustaðir - 
pseudokrátery u jezera Mývatn, Gódafoss (Božský vodopád), kam podle 
legendy byly v r.1000 vhozeny symboly pohanských bohů, Akureyri - 
metropole severního Islandu, kemp  
11.7.  Kotágil - divoká soutěska s vodopádem, Glaumbaer - skanzen s 
kostelíkem, Hvítserkur (Bílé tričko) - skála v moři, Hindisvík - opuštěná 
farma u skalního mysu, kde lze pozorovat tuleně, kemp 
12.7.  západní mys Bjargtangar - nejzápadnější bod Evropy, Látrabjarg - 14 
km dlouhé pásmo až 100m vysokých svislých útesů, kde hnízdí mořští ptáci, 
tábořiště 
13.7.   Dynjandifoss - jeden z nejkrásnějších vodopádů Islandu, krátery 
Grábrók, horký pramen Deildartunghver (100° C), Reykholt - kostel, 

působiště Snorri Sturlusona, autora eposu Edda, Hraunfoss a Barnafoss (dětský vodopád), pěší okruh kolem nejvyššího 
islandského vodopádu Glymur (200m), Modrá laguna - velké otevřené termální koupaliště, kemp 
14.7. celodenní pěší prohlídka Reykjavíku - fakult. Vulcano show - filmové představení s unikátními záběry sopečných 
erupcí od r.1947, vila Höfdi, Hallgrímskirkja - největší islandská katedrála s architekturou symbolizující čedičové sloupy, 
Perlan - vodárna s umělým gejzírem a s vyhlídkovou terasou, kemp 
15.7. Thingvellir (UNESCO) - výrazná trhlina mezi americkou a evropskou pevninskou krou, místo, kde byl ustaven první 
parlament na světě, Geysir - dnes nečinný, který dal jméno všem gejzírům na světě, stále činný Strókkur s erupcemi do 
výšky až 25 m každých 5-10minut, mohutný vodopád Gullfoss (zlatý vodopád), Skálholt - středověké kulturní středisko 
Islandu, dnes moderní kostel a muzeum, vodopád Seljalandsfoss, který lze obejít mezi padající vodou a skálou a nedaleký 
vodopád Glúfrafoss padající do skalní průrvy, kemp 
16.7.  Skógafoss - 60m vysoká impozantní stěna padající vody, vycházka k rokli nad vodopádem, Skógar - muzeum 
historické techniky a skanzen, Dyrholáey - maják a bizarní skaliska s hnízdy mořských ptáků, lemovaná černými plážemi, 
městečko Vík a pobřeží se skalními věžemi Reynisdrangar, vodopád Systrafoss a přírodní čedičová „chrámová dlažba“ 
Kirkjugolf, kemp 
17.7. den NP Skaftafell - okruh kolem vodopádů Hundafoss, Svartifoss (čedičové varhany) a Maggnusárfoss, Sjónarnípa - 
vyhlídka na největší evropský ledovec Vatnajökull a nejvyšší vrchol Islandu Hvannadallshnjúkur (2119m), Jökulsarlón - 
zátoka s plovoucími krami ledu, kemp  
18.7. druhý nejvyšší vodopád Islandu Hengifoss s typickými červenými vrstvami, blízký Litlanesfoss, průjezd chráněným 
územím s největším islandským lesem, kemp 
19.7. – 22.7. rezerva a čekání na trajekt. 
22.7.-25.7. den přístav Seydisfjördúr - nalodění na trajekt, plavna na Faerské ostrovy – Torshavn - možnost prohlídky v 
ranních hodinách, pokračování plavby - Dánsko - přístav Hanstholm - vylodění, přejezd přes Dánsko a Německo do ČR 


