
komentovaný itinerář cesty po ostrovech, červen - srpen 2006

nocování volně (zašívání se u silnice - auto/stan), kempy zadarmo
nocování v placených kempech a na lodi
braní benzínu u čerpací stanice (dolévání z kanystrů není zapisováno)
úseky po prašných silnicích
I, II, III, ... - počet čárek označuje, pokolikáte dané místo navštěvujeme, použito jen někdy
TLUSTĚ jsou vyznačeny názvy oblastí, mezi kterými je moře
čísla v závorkách (č. X) odkazují na popsané tůry v "Červeném průvodci"

dtm kde km noc co se dělo km km km
od dnes bez

ČESKÁ REPUBLIKA, NĚMECKO a DÁNSKO braní asf.
23.6. Praha - Písnice 0 vyrážíme ve 21:00 hodin na noční jízdu benzínu

benzín Dubí 100 plníme i kanystry a vařič 366
hranice CZ / D 112
Drážďany - objezd 159 1. noc jedeme nonstop přes celou noc

24.6. Berlín - Zentrum 350 podle značek do centra a pak podle značek ven na Hamburg
Hamburg - Zentrum 640 podle značek do centra a pak podle značek na sever
benzín Hamburg 659 559
hranice D / DK 792
Vejle - kufrování 910 nemají to tam vůbec značené, jezdíme po malinkatých silničkách
Holstenbro 1013
benzín Thisted 1097 bereme plnou, potože se bojíme, že bude dráž, ale je to omyl 438
Hanstholm - přístav 1112 naloďujeme se na kocábku Norröna společnosti Smyril Line
kajuta na lodi Norröna 2. noc lodí směrem na Faery              (zde jsou "km dnes" za oba dny) 1112

25.6. míjíme Shetlandy proplouváme mezi Mainland a severními ostrovy
kajuta na lodi Norröna 3. noc lodí směrem na Faery 0

26.6. FAERSKÉ OSTROVY
Tórshavn - přístav 1112 informační centrum, internet
Tórshavn - odjezd 1119
Vestmanna - přístav 1158 výlet lodičkou k ptačím útesům
Vestmanna 1168 4. noc spaní volně v autě za vesnicí na otáčce slepé silničky 56

27.6. Eiđi 1222 vycházka k útesům Obr a Čarodějnice
sedlo 1231 vycházka a nedosažení nejvyššího vrcholu ostrovů Slættaratindur
Gjógv 1239 prohlídka vesničky, procházka po útesech
Oyndarfjørđur 1269 5. noc spaní volně v autě u zbořeného hostelu s povolením místních 101

28.6. Leirvík 1296 prohlídka vikingských ruin
benzín Tórshavn 1369 prohlížíme muzeum přírody Faerských ostrovů 272
Tórshavn - přístav 1373
kajuta na lodi Norröna 6. noc lodí směrem na Island 104

29.6. ISLAND
Seyđisfjörđur - přístav 1373 výběr peněz, nákup jídla
Seyđisfjörđur - odjezd 1377
Egilsstađir 1403
křižovatka 1 a 917 1426 odbočujeme doprava na 917
konec asfaltu 1428
záliv Hérađsflói 1458 procházka k ptačím útesům (č. 19)
před Vopnafjörđurem 1479 7. noc spaní volně ve stanu na staré silničce nedaleko pobřeží 106

30.6. začátek asfaltu 1490 62
Vopnafjörđur 1493
konec asfaltu 1526
začátek asfaltu 1543 17
konec asfaltu 1547
začátek asfaltu 1550 3
konec asfaltu 1554
Þórshöfn - začátek asf. 1556 2
konec asfaltu 1588
Raufarhöfn - začátek asf. 1616 28
konec asfaltu 1622
křižovatka I. 1656 odbočujeme po rozbité cestě doprava ke statku Núpskatla
Núpskatla 1663 procházka k ptačím útesům a kráteru Rauđinúpur (č. 20)
křižovatka II. 1670 zpět na hlavní od statku
před Kópaskerem 1682 8. noc spaní volně ve stanu na pobřeží 203



