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Smetanova 9, Brno – Veveří
(nedaleko hotelu Intercontinental)

NOVÝ WEB 
Je zaměřený na prodej vlastních zájezdů, mj. vyhledá-
vání podle jména průvodce. www.periscope.cz  

PERISCOPE LIVE
Probíhající soutěže, přehled přednášek, odkazy na po-
časí na severu, ale i archiv videozáznamů. 

REZERVUJTE SI SAMI
Často používané weby s  on-line rezervacemi na  jed-
nom místě, např. booking.com, dovolená v  Česku, 
rezervace letenek, půjčování aut a další. Veškeré vaše 
cestování může začínat na www.periscope.cz 

CK Periscope Skandinávie, s. r. o., je pojištěna 
proti úpadku u UNIQA pojišťovna, a. s.,  
číslo pojistné smlouvy 1357514235.

KIWI cestovní kancelář, s. r. o.
Jungmannova 23, Praha 1,  
tel.: 222 230 107
e-mail: praha@skandinavie.cz

Cestovní kancelář  
periscope Skandinávie, s. r. o.
SMETANOVA 9, 602 00 Brno,  
tel.: 542 213 346, fax: 542 213 347
e-mail: periscope@skandinavie.cz 
www.skandinavie.cz

Cestovná kancelária MSTT
Františkánské nám. 3
814 99 Bratislava, tel: 02 5443 3894
e-mail: mstt@mstt.sk
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TRAJEKTY

P E R I S C O P E
Nejširší nabídka severských 
zimních aktivit na českém trhuLAPONSKO

ZÁJEZDY
NORSKO

ZÁJEZDY
ISLAND

IRSKO
SKOTSKO

ZÁJEZDY
V ZIMĚ

INDIVIDUÁLNÍ CESTY NAŠE SLUŽBY KATALOGY SLEVY INFO K ZÁJEZDŮM KONTAKTY DOMŮ

AKTUALITY OD CK PERISCOPE
29. 3. 2014 O VÍKENDU BUDEME NA VELETRHU GO
CK Periscope Skandinávie představí návštěvníkům veletrhu 
GO v  Brně nové katalogy Skandinávie 2014 a  Svět 2014. 
Najdete nás v pavilonu P u pódia. 

29. 3. 2014 POLÁRNÍ ZÁŘE VE FINSKU VRCHOLÍ
Polární záře je jedinečný přírodní úkaz, který se za určitých 
podmínek objevuje na večerním či nočním nebi v oblas-
tech okolo polárního kruhu. Spatřit Auroru borealis je ...

29. 3. 2014 INSPIRATIVNÍ CESTY S JIŘÍM KOLBABOU
Společně s  oblíbeným průvodcem Patrikem Dekanem se 
zájezdů účastní i známý cestovatel Jiří Kolbaba, kterého pojí 
s CK Periscope Skandinávie dlouhodobá spolupráce na dia-
show Sedm divů Islandu.  

ČERVEN JE V NORSKU
NEJKRÁSNĚJŠÍ
 9. 5. 2014 6 dnů
 od 11 346 KčVíce informací

ČERVEN JE V NORSKU
NEJKRÁSNĚJŠÍ
 9. 5. 2014 6 dnů
 od 11 346 KčVíce informací

ČERVEN JE V NORSKU
NEJKRÁSNĚJŠÍ
 9. 5. 2014 6 dnů
 od 11 346 KčVíce informací

NEJPRODÁVANĚJŠÍ ZÁJEZDY

VÁŠ TÝM PERISCOPE LIVE

CESTOVALI S NÁMI

Další členové týmu

Další zájezdy

DalšíZpět

Další aktuality

Další spolucestující

Petr Burian
Consed magnim quo berepro blaborios 
aut omnist quae pa is a  dolorion pa-
rum dolorrupta explis essed et quo est, 
sequid miliquo blam core santure sam 
accum que aliquo escilla borrovitis eos 
est, que vid que diae labo. Itaquo bla-
bore, tore nem etur, que veris num rem 
il militas maxima santion nonse exer  ...

Václav Noid Bárta
Prý jste měli štěstí a spatřili i polární 
záři...: Brácha přiběhl do srubu a volal 
nějaké „uhuhuhu...“ a  táhl mě ven. 
A  pak jsme zírali na  to zelené divadlo 
na obloze.  Myslíte si, že se do Laponska 
ještě někdy vrátíte? Celé zajištění 
cesty od  CK Periscope bylo perfektní. 
Do  Laponska a  do  Medvědího brlohu 
se stoprocentně někdy vrátím, a  asi 

Soutěže
1) Správním střediskem kraje Hordaland je 
město BERGEN.
2) Správný popisek fotografi e s červenou 

Přednášky
Na veletrhu GO v Brně v lednu příštího roku 
uvedeme již tradičně dvě přednášky zaměřené 
na nejzajímavější destinace z těchto katalogů – 

Zvukový archiv
Nově jsme do archivu zařadili záznam pořadu 
JAK TO VIDÍ z Českého rozhlasu 2. O Norsku si 
povídali Zita Senková a Petr Burian povídali 

Archiv článků
Consed magnim quo berepro blaborios aut 
omnist quae pa is a dolorion parum dolorrup-
ta explis essed et quo est, sequid miliquo blam 

Počasí
Consed magnim quo berepro blaborios aut 
omnist quae pa is a dolorion parum dolorrup-
ta explis essed et quo est, sequid miliquo blam 

DOPORUČUJEME

LEDOVÉ HOTELY

FJORDY-NORSKO.CZ

Odlety z PardubicVYHLEDAT ZÁJEZDY

Země

Nerozhoduje

Typ

Nerozhoduje

Ubytování

Nerozhoduje

Rozšířené vyhledávání

Tel.: 542 213 346

Další on-line rezervace

Půjčení auta Ubytování – svět

Letenky Rekreace v ČR

Trajekty Chaty

Pojištění Jídlo na cestu

REZERVUJTE SI SAMI

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

ZÁJEZDY

Země
Norsko
Švédsko
Finsko
Island
Skotsko
Irsko

Partneři
Spherecard
Devold
Skogstad
Hotovky.cz

Individuální cesty
LETECKY
- Norsko
- Island
- Skotsko/Irsko
- další země

VLASTNÍM AUTEM
- Norsko
- Island
- Skotsko/Irsko 
- další země

DOPRAVA
- letenky
- půjčení auta
- trajektové lístky

UBYTOVÁNÍ
- Norsko
- Švédsko
- Finsko
- Island

ZÁJEZDY
- poznávací
- turistické
- svět s průvodci Periscope
- pro seniory, 55+

- eurovíkendy
- zimní
- rybářské
- na přání
- partnerských CK

Slevy
- poskytované slevy 
- aktuální nabídka 
zlevněných zájezdů 

Katalogy
- PDF ke stažení
- zaslání poštou

Archiv článků
- historie fi rmy

Informace 
k zájezdům
- jak si objednat zájezd
- turistická náročnost
- cestovní pojištění
- popis ubytování
- dotazník 

Dokumenty
- koncesní listina
- pojištění proti úpadku
- smluvní podmínky
- smlouva o zájezdu

Kontakty
Periscope Skandinávie s.r.o.
Smetanova 9, 602 00 Brno
ZÁJEZDY:
542 213 346
periscope@skandinavie.cz
TRAJEKTY
tel.: 542 213 349
trajekty@skandinavie.cz
UBYTOVÁNÍ:
tel.: 542 213 348
ubytovani@skandinavie.cz
SKYPE: rezervace.skandinavie

Kompletní nabídka našich služeb

Fotogalerie Vyhledat

USA

AUSTRÁLIE

TANUM

TRELLEBORG

PREIKESTOLEN
TALLINN

RIGA

Bonus pro ty z Vás, kteří úvodníky čtete: napište mi, prosím, ve dvou bodech krátký e-mail, jak se Vám líbí 
náš nový katalog a nový web. Adresa je: skandinavie@centrum.cz. Nemine Vás malý dárek, ale i poděkování, 
že naši CK vnímáte třeba jen o malinko víc než jiné cestovky. Právě Vám, kteří dlouhodobě sledujete činnost 
CK Periscope, bude především určena naše nová rubrika na webu PERISCOPE LIVE.

 Společně s kolegy i průvodci se s Vámi těšíme na viděnou na veletrzích, přednáškách, setkáních s příznivci 
(vždy na konci října) a hlavně na zájezdech CK Periscope Skandinávie v roce 2015 i v následujících letech.

 S úctou – Petr Burian
 majitel CK

 a Periscope Skandinávie TEAM

>>>Milí přátelé CK Periscope,

děkujeme Vám za důvěru, se kterou jste si v minulých letech zakoupili některý z našich zájezdů na Sever 
(včetně Pobaltí, Irska a Skotska), či do jiné země světa, kam již 22 let pořádáme naše poznávací zájezdy 
s turistikou.

Rád bych se Vás nyní optal: Kolik z Vás si přečetlo toto poděkování? Kolik z Vás čte úvodní slova majitelů 
CK v katalozích nebo editorialy šéfredaktorů v časopisech? Já sám nejsem příznivcem těchto slohových 
cvičení, avšak minimálně pro naši historii mají takové články svůj význam – můžeme se ohlédnout třeba 
10 let zpět a podívat se, jak jsme uvažovali při přípravě zájezdů na další sezonu, co nás trápilo a o čem 
jsme Vás chtěli naším úvodním slovem informovat. A snad též, jak se v Česku vyvíjelo 
cestování za poznáním. >>>

Cestovní pojištění v zájezdech.......................... 6
Doobsazení pokoje ...................................................... 7
Individuální zájezdy  ............................................... 50
Island – Česká republika (fotbal) ................. 50
Islandský den .................................................................. 50
Jirka Kolbaba ..........................................................21, 65
Kalendáře .........................................................................4, 5
Kazatelna (Preikestolen) ...................................... 17
Odjezdová místa ............................................................. 7
Polární záře ....................................................................... 49
Průvodci .................................................................................. 7
Přednášky.............................................................................. 4
Přehled zájezdů ............................................................... 5
Setkání klientů ................................................................. 4
Slevy .............................................................................. 6, web
Slovensko: ceny zájezdu v EUR ...................... 36
Smlouva o zájezdu ..................................................... 33
Stany..................................................................8–32, 39, 41 
Turistická náročnost zájezdů .............................. 6
Ubytování na zájezdech .......................................... 8
Veletrhy ..............................................................................4, 6
Velrybí safari  .................21, 38, 40, 42, 43, 46, 66
Věrnostní program ................................................web
Všeobecné smluvní podmínky....................... 34



PŘEHLED ZÁJEZDŮ Zájezdy organizuje CK Periscope Skandinávie. Pokud je organizátorem jiná CK, je to uvedeno na konci konkrétního zájezdu.

kód  
zájezdu název zájezdu typ zájezdu květen, červen červenec srpen, září str.

odlety z Vídně na vyžádání 
svozy z Bratislavy 
(min. 6 os.)

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NORSKO, ŠVÉDSKO, FINSKO, DÁNSKO A POBALTÍ
04ES15 Přírodou Pobaltí a Helsinky Poznávací zájezd 20. 5. – 26. 5. 8. 7. – 14. 7. 10 odlet z Vídně
02ES15 Petrohrad – poklad Ruska Poznávací zájezd 26. 5. – 31. 5. 14. 7. – 19. 7. 11 odlet z Vídně

47NO15 Norsko 55+ Poznávací zájezd 12. 6. –18. 6.  
19. 6. – 25. 6. 17. 8. – 23. 8. 12

21NO15 Království fjordů z Bergenu Poznávací zájezd 2. 7. – 5. 7. (6. 7.) 11. 9. – 14. 9. 
(15. 9.) 13

45NO15 Norské fjordy, Švédsko, Dánsko Poznávací zájezd 23. 5. – 31. 5. 10. 7. – 18. 7. 4. 8. – 12. 8.  
5. 9. – 13. 9. 14 svoz z Bratislavy

50NO15 Norsko je v červnu nejkrásnější Poznávací zájezd 25. 6. – 2. 7. 15 odlet z Vídně
22NO15 Království – Dánsko, Švédsko, Norsko Poznávací zájezd 25. 7. – 2. 8. 16 svoz z Bratislavy

73NO15 Severská romance Poznávací zájezd 
s turistikou 10. 7. – 16. 7. 11. 8. – 17. 8. 17

37NO15 Norsko – nejkrásnější fjordy Poznávací zájezd 1. 7. – 9. 7. 2. 8. – 10. 8. 
17. 8. – 25. 8. 18 návrat do Vídně (pouze 9. 7.)

svoz z/do Bratislavy

09NO15 Do srdce norských fjordů Poznávací zájezd 19. 7. – 25. 7.
27. 7. – 2. 8. 19 odlet z Vídně (pouze 19. 7.)

53NO15 Norsko – země fjordů a ledovců Poznávací zájezd 21. 7. – 28. 7. 20
57NO15 Lofoty – exotika na severu Poznávací zájezd 3. 6. – 7. 6. 22. 7. – 28. 7. 21 odlet z Vídně (pouze 22. 7.)

29NO15 Lofoty a příroda na polárním kruhu Poznávací zájezd 
s turistikou 28. 7. – 4. 8. 22 odlet z Vídně

17NO15 Finsko a Norsko  
– Laponskem na Nordkapp Poznávací zájezd 5. 8. – 12. 8. 23 odlet z Vídně

76NO15 Špicberky – nejseverněji v životě Pobytový zájezd 
s výlety 28. 7. – 2. 8. (4. 8.) 24 odlet z Vídně, zpět až 3. 8.

V POHORÁCH PO NORSKÝCH A ŠVÉDSKÝCH HORÁCH

91NO15 Výšlapy po norských horách a nad fjordy Poznávací zájezd 
s turistikou 27. 6. – 5. 7. (7. 7.) 9. 8. – 17. 8. 26

89NO15 Vodopády a ledovce Norska Poznávací zájezd 
s turistikou 27. 6. – 7. 7. 9. 7. – 19. 7.

23. 7. – 2. 8.
6. 8. – 16. 8.

20. 8. – 30. 8. 27 odlet z Vídně
svoz z Bratislavy

30NO15 Losí a trolí stezky Pobytový zájezd 
s výlety 18. 6. – 25. 6. 1. 7. – 8. 7.

14. 7. – 21. 7. 1. 9. – 8. 9. 28

36NO15 Návrat do Norska Poznávací zájezd 
s turistikou 29. 7. – 9. 8. 29

54NO15 Národní parky – vodopády a ledovce Poznávací zájezd 
s turistikou 25. 6. – 2. 7. 21. 7. – 28. 7. 30

83NO15 Turistika – polární kruh a Lofoty Poznávací zájezd 
s turistikou 9. 7. – 19. 7. 31

81NO15 Turistika – Laponsko Poznávací zájezd 
s turistikou

21. 8. – 31. 8.
21. 8. – 5. 9. 32

ISLAND

15IS15 Výprava do nitra Islandu Poznávací zájezd 
s turistikou 26. 7. – 10. 8. 38 odlet z Vídně

09IS15 Nejkrásnější trek na Islandu Poznávací zájezd 
s turistikou 8. 8. – 14. 8. 39

13IS15 Sedm divů Islandu TURIST Poznávací zájezd 
s turistikou 8. 8. – 14. 8. 39

03IS15, 
04IS15 Island 55+ Pobytový zájezd 

s výlety
23. 4. – 27. 4.

1. 5. – 5. 5.
24. 9. – 28. 9.

8. 10. – 12. 10. 40

07IS15 Island za hubičku -26/55+ Poznávací zájezd 
s turistikou 15. 6. – 24. 6. 29. 8. – 6. 9. 41 odlet z Vídně (pouze 15. 6.)

12IS15 Sedm divů Islandu Pobytový zájezd 
s výlety 7. 7. – 13. 7. 15. 8. – 20. 8. 42 odlet z Vídně

10IS15 Nejznámější místa Islandu Pobytový zájezd 
s výlety 26. 6. – 4. 7. 5. 8. – 13. 8.

21. 8. – 29. 8. 43 odlet z Vídně (mimo 21. 8.)

14IS15 Island s turistikou  
– sopky, vodopády a ledovce

Poznávací zájezd 
s turistikou 13. 8. – 23. 8. 44 odlet z Vídně

08IS15 Islandská mozaika Poznávací zájezd 
s turistikou

12. 7. – 23. 7.
23. 7. – 3. 8.
26. 7. – 6. 8. 

45 odlet z Vídně (pouze 23. 7.)

06IS15 Island v kostce Poznávací zájezd 
s turistikou 13. 7. – 21. 7. 46

16IS15 Island 4x4 Poznávací zájezd 
s turistikou 23. 7. – 3. 8. 47 odlet z Vídně

02IS15 Jedinečné scenerie Islandu a Grónska Poznávací zájezd 
s turistikou 22. 7. – 30. 7. 48 odlet z Vídně

IRSKO A SKOTSKO

02IR15 Irský evergreen Poznávací zájezd 13. 7. – 20. 7. 9. 8. – 16. 8. 52 možnost odletu  
z Bratislavy (13. 7.)

04IR15 Přírodou Irska Poznávací zájezd 
s turistikou 21. 7. – 28. 7. 53

03IR15 Irsko a Skotsko – velká cesta Poznávací zájezd 25. 7. – 3. 8. 54
07IR15 Skotsko 55+ Poznávací zájezd 13. 9. – 17. 9. 55
06IR15 Skotsko a ostrov Skye Poznávací zájezd 13. 7. – 19. 7. 3. 8. – 9. 8. 56

08IR15 Skotsko a Orknejské ostrovy Poznávací zájezd 
s turistikou 7. 8. – 14. 8. 57

05IR15 Přírodou Skotska Poznávací zájezd 
s turistikou 8. 6. – 14. 6. 58

01IR15 Do Skotska za whisky Poznávací zájezd 1. 6. – 4. 6. 7. 9. – 10. 9. 58

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

PERISCOPE LIVE 2015 přednášky
soutěže

zvukový archiv
webkamery

Končí časová sleva 4 %  
pro zájezdy v červenci.

LEDEN/Január1

REZERVUJTE SI SAMI na našem webu 
letní rekreaci v Česku i na Slovensku.

DUBEN/Apríl4
ISLANDSKÝ MĚSÍC
14. Islandský den 11. 4. 
Městská knihovna Praha
Zájezd Island 55+ 
23. 4. – 27. 4. 
Festivaly v zájezdech
Madeira 15. 4. – 21. 4.
Andalusie 22. 4. – 29. 4.

V sedmi měsících z roku 
máme zájezdy na Madeiru.

ČERVENEC/Jul7

Za polární září na Island s fotografem
Janem Suchardou – 8. 10. – 12. 10.

ŘÍJEN/Október10

Končí časová sleva 4 % 
pro zájezdy v srpnu.

ÚNOR/Február2
PŘEDNÁŠKY / VELETRH
Brno (Planetárium) 
17. 2. Skotsko
Praha (Cafeidoskop) 
18. 2. Norsko

Praha veletrh Holiday World
19. 2. – 22. 2. 

Zájezdy do Andalusie a na Madeiru 
pořádáme v dubnu nebo v květnu každý rok.