1.7. Kópasker - zač. asf. 1694 72
konec asfaltu 1695
začátek asfaltu 1707 12
křižovatka 85/864 I. 1726 jedeme doprava stále po 85
křižovatka Ásbyrgi 1729 jedeme doleva na kemp Ásbyrgi
kemp Ásbyrgi I. 1730 informujeme se, kupujeme mapu NP
konec kaňonu Ásbyrgi 1733 procházka po dně suchého kaňonu
kemp Ásbyrgi II. 1737 procházka nad kaňonem Ásbyrgi a podél kaňonu Jökulsá á Fjöllum (č. 22)
výjezd Ásbyrgi 1738 doleva po hlavní 85
křižovatka I. - konec asf. 1739 odbočujeme doleva z hlavní směrem do NP
obrat 1741 hledáme tábořiště, obracíme se a jedeme zpět
křižovatka II. - zač. asf. 1743 opět na hlavní silnici a po ní ještě zpět 4
křiž. 85/864 II. - kon. asf. 1747 odbočujeme doprava na 864 proti proudu řeky Jökulsá á Fjöllum
obrat 1755 stále hledáme tábořiště, obracíme se a jedeme zase zpět
u NP Jökulsá á Fjöllum 1757 9. noc spaní volně ve stanu v tundře u nádherného potůčku 75

2.7. Hafragilsfoss 1776 pozorování vodopádu v kaňonu shora od parkoviště
Dettifoss - parkoviště 1779 prohlížíme Dettifoss, procházka k Selfossu (č. 25, po druhé straně řeky)
míjíme tábořiště 1800 vracíme se zpět, zde jsme se dnes ráno probudili
křiž. 85/864 III. - zač. asf. 1805 opět doleva na hlavní, po které jsme jezdili včera 58
křižovatka III. - konec asf. 1809 odbočujeme doleva do NP, stejně jako včera při hledání
Hljóđaklettar 1823 procházka k čedičovým varhanům a sopce Rauđhólar (č. 23)
křižovatka IV. - zač. asf. 1837 vrátili jsme se zpět, nyní opět zpět doprava na hlavní 85 28
kemp Ásbyrgi III. 1839 znovu se vracíme do kempu a dáváme tam sprchu
křižovatka V. 1841 tentokrát ji projíždíme rovně po hlavní 85
poloostrov Tjörnes 1875 10.noc spaní volně ve stanu na pobřeží poloostrova 118

3.7. fosílie 1891 procházka podle Lonely Planet k 12 mil. let starým škeblím
zpět na hlavní 1892
benzín Húsavík / Húsavík 1904 výlet po zálivu Skjálfandi s pozorováním velryb 535
konec asfaltu 1905 hledáme výjezd ven z městečka na kotáry
nad Húsavíkem 1909 11.noc spaní volně ve stanu u jezera nad městečkem 34

4.7. začátek asfaltu 1913 8
křižovatka 1922 doleva na 87 směr Mývatn
Hveravellir 1935 hledání gejzíru, co tam nebyl, jen vyhřívané skleníky
konec asfaltu 1946
začátek asfaltu 1962 16
křižovatka jezerní / 87 1965 u jezera Mývatn, přijíždíme po 87
Reykjahlíđ křiž. 87/1 I. 1971 procházka k termální puklině Grjótagjá (č. 29), pak po 1 na východ
křižovatka Krafla I. 1976 odbočujeme z 1 doleva ke geotermální elektrárně a sopce
Leirhnjúkur 1984 procházka po čerstvém lávovém a termálním poli u Krafly (č. 31)
kráter Viti 1985 prohlídka kráteru s jezírkem uvnitř (č. 31)
křižovatka Krafla II. 1994 doprava na 1
Námaskarđ 1995 procházka po solfatarovém poli (č. 30)
Reykjahlíđ křiž. 87/1 II. 2000 odbočujeme z 1 zpět na 87 ke kempu
kemp Hlíđ 2002 12.noc spaní v kempu ve stanu u vesničky Reykjahlíđ u Mývatnu 93