KVĚTEN/Máj5

Za krásou Kanady o něco levněji.
Podrobnosti na straně 64 a na webu.

SRPEN/August8

Některé zájezdy na rok 2016 jsou již na webu.  
Objednejte si nový katalog.

LISTOPAD/November11

Končí časová sleva 4 %  
pro zájezdy v září.

BŘEZEN/Marec3
ZÁJEZDY / PŘEDNÁŠKY
Velký okruh Mexikem 
6. 3. – 21. 3. 
Finsko s polární září  
11. 3. – 15. 3. 

Praha (Cafeidoskop)
18. 3. Skotsko (Patrik Dekan)

Island – Česká republika:  
Zájezd na fotbalové utkání kvalifikace ME.

ČERVEN/Jún6

Objednejte si zájezdy  
za polární září včas!

ZÁŘÍ/September9

Využijte vánoční slevu  
na zájezdy roku 2016. 

PROSINEC/December12

5facebook.com/periscope.cz

PŘEDNÁŠKY
Brno (veletrh GO)
17. 1. Skotsko a Norsko
Praha (Cafeidoskop)
14. 1. Mexiko,  
28. 1. Island a Grónsko
Brno (Planetárium)
20. 1. Kanada 

VZHŮRU NA SEVER
Dublin 30. 4. – 3. 5.  
a 7. 5. – 10. 5.
Kodaň 1. 5. – 3. 5.
Oslo 23. 5. – 24. 5.
Pobaltí a Helsinky 
20. 5. - 26. 5.
Petrohrad 26. 5. - 31. 5.

POLÁRNÍ DEN, BÍLÉ NOCI
S Jirkou Kolbabou na Lofoty 
3. 6. – 7. 6. 
Norsko 55+ 
12. 6. – 18. 6., 19. 6. – 25. 6. 
Norsko je v červnu 
nejkrásnější 
25. 6. – 2. 7. 

NOVINKY
Island 4x4 
23. 7. – 3. 8.
Irsko a Skotsko  
– velká cesta 25. 7. – 3. 8. 
Špicberky  
– nejseverněji v životě 
28. 7. – 2. 8.

NOVÉ PROGRAMY
Skotsko a Orknejské 
ostrovy 7. 8. – 14. 8.
Nejkrásnější trek 
na Islandu 8. 8. – 14. 8.
Severská romance  
s turistikou  
10. 7. – 18. 7., 11. 8. – 17. 8.

DOPORUČUJEME ZÁJEZDY
Černá Hora 
2. 9. – 10. 9. 
Skotsko 55+ 
13. 9. – 17. 9. 
To nejlepší z Izraele 
s Jirkou Kolbabou 
27. 9. – 1. 10.

SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ CK 
Praha (hotel Chvalská tvrz) 
30. 10. a 31. 10. 

Jihoafrická republika 
19. 10. – 1. 11. 
Oslavte svátky na Madeiře 
23. 10. – 28. 10.

PŘEDNÁŠKY ISLAND 
JAN SUCHARDA
1. 11. Brno (Planetárium)
4. 11.  Plzeň 

(Měšťanská beseda)
5. 11. Tábor (divadlo)
Zájezd do Peru 
28. 11. – 12. 12.

NOVÝ KATALOG 
Zájezd Nový Zéland 
29. 11. – 19. 12.
Silvestr na Madeiře 
27. 12. – 3. 1. 2016
Další události budou 
doplněny na webu v sekci
PERISCOPE LIVE

www.skandinavie.cz
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POJIŠTĚNÍ
V  ceně většiny našich zájezdů je zahrnuto cestovní 
pojištění UNIQA typ K5C nebo K75C. Můžete se také 
pojistit u  České pojišťovny, která nabízí rozšíření 
o  další možnosti storna zájezdu např. z  důvodů 
živelné pohromy v místě trvalého bydliště, ohro-
žení zdraví či života v důsledku přírodní katastro-
fy cestou do nebo v cílové destinaci, zrušení letu 
v  důsledku přerušení leteckého provozu apod. 
Výše příplatku k  ceně zájezdu: 460 Kč/os. Rozsahy 
pojistných plnění obou pojištění najdete v tabulkách 
na této straně.
Všeobecné pojistné podmínky obou pojišťoven 
najdete na  www.periscope.cz nebo vám je na  vyžá-
dání zašleme.

ODJEZDY
U každého termínu najdete nabídku odjezdových míst.
Praha – většina zájezdů odjíždí z  autobusového ná-
draží Florenc. Některé termíny mají odjezd od vlakové-
ho hlavního nádraží, před vchodem do staré budovy 
Wilsonova nádraží. 
Brno – ze starého autobusového nádraží naproti hote-
lu Grand (asi 150 metrů od hlavního východu z vlako-
vého nádraží), stanoviště č. 8.
Bratislava – Trnavské mýto, parkoviště před Istropolisem.
Ostrava – parkoviště naproti Domu kultury města 
Ostravy, ul. 28. října, nebo z ústředního autobusového 
nádraží Ostrava. 
Jihlava (Pávov) – čerpací stanice OMV. Odjezd nebo 
svoz potvrzujeme na vyžádání. Vyhrazujeme si právo 
požadavek zamítnout. 
Plzeň – čerpací stanice Ahold u obch. centra Olympia. 
Ústí n. L. – čerpací stanice AGIP, cca 10 km za Ústím.
Trasa OV – Ostrava, Hranice, Olomouc.
Místa odjezdů z dalších měst budou upřesněna v  in-
strukcích k odjezdu.

DOOBSAZENÍ POKOJE
Cestujete-li sami a  máte zájem o  spojení ubytování 
ve  dvoulůžkovém pokoji s  další osobou, pokusíme 
se váš pokoj doobsadit. Při podpisu cestovní smlouvy 
vám bude účtován příplatek za  jednolůžkový pokoj, 
který vám bude v případě, že se váš pokoj podaří do-
obsadit, vrácen. V opačném případě budete ubytováni 
sami za příplatek dle cestovní smlouvy.

VELETRHY
Navštivte nás na našem severském stánku na veletrzích:
GO Brno, 15. 1. – 18. 1. 2015, stánek v rámci AČCKA
ITF Slovakiatour Bratislava, 29. 1. – 1. 2. 2015
HOLIDAY WORLD Praha, 19. 2. - 22. 2. 2015  

MÍSTO V AUTOBUSE
Opět vám nabízíme možnost vybrat si konkrétní seda-
dlo v autobuse za příplatek 400 Kč, nejpozději však 
do 5 měsíců před odjezdem.

POTŘEBNÉ DOKLADY
Informace o pasových a vízových požadavcích a zdra-
votních dokladech najdete vždy přímo u  zájezdu 
na webu.

VYHLEDÁNÍ ZÁJEZDU 
NA WEBU 
1) Pomocí kódu
V tabulce u každého zájezdu je vždy uveden jeho kód, 
s jehož pomocí jednoduše najdete požadovaný zájezd 
na  webu. Vložte kód zájezdu do  políčka „Vyhle
dat“ na úvodní straně webu www.skandinavie.cz

2) Zadáním parametrů
Zájezd můžete také vyhledat zadáním požadovaných 
parametrů ve vyhledávači zájezdů. Nově jsme přidali 
možnost volby odletového místa a  průvodce. 
Můžete si tak jednoduše vyfiltrovat pouze ty zájezdy, 
které nejvíce odpovídají vašim požadavkům.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ 
PODMÍNKY
Zájezdy uvedené v tomto katalogu pořádá cestovní kan-
celář Periscope Skandinávie, s. r. o.
Na tyto zájezdy se vztahují aktuální Všeobecné smluvní 
podmínky, které najdete na str. 34–35 tohoto katalogu.

UNIQA pojišťovna, Evropská 136, 160 12 PRAHA 6, tel.: 225 393 111, bezplatná linka 800 120 020, www.uniqa.cz, e-mail: uniqa@uniqa.cz

GALILEO EVEREST 2003
Sazby pojištění a pojistné částky v Kč – sazby v ceně zájezdu  K5C K7C
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb celkem 5 000.000 7 000.000 
Pojištění léčebných výloh 5 000.000  7 000.000 
Pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem 5 000.000 7 000.000 
– zachraňovací náklady 1 500.000  2 100.000  
– náklady vzniklé zpožděním letu, zpožděním zavazadel 5.000 5.000 
Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu 150.000  300.000
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu (od 10 %) 300.000 600.000
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (za 1 den) 300 600
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby  1 000.000 5 000.000
Pojištění zavazadel – celkový limit plnění 15.000  40.000
Pojištění zavazadel – jedna věc max. 5.000 20.000
Pojištění nevyužité dovolené 15.000  25.000 
Pojištění storna zájezdu – 80 % ze storno poplatku, max. 15.000  30.000

TURISTICKÁ 
NÁROČNOST ZÁJEZDŮ
V  katalogu a  někdy pouze na  webu jsou jednotlivé 
zájezdy označeny barevnou botičkou dle turistické 
náročnosti. Obdobně jako sjezdovky od nejlehčích ze-
lených a modrých, přes náročnější červené až po ná-
ročné černé. Berte je prosím jako pomocné vodítko, 
abyste se neocitli na náročnějším zájezdu, než by vám 
bylo příjemné. 

Většinou lze však říci, že:
1. Autobus je po celou dobu túry k dispozici jako úto-
čiště před nepřízní počasí či pro unavené navrátilce.

2. Trasy jsou z  bezpečnostních a  organizačních 
důvodů téměř vždy koncipovány tak, že výchozí 
a návratové místo je stejné.

3. Ve většině případů lze z výchozího místa pod-
niknout jednoduchou procházku a vrátit se dříve 
(např. při nenadálých zdravotních potížích nebo 
únavě).

4. V  případě vícedenního ubytování na  jednom 
místě je vždy možnost zůstat na ubytování a den 
pojmout jako odpočinkový.

– většinou u  poznávacích zájezdů a  pobytů. 
Převaha cestování v  autobuse, prohlídky měst 

a zajímavých míst, jedna až dvě krátké vycházky v pří-
rodě (max. 3 hod.). Není potřeba jiná speciální obuv 
než boty bez podpatku.

– poznávací a pobytové zájezdy. Během zastá-
vek na trase je více času na lehké vycházky v pří-

rodě. Většinou do  3 hodin, výjimečně vícehodinový 
pobyt venku. Chůze nezpevněným terénem, občas 
přes mokřady (např. Lofoty, Irsko) nebo lávovým (či po-
pelovým) polem na Islandu. Doporučujeme nepromo-
kavou a pevnou turistickou obuv.

– poznávací a turistické zájezdy. Střídání progra-
mu poznávání, lehkých (modrých) vycházek 

a delších, případně celodenních túr v horském (nerov-
ném) terénu. Doporučujeme pevné kotníkové boty 
s voděvzdornou membránou. Trasy jsou většinou ve-
deny stejnou cestou tam i zpět, nemusíte tedy nutně 
ujít celou trasu. Předpokládáme však zvyklost na po-
hyb. Výjimečně (zvl. na  Islandu) mohou túry dosáh-
nout až k náročnosti černé botičky.

– turistické zájezdy s převahou turistiky nad po-
znáváním z autobusu (přejezdy mezi ubytová-

ním a k nástupům na túry jsou však nutností). Několi-
kahodinové túry, včetně celodenních. Často ve vyso-
kohorském prostředí (vč. zbytků sněhu, krátké vyzna-
čené úseky po okraji ledovce, brodění mělkých poto-
ků apod.) a v kamenitém terénu. U účastníků předpo-
kládáme zvyklost na pohyb na horách a odpovídající 
výbavu. Součástí zájezdu nejsou jen náročné túry 
„černé“, ale i  túry s náročností „červené“ botičky. Prů-
vodce na  zájezdu může účastníkovi, který nestačí 
na tuto náročnost nebo nemá potřebnou obuv či ob-
lečení, zakázat účast na túře. U některých zájezdů má 
průvodce s sebou pomocníka.

LETENKY
1) PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE CENY LETENKY
U některých zájezdů je v odstavci „cena obsahuje“ uve-
dena předpokládaná výše ceny letenky. Tyto předpo-
kládané ceny byly stanoveny na základě předchozích 
zkušeností CK v  případech, kdy do  uzávěrky katalo-
gu nebylo možné zjistit cenu aktuální. V  případě, že 
v době nákupu letenek bude jejich cena vyšší, má CK 
právo požadovat od zákazníka doplatek ceny, a to bez 
možnosti odstoupení od smlouvy o zájezdu (dle VOP 
článek č. 2, odstavec šestý). Vždy se snažíme, aby náš 
odhad byl co nejpřesnější a nebylo nutné k takovému-
to opatření přistoupit.

2) ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU Z DŮVODU ZVÝŠENÍ 
CENY LETENKY
Může nastat situace, kdy se cena letenek zvýší natolik, 
že prodej zájezdu za katalogovou cenu bude ukončen. 
Do prodeje pak může být uveden zájezd ve stejném ter-
mínu, ale za vyšší cenu. Vzhledem k tomu vám doporu-
čujeme nečekat s nákupem zájezdů až na poslední chvíli.

3) LETENKY A MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ
Letenky se ve většině případů kupují až po dosažení 
minimálního počtu účastníků, který je vždy uveden 
u popisu zájezdu.

4) LETENKY NA VYŽÁDÁNÍ (např. odlet z jiného letiš-
tě) Nabídneme vám letenku s nutností okamžité úhra-
dy dle aktuální ceny. Nebude-li však v době, kdy kupu-
jete zájezd, o jeho realizaci rozhodnuto, sdělíme vám 
předpokládanou cenu letenky nebo doplatku za odlet 
z  jiného letiště. Tato cena bude uvedena ve smlouvě 
o zájezdu. V případě, že v době nákupu letenek bude 
tato cena vyšší, můžete se rozhodnout, zda rozdíl do-
platíte, nebo od smlouvy o zájezdu odstoupíte.

5) SAMOSTATNÝ ODLET
Na některé zájezdy klienti odlétají samostatně. Průvod-
ce v tom případě buď letí s druhou částí skupiny z ji-
ného letiště, nebo čeká na tranzitním či cílovém letišti.

Česká pojišťovna, a. s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, 
klientský servis 841 114 114, www.ceskapojistovna.cz

ROZŠÍŘENÉ POJIŠTĚNÍ STORNA Kč
Pojištění léčebných výloh, repatriace  3 000.000
Úrazové pojištění 
 – smrt úrazem  100.000
 – trvalé následky úrazu 200.000
 – doba nezbytného léčení  20.000
Pojištění odpovědnosti 
 – za škody na zdraví  2 000.000
 – za škody na věci  1 000.000
 – za škody finanční  500.000 
Pojištění cestovních zavazadel  20.000 
Pojištění storna zájezdu – 80 %, max. do  100.000

Jihlava 
(Pávov)

Hranice na Moravě

Bratislavaletiště Vídeň

OV

SK

Ústí nad Labem

letiště Berlín
Skandinávie

letiště Mnichov

Hradec 
Králové

Praha

Brno

Olomouc

Ostrava

Plzeň

SVOZY
U některých termínů najdete také nabídku svozových 
míst a tras. Svozy a rozvozy jsou realizovány při do
sažení min. 6 osob na  dané svozové trase, pokud 
není uvedeno jinak, zdarma. Při menším počtu osob 
svozy nezajišťujeme.
(svoz: OV) = Ostrava, Olomouc
(svoz: Brno) = Brno, Jihlava
(svoz: SK) = Bratislava

• Svozy a odjezdy mohou být zajištěny autobusy 
Student Agency, osobními auty, taxíky či mikrobusy 
nebo jejich kombinací. V některých dnech je svoz za-
jištěn s jiným zájezdem nebo svozem partnerské CK.
• CK Periscope Skandinávie si vyhrazuje právo zajistit 
dopravu zákazníka z  odjezdového nebo svozového 
místa také dálkovým linkovým autobusem nebo rych-
líkem. Zákazníkovi v  tomto případě uhradí náklady 
na náhradní dopravu do výše jízdného vlakem 2. třídy, 
popř. autobusového jízdného a metra. 
• U leteckých přípojů k autobusovým zájezdům neplatí svo-
zová a odjezdová místa určená pro cestující autobusem. 
• Nástup na jiném místě, než má klient uvedeno 
v cestovní smlouvě, je možný pouze na základě 
písemného potvrzení od CK Periscope Skandinávie. 
Cestovní smlouvu nebo potvrzení o  změně nástup-
ního místa je klient povinen při nástupu na požádání 
průvodce nebo řidiče svozu předložit.

Průvodci CK Periscope Skandinávie

Petr Burian
majitel CK

Tomáš  
Hájek

Jan  
Sucharda

Tomáš 
Kubík

Jana  
Marečková

Zdeňka  
Burianová

Hana 
Tomsová

Tomasz  
Kedzior

Petra 
Ježková

Josef  
Miškovský

Josef  
Hanibal

Stanislav 
Bednář

Eva 
Učňová

Patrik  
Dekan

Ladislav  
Kleisl

Antonín  
Novák

Josef  
Chodur

František  
Michlík

Miroslav 
Koňařík

Milada  
Zábršová

Monika 
Frolíková

Tereza 
Růžičková

Pavel 
Kleisl

Milan  
Venhoda

Ivan 
Farský

Jiří  
Provazník

Hana  
Kornecká

Kateřina  
Gajdová

Petr 
Slavík

Miroslav  
Grass

Martin  
Skalský

Martina  
Kotoučová

Olga  
Žáková

Helena 
Slezáková

Helena  
Křenková

Valdemar 
Valdemarsson

CENY
Ceny v tomto katalogu byly kalkulovány těmito kursy 
(zhruba odpovídající směnným kursům z  roku 2014 
a plánovanému výhledu):
1 EUR = 27,50 Kč; 1 NOK = 3,30 Kč; 100 ISL = 17 Kč;  
1 GBP = 35 Kč
KATALOG BYL PŘEDÁN DO TISKU DNE 19. 11. 2015.
Ceny zájezdů mohou být změněny dle bodu 4 všeobec-
ných smluvních podmínek (viz str. 34).
Ceny zájezdů na  Island jsou kalkulovány se 7% DPH 
za  ubytovací služby. V  případě zvýšení DPH mohou 
být ceny zájezdů změněny dle platných všeobecných 
smluvních podmínek, bod 2.
Čísla bankovních účtů 
CK Periscope Skandinávie, s. r. o.
Pro platby v Kč: ČSOB Brno: 605098223/0300
 ČS Brno: 0003469752/0800
Pro platby v EUR: ČSOB Brno: 673950043/0300
 ČSOB Bratislava: 326560243/7500

SLEVY

- Maximální výše slevy je 2 500 Kč/os.
- Slevy se nesčítají.
-  Slevy se vypočítávají ze základní ceny zájezdu  

(bez příplatků apod.)
- Slevy nelze uplatňovat na již zlevněné zájezdy.
-  Slevy nelze uplatňovat dodatečně po zakoupení zájezdu.
-  Slevy se nevztahují na  letenky, pronájem ubytování 

a automobilu.
-  Neplatí-li výše uvedené slevy nebo je-li jejich výše 

omezena, je to uvedeno přímo u daného zájezdu.