5.7. Reykjahlíđ křiž. 87/1 III. 2004 tentokrát jedeme doprava po 1
křiž. - konec asfaltu I. 2007 odbočujeme z 1 doleva na Hverfjall
Hverfjall 2010 procházka nahoru na sypký kužel s kráterem (č. 26, I. část)
křiž. - začátek asfaltu II. 2012 napojujeme se zpět na 1 5
křižovatka I. 2013 odbočujeme z 1 k Dimmuborgir
Dimmuborgir 2015 prohlídka lávových útvarů (č. 26, II. část)
křižovatka II. 2016 najíždíme zpět na 1
Skútustađir 2026 vycházka k pseudokráterům u jezera Mývatn (č. 27)
Gođafoss 2063 prohlížení vodopádu a soutěsky pod ním
křižovatka - konec asf. 2081 opouštíme 1 doleva na Vaglaskógur, chceme najít tábořiště
Fnjónskárbrú - zač. asf. 2084 prohlídka historického asi 100 let starého železobetonového mostu 3
silniční most 2087 přejíždíme řeku na levý břeh, vracíme se podél ní zpět na 1
křižovatka 2091 napojujeme se na 1 doleva na západ směrem na Akureyri
konec asfaltu 2099
křiž. 83 / 1 I. - zač. asf. 2104 odobčujeme z 1 doprava na sever podél moře, hledáme tábořiště 5
odbočka I. - konec asf. 2109 zajíždíme k tábořišti prudce ze svahu k pobřeží
smeťák u Land Rovera 2110 13.noc spaní volně ve stanu na pobřeží na nádherném smeťáku 108

6.7. odbočka II. - začátek asf. 2111 vracíme se zpět po 83 směrem na jih 2
křižovatka 83 / 1 II. 2114 jedeme rovně z 83 na 1 a dál na jih směrem na Akureyri
Akureyri 2131 procházka po městě
křižovatka 2142 jedeme doprava na 82 směr Dálvík



Dálvík 2175
tunel - začátek 2187
tunel - konec 2190
Olafsfjörđur 2192
konec asfaltu 2196
křiž. 82 / 76 - začátek asf. 2228 jedeme doleva z 82 na 76 32
Grof, drnový kostelíček 2266 prohlídka roztomilého minikostelíčka s drnovou střechou
křižovatka 76 a 75 2283
křižovatka 2304 jedeme doprava na 1
Varmahlíđ 2309 internetujeme zadarmo v informacích, myjeme autíčko
Blönduós 2359 okukujeme zvenku pozorhuhodný "čedičový" kostel
křižovatka - konec asfaltu 2394 doprava na 716 na poloostrov Vatnsness
skála Hvítserkur 2420 14.noc spaní v autě za strašného deště a sněžení, u skály Hvítserkur 310

7.7. Hindisvík - tuleni 2430 procházka k tulením skalám (č. 37), pozorování flákačů
Hvammstagi, začátek 2466 hledáme všude inzerované tulení centrum 72
benzín Hvammstagi 2467 myjeme autíčko 563
tulení centrum 2468 konečně jsme ho našli, platí se vstup, kašlem na ně
křižovatka 2474 najíždíme doprava na 1
Brú křižovatka 1 / 61 2506 odbočujeme z 1 po 61 do Západních fjordů
konec asfaltu 2521
začátek asfaltu 2523 2
konec asfaltu 2524
začátek asfaltu 2528 4
konec asfaltu 2530
začátek asfaltu 2546 16
konec asfaltu 2572
začátek Westfjords 2574 15.noc spaní volně ve stanu na pobřeží u mořských kachen 154

8.7. začátek asfaltu 2590 18
konec asfaltu 2601
začátek asfaltu 2606 5
odboč. do Hólmavíku 2618 zjišťujeme, jestli se můžeme vykoupat, ale je to drahé
odboč. z Hólmavíku 2619
křižovatka 2629 jedeme rovně na Isafjörđur
křižovatka 61 / 635 2665 jedeme po 61
konec asfaltu 2689
začátek asfaltu 2715 26
křižovatka Isafjörđur 2834 doleva od Isafjörđuru, městěčko míjíme, neúspěšné braní benzínu
začátek tunelu 2837
konec tunelu 2844
Þingeyri - konec asf. 2879
odbočka I. 2880 vyrážíme do prudkého svahu po 4x4 silničce na vyhlídku
Sandfell 2882 kocháme se pohledem na Západní fjörđy z výšky přes 300 m
odbočka II. 2883 vracíme se na "normální" prašanku
sedlo 570 m n. m. 2891 projíždíme vysokým sedlem, silnice je hodně blátivá
tábořiště Dynjandifoss 2920 16.noc spaní volně ve stanu na tábořišti pod vodopádem, (č. 39) 346