Věrnostní program:
Členové věrnostního programu mohou čerpat výho-
dy, pokud při objednávce zájezdu nahlásí číslo své re-
gistrace. Více informací o věrnostním programu najde-
te na www.skandinavie.cz /Slevy/Poskytované slevy.

Aktuální přehled dalších poskytovaných slev najdete 
na www.skandinavie.cz 

a) Předvánoční sleva:
6 % při úhradě zálohy 50 % ceny zájez-
du do 22. 12. 2014. Platí pouze pro 
zájezdy s odjezdem po 1. 4. 2015. 
Platí pro prvních 333 klientů.
b) Časová:
4 % – při úhradě celé ceny zájezdu 6 a více měsíců 
před odjezdem. 
3 % – při úhradě celé ceny zájezdu 5 měsíců před 
odjezdem.
c) Věková:
2,5 % děti a mládež do 25 let a osoby starší 65 let. 

PRO KLIENTY 
ZE SLOVENSKA

Ceny našich zájezdů v  EUR a  přehled termínů 
s odletem z Bratislavy nebo Vídně a případné svo-

zy z Bratislavy najdete v tabulce na str. 36 tohoto katalogu.

Vyberte si 
ze široké 
nabídky 
typů 
zájezdů.

Můžete-li 
čerpat 
dovolenou  
jen 
v určitém 
období, 
vyhledejte si 
zájezd podle 
termínu.

Letecké 
zájezdy 
si můžete 
filtrovat také 
podle místa 
odletu.

CK Periscope si vyhrazuje možnost účasti jiného průvodce na zájezdu, než je uvedeno v katalogu nebo na našem webu.
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NORSKO
LOFOTY

LAPONSKO
FINSKO

ŠVÉDSKO
DÁNSKO
POBALTÍ

PETROHRAD

Popisy typů ubytování na zájezdech – strana 8

Oslo, muzeum vikinských lodí – foto: Patrik DekanSkandinávie – apartmány, motely,  
chaty LUX
Dřevěné, tepelně izolované chaty a  bungalovy nebo 
pokoje a apartmány ve větších budovách, 25–50 m2, 
určené k dlouhodobému pobytu (= spolupracujeme 
i s partnery, kteří nám umožňují pobýt v jejich standar-
du LUX jen jednu noc). Ktg. LUX je pro 2–6 osob, spa-
ní je převážně ve dvou ložnicích, buď na palandách, 
nebo na samostatných postelích, nebo na dvoulůžku 
s  třetím lůžkem výše (ve  formě jakési palandy). Ktg. 
LUX má elektrické topení, dvou až čtyřplotýnkový 
elektrický vařič, ledničku, teplou a studenou vodu, WC 
a sprchu, deky a polštáře (třeba vzít s sebou povleče-
ní). Některé chaty LUX mají oddělený jídelní kout, TV, 
krb nebo jiné nadstandardní vybavení (saunu). 
Možnosti stravování jsou velmi různorodé. Chaty mo-
hou stát zcela samostatně (a tedy bez možnosti stra-
vování v místě) nebo mohou být ve velkém horském 
středisku, kde je otevřena restaurace.
Zájezdy: část zájezdu Norsko 55+, část zájezdu 
Norsko – země fjordů a ledovců.

Skandinávie a Pobaltí – HOTELY
Pro naše zájezdy využíváme jak rodinné a stylově zaří-
zené hotely na venkově, tak i moderní nebo zrenovo-
vané historické hotely ve městech. Standard odpovídá 
nejméně 2–3*** v  evropském pojetí, je však dobré 
vědět, že ve Skandinávii se označení hotelů hvězdič-
kami nepoužívá. Severské ubytování má svá specifika. 
V některých budovách nejsou výtahy, na pokojích ne-
musí být minibar, TV a vysoušeč vlasů. Některé hotely 
mohou být plně nekuřácké. Vybavení pokojů se v jed-
notlivých hotelech liší. K  běžnému zařízení skandi-
návského ubytování patří: postele, skříň, noční stolky, 
pracovní stůl se židlí, případně křeslo se stolkem, tele-
fon, satelitní TV. Pokoje mají vždy vlastní WC a sprchu 
a většinou wi-fi připojení. 
Zájezdy: Norsko – země fjordů; část zájezdu 
Království fjordů, Bergen a  Oslo; Norské fjordy, 
Švédsko, Dánsko; Norsko je v  červnu nejkrásněj-
ší; Království Dánsko, Švédsko, Norsko; Norsko 
– nejkrásnější fjordy; Do  srdce norských fjordů; 
část zájezdu Norsko – země fjordů a ledovců, část 
zájezdu Lofoty – exotika severu; Lofoty a příroda 
na polárním kruhu; Finsko a Norsko – Laponskem 
na Nordkapp; Přírodou Pobaltí a Helsinky; Petro-
hrad – poklad Ruska.

 ISLAND, GRÓNSKO
Jako všude najdete i na Islandu ubytování jedno
duché (někde dokonce jen matrace na  podlaze) 
až po luxusní hotely. Levnějšího ubytování je zde 
však přece jen méně než jinde. Navíc Island ani 
Grónsko neoplývají dostatečnou kapacitou uby
tování, a  tak se vzrůstajícím počtem turistů jsou 
hotely, penziony a hostely velmi dlouho dopředu 
v hlavní sezoně obsazeny. Negarantujeme ubyto
vání osob stejného pohlaví v jednom pokoji/chatě. 
V našich zájezdech převažuje ubytování v jednodušší 
kategorii TURIST, avšak nabízíme i zájezdy s ubytová-
ním luxusním.

Island – kategorie TURIST 
Hostely, penziony, chatky. Je nutné si s  sebou vzít 
vlastní povlečení a  prostěradlo, deky a  polštáře 
jsou k dispozici na místě. U některých zájezdů je třeba 
vlastní spací pytel a prostěradlo (viz přehled níže). 
Noclehy jsou zajištěny ve vícelůžkových pokojích (nej-
častěji čtyřlůžkových). Ubytovatelé si vyhrazují právo 
ve  výjimečných případech nahradit postel matrací 
na zemi. Pokoje jsou malé s minimálním vybavením. 
Sociální příslušenství je společné na chodbách. Vaření 
je zpravidla možné v  málo vybavených kuchyňkách 
(doporučujeme vzít si vlastní nádobí a příbory). Tento 
typ ubytování je ve většině našich zájezdů, kromě zá-
jezdů se stany, do hotelů a chatek komfort. 
Zájezdy: Island za  hubičku -26/55+ (spací pytle); 
Island s  turistikou – sopky, vodopády a  ledovce 
(spací pytle); Islandská mozaika (ve  2lůžkových 
pokojích); Island 4x4 (ve 2lůžkových pokojích); Is-
land všemi smysly (ve 2lůžkových pokojích); Sedm 
divů Islandu turist.

Island – chatky KOMFORT 
Garance lůžka včetně lůžkovin. Noclehy jsou zajištěny 
ve dvoulůžkových pokojích komfortních chatek. Kaž-
dá chatka má vlastní sociální vybavení a kuchyňku, vč. 
základního nádobí a příborů. V ceně nebo za příplatek 
je možnost objednání večeří o 1 až 2 chodech. 
Zájezdy: Island 55+; Sedm divů Islandu; Nejzná-
mější místa Islandu.

Island – hotely STANDARD 
Noclehy jsou zajištěny ve dvoulůžkových hotelových 
pokojích. V místě ubytování je sociální vybavení spo-
lečné na chodbách. Strava: polopenze (snídaně zpravi-
dla formou švédských stolů, večeře o 3 chodech nebo 
bufetové). 
Zájezd: Island v  kostce (kombinace hotelů kom-
fort a standard).

Island, Grónsko – hotely KOMFORT 
Noclehy jsou zajištěny ve dvoulůžkových hotelových 
pokojích s WC/sprchou. Na pokojích bývá TV, telefon 
a  rádio. Strava: polopenze (snídaně zpravidla formou 
švédských stolů, večeře o 3 chodech nebo bufetové). 
Zájezdy: Island v kostce (kombinace hotelů kom-
fort a  standard); Jedinečné scenerie Islandu 
a  Grónska (kombinace hotelů a  chatek komfort); 
Polární záře; Island s J. Suchardou; Za polární září 
na Island s Jirkou Kolbabou. 

Island – snídaně
Většinou formou „samoobsluhy“ z  připravených táců 
(máslo, vejce, vločky, sýry, ryby, marmelády, salámy, 
paštiky, ovoce, zelenina apod.) Skladba stolů se místně 
liší. Součástí je čaj, káva, mléko, džus apod. Dle místních 
zvyklostí se z  prostoru snídaní nesmí vynášet žádné 
potraviny (pod pokutou)! V  některých místech je sní-
daně podávána formou „kontinentální“ snídaně, tzn. 
snídaně je servírována na talíři každému klientovi, jídlo 
ani nápoje si zpravidla není možné přidat.

Island – večeře
V  hostelech je zpravidla obsaženo hlavní jídlo o  jed-
nom chodu a dezert, součástí ceny večeře není kromě 
vody žádné pití (klient si případně hradí na místě sám). 
Místo dezertu může být v ceně polévka. Večeře v ho-
telech bývají většinou formou švédských stolů nebo 
jsou servírované o  třech chodech – v  ceně je často 
zahrnuta i káva, čaj, voda a džus.

 IRSKO, SKOTSKO
Irsko, Skotsko – HOSTELY
Budovy s pokoji. Rekreační objekty jsou dřevěné, zdě-
né nebo panelové, bez výtahů. Pokoje jsou převážně 
pro 4 osoby, které spí na dvou palandách, někde však 
také pro 6 a více osob. V některých ubytovnách jsou 
pokoje vybaveny sprchou a  WC, někde jsou sprchy 
a WC společné pro více pokojů na chodbě. V hoste-
lech negarantujeme ubytování osob stejného pohlaví 
v jednom pokoji. Deky i povlečení jsou v ceně pobytu. 
Návštěvníci si zpravidla sami stelou postele. Pro přípra-
vu jídel slouží společné kuchyňky, které jsou většinou 
vybaveny základním nádobím. Doporučujeme vozit si 
vlastní ostrý nůž, příbor a hrnek. Snídaně bývají konti-
nentální, skládají se většinou z toastů, másla, marmelá-
dy, čaje nebo kávy, někdy také ovocného džusu, jogur-
tu a cereálií. Nebo „irské“ a podobné „skotské“ skládající 
se z opečené slaniny, vajíček, fazolí, rajčat a párečků.
Zájezdy: Přírodou Irska; Přírodou Skotska.

Irsko, Skotsko – HOTELY A PENZIONY
U  našich zájezdů využíváme rodinné, stylově zařízené 
i moderní hotely. Pokoje jsou dvoulůžkové se sprchou 
a WC na pokoji. Ne všechny hotely mají výtahy. Ve Skot-
sku mohou být spojené postele ve  dvoulůžkových 
pokojích menších rozměrů s  jednou společnou při-
krývkou. Ve společné jídelně nebo restauraci se podává 
bohatá snídaně většinou formou bufetu. Večeře bývá 
zpravidla výběr z menu o třech chodech. Penziony se 
od  hotelů mohou lišit omezenými službami recepce 
nebo rozdílnou velikostí a vybavením pokojů v budově. 
Zájezdy: Irský evergreen; Irsko a  Skotsko – velká 
cesta; Skotsko a ostrov Skye; Skotsko a Orknejské 
ostrovy; Skotsko 55+; Do Skotska za whisky.

 SKANDINÁVIE  
 – POBALTÍ
Skandinávie – chatky TURIST
Malé dřevěné chatičky, 16–20 m2, určené víceméně 
k přespání na cestě (= dostačující pro poznávací zájez-
dy). Chatky TURIST jsou převážně pro 2–4 osoby, spí-
cí na  jedné nebo dvou palandách v  jedné místnosti. 
V severních oblastech je též běžné ubytování na tzv. 
loftech = zvýšené patro, spaní na matracích (celkem 
4–8 osob v chatě, cca 30–40 m²).
Chatky bývají vybaveny elektrickým topením, jedno až 
dvouplotýnkovým elektrickým vařičem a  malou led-
ničkou a  jsou tepelně izolovány. Chatky TURIST jsou 
bez dek (je nutné vzít s sebou spací pytel). V místě 
většinou není možnost stravování.
Zájezdy: Vodopády a ledovce Norska, část zájezdu 
Národní parky – vodopády a ledovce.

Skandinávie – chatky a pokoje KEMP 
Dřevěné, tepelně izolované chaty, 20–30 m2, určené 
k přespání na cestě nebo k několikadennímu krátkodo-
bému pobytu (= dostačující pro pobytově-poznávací 
zájezdy). Chaty KEMP jsou převážně pro 4 osoby, spící 
na dvou palandách buď přímo v hlavní místnosti, nebo 
v samostatném pokoji (pak bývá jako 5. lůžko uváděna 
pohovka v  hlavní místnosti). Chaty KEMP mají elek-
trické topení, jedno až čtyřplotýnkový elektrický vařič 
a  malou ledničku, někdy bývá do  chatky zavedena 
studená voda. Chaty KEMP mají deky a polštáře, je 
však třeba vzít s sebou povlečení. Někdy bývají cha-
ty KEMP vybaveny nádobím, pro zájezdy však v cestov-
ních pokynech uvádíme potřebu vzít nádobí s sebou. 
V místě většinou není možnost stravování, avšak k re-
cepci kempu je často připojen kiosek s jednoduchým 
občerstvením (hot dogy, hamburgery apod.)
Zájezdy: část zájezdu Výšlapy po norských horách 
a  nad fjordy, část zájezdu Návrat do  Norska, část 
zájezdu Národní parky – vodopády a ledovce.

Skandinávie – HOSTELY
Většinou jde o typické severské dřevěné domy (ve vět-
ších městech domy zděné nebo panelové), přízemní 
i vícepatrové. Pokoje jsou převážně pro 4 osoby, které 
spí na  dvou palandách. Některé hostely mají pokoje 
pro 6 osob (3 palandy), jsou však též ubytovny s dvou-
lůžkovými pokoji. Pro dosažení standardu dvoulůž-
kového pokoje mohou být používány i  pokoje, 
které mají jinak běžný větší počet lůžek. Jen občas 
mají hostely studenou vodu zavedenou na pokoji, nej-
méně je hostelů s pokoji včetně WC a sprchy. 
Pro skupiny a  zájezdy je často povinná snídaně, pro 
vaření večeří jsou k dispozici společné kuchyňky. Sní-
daně bývají formou jednoduššího švédského stolu. 
Večeře je potřeba objednat předem, mohou být pod-
míněny minimálním počtem osob.
Zájezdy: část zájezdu Norsko 55+; část zájezdu Krá-
lovství fjordů, Bergen a  Oslo; Severská romance; 
Norsko – nejkrásnější fjordy; část zájezdu Lofoty 
– exotika severu; část zájezdu Výšlapy po norských 
horách a nad fjordy; část zájezdu Návrat do Norska.

TYPY UBYTOVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

Jelikož zajišťujeme ubytování na zájezdech tak, 
aby co nejlépe vyhovovalo umístěním v  příro
dě nebo ve  městech a  přijatelným vybavením 
chatek a  pokojů za  příznivou cenu, může být 
v některých zájezdech ubytování více kategorií. 
V popisu ceny zájezdu je uveden typ ubytování, 
který je v zájezdu nejčastěji používán.

Zvláštností ubytování v severských zemích (mimo 
kategorie HOTEL) je nutnost vzít si s sebou vlast
ní prostěradlo a povlečení, v některých ubytova
cích místech jsou sprchy s  mincovými automaty 
na teplou vodu. V ceně našich zájezdů není zahr
nut poplatek za úklid chatek, každý si uklízí před 
odjezdem chatu sám. Negarantujeme ubytování 
osob stejného pohlaví v jednom pokoji/chatě.



Lotyšsko, Estonsko, Finsko • poznávací zájezd Rusko • pobytový zájezd s výlety

PŘÍRODOU POBALTÍ A HELSINKY

1. den: Odlet z Prahy do Rigy (podle 
termínu přímo nebo s  přestupem). 
Transfer na hotel, ve kterém strávíme 
2 noci. 
2. den: Dopoledne nás čeká pro-
hlídka hlavního města Lotyšska Rigy. 
Její středověké centrum je zapsáno 
v  UNESCO. Při prohlídce uvidíme 
mj. gotický dům Černohlavců, tro-
jici domů Tři bratři a  secesní čtvrť. 
Z dalších míst můžeme navštívit Riž-
ský dóm, kostel sv. Petra a  jeho věž 
s  úchvatným výhledem. Ve  městě 
je mnoho pouličních prodavačů su-
venýrů z  jantaru, menších a  větších 
tržišť, kaváren, galerií a  vynikajících 
restaurací. Odpoledne se vydáme 
do  národního parku Gauja připo-
mínajícího svojí krajinou Křivoklátsko. 
Večer návrat do  Rigy. Zájemci ještě 
mohou navštívit proslulý rodinný 
park LIDO s vyhlášenou restaurací.
3. den: Dnes pokračujeme podél po-
břeží Baltského moře do  Estonska. 
Zde se přeplavíme trajektem na ma-
lebný ostrov Saaremaa. Během 
podvečera si prohlédneme stylové 
vesničky, maják na pobřeží a biskup-
ský hrad v Kuresaare. Pak budeme mít 
možnost relaxace na  pláži i  lázeň

ských procedur. Večeře je v  ceně 
zájezdu.
4. den: Dalšími zajímavostmi ostrova 
jsou větrné mlýny v  Angle. Raritou 
je skupina kráterů vzniklých do-
padem meteoritů v  Kaali. Pro cestu 
na  pevninu opět použijeme trajekt. 
Večer přijedeme na ubytování mimo 
centrum Tallinnu (2 noci). Večeře je 
v ceně zájezdu.
5. den: Půvab estonské metropo-
le Tallinnu (UNESCO) si začneme 
vychutnávat při ranní pěší prohlíd-
ce. Ve  zdejších uličkách si budete 
připadat, jako byste se vrátili v  čase 
o  několik staletí zpět. Projdeme se 
starým hanzovním městem, které 
je doposud z  valné části obehnáno 
původními mohutnými hradbami. 
Na  hlavním náměstí uvidíme kromě 
radnice a  měšťanských domů nej-
déle fungující lékárnu v  Evropě. Pak 
se vydáme opět na  pobřeží Baltu. 
V národním parku Lahemaa zhléd-
neme původní rybářské vesničky, 
severskou krajinu s  rašeliništi a blud-
nými balvany i romantická šlechtická 
sídla. Večeře (v ceně zájezdu) bude 
v  místní restauraci. Později večer 
návrat na ubytování do Tallinnu.