9.7. křižovatka 60 / 63 2942 jedeme doprava z 60 na 63 směr Bíldudalur
začátek asfaltu 2971 92
Bíldudalur 2979
benzín Patreksfjörđur 3007 myjeme autíčko 540
Patreksfjörđur odjezd 3010
křižovatka u tuleně I. 3022 doprava z 62 na 612 směr Látrabjarg, sem se budeme muset vrátit
konec asfaltu 3025
odbočka 3046 doleva stále po 612
Látrabjarg 3067 procházka k ptačím útesům (č. 41)
Látravík 3069 17.noc spaní volně ve stanu na tábořišti na pobřeží 149

10.7. začátek asfaltu 3110 85
křižovatka u tuleně II. 3113 doprava ze 612 zpět na 62, pozorujeme flákače na kameni
Brjánslækur 3161 procházka k fosíliím v soutěsce Surtarbrandsgil (č. 40)
Flókalundur 3167 koupání v termálním bazénku na pobřeží moře
konec asfaltu 3170
začátek asfaltu 3209 39
konec asfaltu 3236
začátek asfaltu 3275 39
konec asfaltu 3282
začátek asfaltu 3288 6



konec asfaltu 3292
začátek asfaltu 3293 1
začátek náspu přes fjord 3306
konec náspu přes fjord 3310
konec asfaltu 3320
začátek asfaltu 3333 13
Búđardalur 3350
stará silnice 3388 18.noc spaní volně v autě na staré silničce v hlubokém údolí 319

11.7. křižovatka 3418 napojujeme se na hlavní silnici 1
Borgarnes 3435 nakupujeme jídlo
odbočka 3458 jedeme doleva na 47 okolo Velrybího fjörđu, nechceme tunelem
Botnsdalur - odbočka I. 3483
konec asfaltu 3484
Glymur - parkoviště 3486 kvůli počasí vzdáváme procházku k vodopádu Glymur
začátek asfaltu 3488 4
Botnsdalur - odbočka II. 3489 doleva zpět na 47
doleva zpět na 1 3523 napojujeme se zpět na 1, která projela tunelem pod fjörđem
Raykjavík - kemp I. 3554 zjišťujeme, že by se tu dalo bydlet
Reykjavík - parkování 3559 procházka po městě, čedičový kostel
benzín Reykjavík 3563 už skoro umíme platit benzín v kartovém automatu :-) 556
Reykjavík - kemp II. 3565 19.noc spaní v kempu ve stanu přímo ve městě 177

12.7. odbočka 3591 vrátili jsme se po 1 kousek na sever a jedeme doprava na 36 směr Þingvellir
konec asfaltu 3611
začátek asfaltu 3613 2
Þingvellir 3621 procházka po národní kulturní památce, po níž není ani památky (č. 47)
odbočka 365 / 37 3632 jedeme doleva z 365 na 37
konec asfaltu 3637
začátek asfaltu 3639 2
konec asfaltu 3640
Laugarvatn - začátek asf. 3648 jedeme doleva 8
Geysir 3677 prohlídka termálního pole s gejzíry Gejzír a Stokkar
Gullfoss 3686 prohlídka vodopádu (tenhle za to fakt stojí)
odbočka - konec asfaltu 3692 jedeme doleva na 30
křižovatka 30 a 358 3697 20.noc spaní volně ve stanu na louce u silnice 132

13.7. odboč. 358/35 - zač. asf. 3705 jedeme doleva z 358 na 35 13
vodopád Faxi 3706 koukáme na tu krásu
Raykholt 3713 autíčko potřebuje dolít olej, vyhovujeme mu
odboč. I. 3720 jedeme doleva na 31 směr Skáholt
Skáholt 3723 prohlídka kostela s moderními vitrážemi
odboč II. 3726 napojujeme se doleva zpět na 35
Keriđ 3746 prohlídka kráteru s jezírkem uvnitř
křižovatka 3759 napojujeme se doprava po 1 směrem na Hverargerđi (na západ)
odboč. Hverargerđi I. 3770 odbočujeme z 1 do vesničky, hledáme termální pole
odboč. Hverargerđi II. 3776 napojujeme se doleva zpět na 1, žádné geotermální pole tam neni
Seljalandsfoss+Glúfrafoss 3858 procházka za vodopádem S. a do soutěsky k vodopádu G. (č. 5)
Skógafoss 3888 21.noc spaní v kempu ve stanu pod vodopádem 191