6. den: Nejprve si v  přístavu u  pa-
mátníku obětí připomeneme tragédii 
potopeného trajektu Estonia. Odsud 
dojdeme na  hradní návrší Toompea, 
kterému vévodí majestátní pravo
slavná katedrála Alexandra Něv
ského. Z  vyhlídky shlédneme cent-
rum města, které již budete důvěrně 
znát. Zde se s  Tallinnem rozloučíme 
a  nalodíme se na  trajekt, kterým se 
dostaneme do  hlavního města Fin-
ska, Helsinek. Následuje okružní 
jízda centrem města se zastávkami 
na Senátním náměstí a u Uspenské 
katedrály. Teplé jídlo dnes doporuču-
jeme na trajektu nebo při individuální 
návštěvě pevnosti Suomenlinna 
(UNESCO). Pevnost se nachází na os-

trově, kam se dostanete lodičkou – ta 
je zahrnuta v  systému MHD a  v  létě 
jezdí až do půlnoci. Odjezd na ubyto-
vání mimo město.
7. den: Při cestě na  letiště Vantaa 
u  Helsinek zastavíme u  skalního kos-
tela Temppeliaukio. Vstup nelze zaru-
čit, otevírací doba a časy obřadů jsou 
pohyblivé. Zavítáme i ke stadionu, kde 
v roce 1952 získali své zlaté olympijské 
medaile manželé Zátopkovi. Během 
dne odlet z Helsinek do Prahy (podle 
termínu přímo nebo s přestupem).
SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
Možnost pokračovat v  zájezdu 
z Helsinek do Petrohradu. 
Podrobnosti a cena na webu.

Hledáte exotické turistické cíle v Evropě? Pak neváhejte a pospěšte si do pobalt
ských republik. Nabízíme poznávací zájezd se zajímavým programem, s ubytová
ním ve 3* hotelích a se třemi večeřemi v ceně. Do Rigy a zpět poletíte z Helsinek 

letadlem. Přestože dnes jsou již všechny pobaltské státy součástí Evropské unie, řada lidí si je stále spojuje 
především se sovětskou minulostí. Ostrovy a národní parky na pobřeží Baltského moře plné zeleně, živá 
a pulzující Riga, středověká atmosféra tallinnských uliček či klasicistní a funkcionalistické Helsinky na závěr 
nabízejí pestrou mozaiku poznání. Řada nových obchodů, kaváren a restaurací umožňuje užít si dovolenou 
naplno, a to i díky cenám podobným našim. Zapomeňte na zažité stereotypy a vydejte se s námi prozkou
mat tento neprávem opomíjený kout Evropy. Nabízí se i možnost vykoupat se v jezerech či vodách Baltu.

Cena obsahuje: letenky (podle termínu 
přímo nebo s přestupem) Praha – Riga 
a  Helsinky – Praha vč. let. tax, dopravu 
mikrobusem nebo autobusem, mezi-
státní a vnitrostátní trajekty, 6x ubytová-
ní ve  3* hotelech (dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím), 6x snídaně, 3x večeře, 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 60 EUR, 
další výše neuvedené služby.

Příplatky: jednolůžkový pokoj: 2 500 Kč.
Další večeře: Případný příplatek za ve-
čeři 1. den bude nabídnut před odjez-
dem až podle reálných letových časů.
Večeře 2. den vzhledem k programu nelze 
předem zajistit, čas na jídlo bude vyhrazen 
u některého z občerstvovacích stánků. 
Teplé jídlo 6. den je doporučeno v textu.
Pozn: *Samostatný let do/z Vídně na vy
žádání, transfery na/z letiště nezajišťujeme. 
Minimální počet účastníků: 30

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
20. 5. – 26. 5. 2015 04ES15.2005 24 900 Kč Praha, *Vídeň
8. 7. – 14. 7. 2015 04ES15.0807 24 900 Kč Praha, *Vídeň

Riga

Tallinn
Helsinky

Kuressaare Pärnu

Termín: 21. 8. – 31. 8. 2015
Kód na webu: 03KS15
Cena: 18 900 Kč

Termín: 18. 7. – 29. 7. 2015
Kód na webu: 01AD15
Cena: od 44 900 Kč

VELKÝ OKRUH  
KOLEM BALTU

PETROHRAD, SOLOVECKÉ 
OSTROVY, MURMANSK

Lze pokračovat  
zájezdem do Petrohradu

Estonské hlavní město Tallinn dýchá atmosférou středověku – foto: Josef Miškovský
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PETROHRAD – POKLAD RUSKA 
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OBLÍBENÝ 
ZÁJEZD

NP Lahemaa
Město, založené r. 1703 carem Petrem I. Velikým, bylo až do dva
cátého století hlavní metropolí Ruska. Nyní je živoucí čtyřmilio
novou aglomerací, kam se další miliony turistů z  celého světa 

přijíždějí nadýchat atmosféry dávné carské slávy. Po  seznámení se se stavebními památkami, skvělými 
sbírkami uměleckých předmětů v  Ermitáži, malebnými zákoutími a  romantickými kavárnami na  nábře
žích vodních kanálů snadno nabudete dojmu, že jste vstoupili do  děje některého románu či divadelní 
hry, které tu psali známí umělci. K nezapomenutelným dojmům patří návštěva Petrohradu na konci jara 
a začátkem léta v období tzv. bílých nocí. Naše termíny jsou tomu přizpůsobeny. Ubytování je zajištěno 
ve 3–4* hotelu v centru města přímo na začátku Něvského prospektu. Letenky z Vídně na vyžádání.

Petrohrad

1. den: Odlet z  Prahy do  Petrohra
du (Sankt Petěrburku), přílet na letiště 
Pulkovo. Během transferu do  hotelu 
v  centru města si uděláme krátkou 
okružní jízdu, při které prvně spatříme 
některá známá místa Petrohradu. 
2. den: Dnes si pěšky prohlédneme 
významné historické památky v centru 
města. Mimo jiné uvidíme budovu 
Admirality, která svou věží dominu-
je městu, Alexandrův sloup – žulo-
vý monolit na  Palácovém náměstí, 
sochu cara Petra Velikého (tzv. Mědě
ný jezdec). Z  nábřeží Něvy se nám 
naskytne výhled na  několik mostů 
a na Vasiljevský ostrov, kde sídlí muzea 
a vědecké instituty. V místech, kde hlav-
ní petrohradské třídy (například Něv

ský prospekt) křižují mnohé vodní 
kanály, se nachází stanoviště výletních 
lodí. Vyvolávači nabízejí hodinové 
vyjížď ky po  kanálech a  ramenech 
Něvy. Z výletní lodi si můžete prohléd-
nout paláce stojící podél kanálů i větši-
nu známých památek z  neobvyklých 
pohledů, což je zvláště za  pěkného 
počasí neopakovatelný zážitek. Plavba 
je v ceně zájezdu.
3. den: Dnes postupně navštíví-
me pravoslavný chrám Kristova 
vzkříšení, mohutnou Kazaňskou 
katedrálu a  katedrálu sv. Izáka, 
z  jejíhož ochozu lze najednou pře-
hlédnout celé město. Opravdovou 
perlou Petrohradu je jedno z  nej-
větších muzeí na  světě – proslulá 

Tallinn

Helsinky

Riga

Vilnius

Cena obsahuje: letenku Praha – Petrohrad 
a  zpět vč. let. tax ve  výši 8  000 Kč, dopravu 
mikrobusem/autobusem a  metrem, 5x uby-
tování ve  3–4* hotelu (dvoulůžkové poko-
je s  příslušenstvím), 4x snídaně, průvodce, 
vyhlídkovou plavbu lodí, cestovní pojištění 
UNIQA K5C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vízum do  Ruska: 1  900 Kč, 

vstupné cca 150 EUR, další výše neuvedené služby.
Příplatky: 4x večeře: 2  400 Kč, jednolůžkový 
pokoj: 5  000 Kč, Jantarová komnata (nutno 
objednat již při zakoupení zájezdu): 600 Kč, 
*transfer z Brna na letiště busem Student Agency 
a zpět mikrobusem (min. 6 osob): 800 Kč.
Slevy: třílůžkový pokoj – není možný. 
Minimální počet účastníků: 15

PETROHRAD – POKLAD RUSKA

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odj. místo: Poznámka:
26. 5. – 31. 5. 2015 02ES15.2605 23 900 Kč Praha, *Brno lze spojit se 

zájezdem 04ES1514. 7. – 19. 7. 2015 02ES15.1407 23 900 Kč Praha, *Brno

POBALTÍ, HELSINKY A PETROHRAD – Před zájezdem do Petrohradu se můžete 
zúčastnit také zájezdu č. 04ES15 (viz str. 10) Přírodou Pobaltí a Helsinky. Cena je 
včetně jízdy vlakem z Helsinek do Petrohradu. 

MOŽNOSTI SPOJENÍ ZÁJEZDŮ!

Termín: Kód zájezdu: Celková cena:
20. 5. – 31. 5. 2015 06ES15.2005 42 500 Kč
8. 7. – 19. 7. 2015 06ES15.0807 42 500 Kč

          UBYTOVÁNÍ V HOTELU  
NA NĚVSKÉM PROSPEKTU

obrazárna Ermitáž. Na  tři miliony 
exponátů, mezi něž patří slavné obra-
zy, grafiky, rytiny, ale i  sochy, ukrývá 
několik paláců. Největší a  nejnavště-
vovanější z deseti budov Ermitáže je 
Zimní palác. Dřívější sídlo ruských 
carů je úchvatným architektonickým 
dílem a domovem jedné z nejcenněj-
ších sbírek západoevropského umění. 
4. den: Dopoledne se přesune-
me autobusem na  předměstí města 
do  Puškina. Prohlédneme si taměj-
ší Kateřinský palác s  parkem, který 
býval letním carským sídlem. Zde 
se nachází i  světoznámá Jantaro
vá komnata, kterou si fakultativně 
v případě volných míst prohlédneme. 
Vstup vč. agenturních poplatků stojí 
600 Kč, je nutno jej závazně objed-
nat a  uhradit s  doplatkem zájezdu. 
Po poledni přejedeme do Petrodvor
ce. V  tomto pozoruhodném paláco-
vém a  parkovém celku z  18. a  19. 
století je umístěno přes 170 fontán. 
Mezi nimi je nejznámější Velká kas

Velká kaskáda vodotrysků v parkovém komplexu Petrodvorce – foto: Zdeňka BurianováPetrohrad, oblouk spojující budovy bývalého Hlavního štábu ruské armády – foto: Lenka Skrbková

Vydejte se s  námi na  cestu do  severovýchodního koutu Evropy. Spo
lečně navštívíme osm států. Budete mít možnost na vlastní oči porov
nat životní úroveň mnoha vyspělých i rozvíjejících se členských států 
EU a Ruska. Zkombinujte poznávání význačných měst a nejrůznějších 
historických památek s momenty strávenými v jedinečných zákoutích 
severské a pobaltské přírody. 