14.7. odbočka I. 3909 odbočka doprava z 1 směrem na skalní bránu
konec asfaltu 3910
skalní brána Dyrhólaey 3915 v mlze a dešti nevidíme nic, mokneme na pláži
začátek asfaltu 3920 10
odbočka II. 3921 napojujeme se zpět na 1
Vík 3933 nákup jídla
Kirkjubæjarklaustur 4004 procházka k čedičové dlažbě (č. 9)
odbočka z 1 4070 u NP Skaftafell - potkáváme se s Hanysem a Kááčou
Skaftafell NP-Visitor C. I. 4071 zjišťujeme, kolik stojí kemp, vracíme se na místo setkání, po 1 na východ
odbočka I. - konec asf. 4074 odbočujeme z 1 na parkoviště
parkoviště Svínafellsjökull 4077 22.noc spaní volně v autě - společné táboření s Hanysem a Kááčou 189

15.7. odbočka II. - začátek asf. 4080 na 1, vracíme se zpět k Visitor Centru do NP 6
Skaftafell NP-Visitor C. II. 4082 procházka do údolí Morsárdálur (č. 10 a 12)
odbočka III. - konec asf. 4084 opět odbočujeme z 1 jako včera
parkoviště Svínafellsjökull 4087 23.noc spaní volně v autě - společné táboření s Hanysem a Kááčou 10

16.7. odbočka IV. - začátek asf. 4090 zase na 1 a zpět 6
Skaftafell NP-Visitor C. III. 4092 procházka pod horu Kristínartindar (č. 13)
odbočka V. - konec asf. 4095 opět odbočujeme z 1 jako včera a předvčírem
parkoviště Svínafellsjökull 4097 24.noc spaní volně v autě - společné táboření s Hanysem a Kááčou 10



17.7. odbočka VI. - začátek asf. 4100 zase na 1 a zpět 5
Skaftafell NP-Visitor C. IV. 4102 procházka k ledovci Skaftafellsjökull (č. 11)
odbočka na 1 4104 definitivně najíždíme na 1 a pokračujeme na východ
benzín ESSO nikde 4127 pumpa nevydávala účtenky, peníze inkasovala o měsíc později 564
Jökulsárlón I. a zpět 4160 procházka k jezeru (č. 14) a plavba na Pálavě po něm
odbočka z 1 - kon. asf. 4164 hledáme tábořiště
náplavky u Jökulsárlónu 4165 25.noc spaní volně ve stanu - společně s Hanysem a Kááčou 68

18.7. odbočka na 1 - zač. asf. 4166 rozloučení s Hanysem a Kááčou, jednou na západ, my na východ 2
Jökulsárlón II. 4170
odbočka I. 4244 jedeme doprava z 1 na Höfn
Höfn 4249 nákup jídla
odbočka II. 4254 jedeme doprava zpět na 1
tunel začátek 4261
tunel konec 4262
odbočka I. - konec asf. 4279 odbočujeme doleva z 1
vycházka 4281 procházka v liparitovéma čedičovém údolí Seldalur (č. 15)
odbočka II. - začátek asf. 4284 napojujeme se zpět na 1 5
konec asfaltu 4307
začátek asfaltu 4311 4
konec asfaltu 4346
začátek asfaltu 4349 3
odbočka na Djúpivogur 4354 jedeme ale stále po 1, odbočku jen míjíme
konec asfaltu 4371
začátek asfaltu 4379 8
naproti Djúpivoguru 4383 26.noc spaní volně v autě u silnice nad fjordem 218

19.7. křižovatka 4416 odbočujeme doleva od moře, je to stále po 1
konec asfaltu 4434
sedlo 570 m n. m. 4451
začátek asfaltu 4475 41
křiovatka 4485 jedem doleva z 1 na 931 a podél jezera Lagarfljót
benzín Hallormsstađ 4500 jen 5 litrů, děsně drahý, ale už musíme vzít 373
Hallormsstađur 4503 procházka umělým "lesem" u jezera Lagarfljót (č. 16)
Litlanesfoss a Hengifoss 4510 procházka k vodopádům (č. 17)
konec asfaltu 4513
začátek asfaltu 4536 23
konec asfaltu 4541
Fellabaern - začátek asf. 4542 myjeme autíčko 1
benzín Egilsstađir 4546 jen tak do půlky nádrže, spekulujeme na pokles ceny 46
nad Egilsstađirem 4554 27.noc spaní volně v autě za silného deště 171

20.7. Seyđisfjörđur - přístav 4580 potkáváme Pipeho, Jáju, Helenu a Filipa, co právě připluli
lodí na Shetlandské ostr. 28.noc 26

21.7. Tórshavn zastavujeme na hodinu na Faerských ostr., ani neopouštíme loď
SHETLANDSKÉ OSTROVY
Lerwick - přístav 4580 prý máme jezdit vlevo
kemp Lerwick 4585 29.noc spaní ve stanu v kempu ve městě, nic jsme neplatili 5

22.7. Lerwick - centrum 4589 zjišťujeme, jak je to s lodí na Orkneje
odbočujeme z hlavní 4604 hledáme nejasnou pamětihodnost
vracíme se na hlavní 4607 nic nenacházíme
odbočka 4611 odbočujeme doleva na Sandwick
Old Scatness 4635 prohlídka starověkého archeologického naleziště s výkladem
maják Sumburg Head 4639 procházka k ptačím útesům - pozorování papuchalků
Jarlshof 4642 pozorování starověké osady z dálky (drahý vstup)
Clickimin Broch 4681 prohlídka starověké pevnosti Clickimin Broch na okraji Lerwicku
Lerwick 4683 kupujeme loděnky na Orkneje a do Skotska
Gletness 4707 projíždíme malinkými silničkami po východním pobřeží
Kirkabister 4718
doprava na hlavní A970 4731 pokračujeme směrem na sever
kemp Braewick 4762 30.noc spaní v kempu ve stanu u zálivu Breawick a druhý den ... 177

23.7. křižovatka na A970 4793 ... pozorování tuleňů v zálivu Braewick; doprava na Aith
křižovatka 4810 doprava na Sandness
křižovatka 4812 doleva na Skald
kemp Skald 4823 31.noc spaní v kempu ve stanu - mejdan Shetlanďanů 61

24.7. křižovatka 4834 doprava na Bixter
Bixter 4841
Tingwall 4861 také nejstarší parlament na světě, doprava na Scalloway



Scalloway I. 4867 na křižovatce před vesnicí doleva
most na ostrov Trondra 4868
most na ost. West Burra 4872
Papil 4878 kostelíček, hřbitov, obracíme se a jedeme zpět
most zpět na ost. Trondra 4883
most zpět na Mainland 4886
Scalloway II. 4888 křižovatka, doprava na Lerwick
benzín Lerwick 4896 jen trochu, je drahý 350
Lerwick - přístav 4900 naloďujeme se
ORKNEJSKÉ OSTROVY
Kirkwall - přístav 4900
kemp Kirkwall 4903 32.noc spaní ve stanu v kempu u městečka 80

25.7. Mull Head 4930 vycházka na útesy, ptáci, soutěska, starověká kaple
Kirkwall - city 4950 procházka městem, katedrála, muzeum, palác
Stenness 4968 prohlídka menhirů Standing Stones of Stenness
Ring of Brogar 4969 prohlídka menhirů Ring of Brogar
Yesnaby 4979 procházka k útesům a skalní věži
Stromness - přístav 4990
SKOTSKO I. cestou z lodi pozorování útesů a skalní věže Old Man of Hoy
Scrabster - přístav 4990
benzín Thurso 4993 nákup potravin, plná nádrž 97
kemp Melvich 5019 33.noc spaní v kempu u silnice 116

26.7. křižovatka 5026 doprava na Strathy Point
Strathy Point 5029 procházka na mys, pozorování velryb
upadnul vejfuk 5043 koncový tlumič výfuku definitivně odumřel a zůstal na silnici
Smoo Cave 5112 nahlédnutí do jeskyně
Scourie 5155
Kylesku Bridge 5170 prohlížení mostu přes fjord
Ardvreck Castle 5183 prohlížení zříceniny hradu
Ulapool 5221
Lael Forest Garden 5237 nahlédnutí do arboreta
křižovatka 5241
Corrieshalloch 5242 prohlídka soutěsky a vodopádu
kemp Gruinard Bay 5287 34.noc spaní ve stanu v kempu u zálivu za mlhy 268

27.7. Kinlochewe 5341
křižovatka 5356 doprava na Lochcarron
křižovatka 5384 doleva na Skye Bridge
křižovatka 5407 doprava na Skye Bridge
Skye Bridge 5418
ISLE OF SKYE
Skye Bridge 5418
Portree 5473 nákup, prohlídka městečka
Kilt Rock 5497 vyhlídka z útesů na vodopád
Duntulm Castle 5514 prohlídka zříceniny, vyhlídka na souostroví Vnější Hebridy
křižovatka u Borve 5544 doprava na Dunvegan
Dunvegan Castle 5573 parkoviště, ale je pozdě večer a zavřeno
Dunvegan Castle 5574 vyhlídka, kocháme se romantikou večerního lochu s hradem
obrat na slepé uličce 5576 vracíme se zpět okolo hradu
kemp Dunvegan 5583 35.noc spaní ve stanu v kempu u vesničky 296

28.7. Dun Beag Broch 5598 prohlídka starověké pevnůstky
benzín Broadford 5646 nejdelší úsek mezi braním benzínu, bez použití kanystrů 653
Skye Bridge 5658
SKOTSKO II. a ANGLIE
Skye Bridge 5658
křižovatka 5668 rovně na Fort William
Eilean Donan Castle 5673 okouknutí pohádkového hradu zvenku
křižovatka 5717 doprava na Fort William
křižovatka 5738 doprava na Fort William
Glen Nevis 5778 výlet na vrchol Ben Nevis
křižovatka 5801 doleva na scenic route okolo fjordu, shánění kempu
kemp Kinlochleven 5821 36.noc spaní ve stanu v kempu u stád muchniček 238

29.7. křižovatka 5827 doleva zpět na 82
Doune Castle 5943 kupujeme permanentku na hrady, prohlídka hradu
Stirling 5959 prohlídka hradu, prohlídka paláce Argyll's Lodging
farma Linlithgow 6021 37.noc spaní ve stanu na krásné koňské farmě 200



30.7. Linlithgow 6022 prohlídka hradu a kostela
Blackness Castle 6031 prohlídka hradu
Firth of Forth 6045 prohlídka mostů Forth Bridges
Edinburgh 6056 prohlídka hradu, procházka po městě
hranice SCO / ENG 6158 projížíme vnitřní, ale velmi patrnou hranici nepříliš spojeného království
kemp Border Forest 6169 38.noc spaní ve stanu v kempu 148

31.7. křižovatka 6210 doprava na Hadriánovu zeď
Hadriánova zeď 6222 prohlížíme kousek zbytků římského opevnění
benzín na A68 poprvé 6271 je drahý, bereme jen málo 625
benzín na A68 podruhé 6276 je trochu levnější, bereme plnou 5
problémy s chlazením 6414 začínají se objevovat problémy s chladicí soustavu, která teče
pokračující problémy 6434 voda několikrát zcela vytéká
kemp Old Manor 6590 39.noc spaní ve stanu v kempu kousek před Londýnem, provizorní oprava 421

1.8. Londýn 6695 prohlídka Natural History Muzeum, hlavně expozice o Zemi
Dover - přístav 6835 naloďujeme se
FRANCIE, BELGIE, NĚMECKO a ČESKÁ REPUBLIKA
Calais - přístav 6835 pozdě v noci sháníme kemp, ale je zavřený
parkoviště Calais 6842 40.noc spaní volně v autě na parkovišti u přístavu ve městě 252

2.8. benzín Calais 6846 570
křižovatka 6884 doprava na E42
hranice F / B 6969
křižovatka 6980 jedeme doprava po E42 na Liege a Mons, doleva je Brusel
Liege 7144 doprava po E40 na Cáchy
hranice B / D 7193 doprava na Monschau
Koblenz 7347 zpět na dálnici E31
benzín na E31 7401 555
Frankfurt 7462 doprava na Würtzburg
Norimberk 7704
konec dálnice 7758
začátek dálnice 7773
konec dálnice 7795
začátek dálnice 7810
hranice D / CZ 7829
benzín Beroun 7958 557
Praha - Písnice 8001 a jsme doma 1159

celkem kilometrů 8001
po prašankách kilometrů (tedy 11,5 % ze všech kilometrů) 918