Netradiční okruh ruským severem spojuje poznání čisté severské pří
rody s bohatou historií a velkolepými architektonickými a uměleckými 
památkami. Po návštěvě Petrohradu se vydáte na daleký sever do měs
ta Murmansk, kde v létě panuje nikdy nekončící polární den. Spatříte 
jedinečné pravoslavné kláštery zasazené do malebné přírody jezerna
té Karélie a nahlédnete do dřevěných vesniček ruského venkova. Zaži
jete cestování dálkovým vlakem společně s místními lidmi, umožňující 
pochopit mnohé ze zvláštností života v této nesmírně rozmanité zemi.

káda se sochou Samsona bojujícího 
se lvem. Překrásný Velký palác roz-
děluje areál na  Horní a  Dolní park. 
K večeru návrat do hotelu. Po půlnoci 
fakultativně vy jížď ka k  mostům, které 
se v noci zvedají, aby jimi mohly pro-
plout velké lodě.
5. den: Dnes si prohlédneme Pet
ropavlovskou pevnost, která je nej-
starší kamennou budovou ve  městě. 
Její součástí je katedrála sv. Petra 
a Pavla s pozlacenou špicí. Zda budete 
moci navštívit nedaleko kotvící křiž
ník Aurora, není zcela jasné – v době 
tisku katalogu je loď čerstvě odtažena 
na  dlouhodobou opravu. Další varian-
tou je pak možnost prohlédnout si blíz-
ký domek Petra Velikého, v němž slavný 
car pobýval krátce po založení města.   
6. den: Brzy ráno přesun na  letiště 
Pulkovo, odlet do Prahy.
Program jednotlivých dnů růz
ných termínů může být upraven 
podle zavíracích dní či otevíracích 
hodin muzeí, kostelů apod. 
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NORSKO 55+ KRÁLOVSTVÍ FJORDŮ Z BERGENU

13facebook.com/periscope.cz

Cena obsahuje: letenky Praha – Oslo 
a  zpět vč. let. tax, dopravu autobusem 
na místě, ubytování 3x v hostelech (4lůž-
kové pokoje, často s patrovými postele-
mi, WC a  sprcha není vždy na  pokoji), 
3x  ve dvoulůžkových pokojích apartmá-
nů (apartmán má 2–3 pokoje, v  někte-
rých mohou být patrové postele; obý-
vací kuchyni, WC a sprcha jsou součástí 
apartmánu), 5x snídaně (mimo 7. den), 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné přibližně  
250 NOK (tj. cca 35 EUR), úklid apartmá-
nů a další výše neuvedené služby. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 5 000 Kč, 
dvoulůžkový pokoj (3 noci v hostelech): 
1 500 Kč/os. (omezený počet), 6x večeře: 
3 250 Kč (min. 10 osob).
Slevy: Klient ve  věku nad 55 let: 
2 000 Kč (podmínkou je úhrada zálohy 
50% do 5 měsíců před odjezdem), nelze 
sčítat s dalšími slevami. 
Pozn.: *svoz z  Brna na  letiště Praha 

 autobusy Student Agency a zpět mikro-
busem: 800 Kč (min. 6 osob). 
Úklid apartmánů: podle norských zvyk-
lostí při ubytování v  chatách a  apartmá-
nech vás žádáme o  dodržení tohoto 
postupu: nádobí umyté a  uklizené, 
vynesené koše z  kuchyně i  z  koupelny, 
setřená podlaha v  celém apartmánu vč. 
koupelny. Děkujeme za pochopení a do-
držení postupu a věříme, že oceníte luxus 
ubytování, který jsme vám v tomto typu 
ubytování zajistili.

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
12. 6. – 18. 6. 2015 47NO15.1206 21 900 Kč Praha, *(svoz: Brno)
19. 6. – 25. 6. 2015 47NO15.1906 21 900 Kč Praha, *(svoz: Brno)
17. 8. – 23. 8. 2015 47NO15.1708 21 900 Kč Praha, *(svoz: Brno)

PO DOPRODÁNÍ TĚCHTO TERMÍNŮ BUDOU VYPSÁNY DALŠÍ TERMÍNY

Tento zájezd jsme připravili především pro klientelu 55+. Jeli vám v den odjezdu 55 let a více, je pro vás při 
včasné úhradě cena zájezdu o 2 000 Kč nižší. Jako specialisté na sever Evropy se již více než 20 let snažíme 
zprostředkovat našim klientům hodnotné zážitky z nádherné přírody Skandinávie. Letecký zájezd do Norska 
vám v průběhu pár dní umožní poznat téměř všechny krásy této jedinečné severské země. Ocitnete se s námi 
u majestátních fjordů, uvidíte ledovcové splazy největšího evropského pevninského ledovce, stanete u ne
spoutaných řek a vodopádů, uvidíte nejvyšší vrcholy Skandinávie, navštívíte nejkrásnější sloupové kostely 
a poznáte kouzlo hlavního města Oslo. Ubytování je zajištěno v apartmánech a v hostelech, přičemž dvakrát 
strávíme dvě noci na jednom místě. Můžete očekávat pohodový poznávací program s mnoha nenáročnými 
vycházkami do přírody a v červnových termínech i kouzelné večery s „bílými nocemi“.

Oslo

Lillehammer
Sjoa

Lom

Gjende

1. den: Vaše dovolená v  Norsku za-
čne kolem poledne odletem z Prahy 
na  letiště Gardermoen severně 
od  Osla. Po  příletu dojedeme auto-
busem na poloostrov Bygdøy, kde 
začneme prohlídku hlavního města 
Norska návštěvou muzea polární 
lodi Fram. Navečer budeme pokra-
čovat procházkou centrem města, při 
které uvidíte královský palác, radnici, 
parlament a  novou dominantu Osla 
– budovu Opery. Odjezd na  nocleh 
mimo Oslo.
2. den: Začíná naše cesta na  se-
ver. V  Lillehammeru se zastaví-
me na  olympijských skokanských 
můstcích a  v  Ringebu si prohléd-
neme sloupový kostel Ringebu 
stavkirke. Stokilometrovým údolím 
Gudbrandsdalen se pak přesuneme 
na  ubytování mezi národními parky 
Jotunheimen a Rondane. 
3. den: Dnes nás čeká celodenní po-
byt v přírodě na východním okraji NP 
Jotunheimen. Vydáme se k  ledov
cové řece Sjoa, kde podnikneme 
vycházku k  soutěsce Ridderspranget 

(Rytířský skok) a k tyrkysovému jeze
ru Gjende, kde u chaty Gjendesheim 
začíná norská národní túra Bessegen. 
Kousek se po ní projdeme, z vyhlídky 
budeme mít horský svět i  nádherné 
jezero jako na dlani. 
4. den: V  turistickém centru v  měs-
tečku Lom budeme mít čas na  pro-
hlídku starobylého sloupového koste-
la i na nákup suvenýrů. Pokračujeme 
do  oblasti nejvyššího pohoří celé 
Skandinávie – Jotunheimen (čes-
ky Domov obrů). Stejnojmenný ná-
rodní park je nejvýše položeným NP 
celé Skandinávie. V  jeho interiéru 
se nachází 29 nejvyšších vrcholů 
Norska. Údolím Visdalen se vydáme 
po  nejvýše položené silnici severní 
Evropy Galdhøpiggenvegen k  cha
tě Juvasshytta do  výšky 1  841 m 
n. m. Za  dobrého počasí můžeme 
zahlédnout nejvyšší vrchol Norska 
Galdhøpiggen (2  469 m n. m.). 
Procházka v  okolí. Cestou zpět foto-
grafické zastávky na  panoramatické 
silnici Sognefjellvegen s  úžasnými 
výhledy na  hory, ledovce a  později 

Nádherný splaz ledovce Nigaardsbreen – foto: Miloslav Houdek Unikátní vyhlídka podél řeky Sjoa – foto: Miloslav Houdek

Termín: Cena:  Kód na webu:  Odjezd. místo:
2. 7. – 5. 7. 2015 21 900 Kč 21NO15.0207 Praha

11. 9. – 14. 9. 2015 21 900 Kč 21NO15.1109 Praha

Norsko • poznávací zájezd

1. den: V  poledne odlet z  Prahy 
přímým letem do  Bergenu. Let 
trvá jen něco málo přes dvě hodiny. 
Transfer taxi nebo letištním auto-
busem do  centra města a  následně 
na  ubytování v  hostelu. Při pěkném 
počasí doporučujeme vyjet lanovkou 
nebo vystoupat pěšky na  horu Ulri-
ken. Světlo je dlouho do  večera. 
Jedná se o lehčí horskou túru, výhled 
do okolní krajiny plné hor a členitých 
ostrovů v moři je opravdu nádherný.
2. den: Prohlídka centra Bergenu, je-
hož neopakovatelnou atmosféru tvo-
ří rybí trh, unikátní hansovní domy 
na  nábřeží Bryggen (UNESCO), 
starobylá pevnost, středověké kostely 
s  nejkrásnějším Mariánským a  staré 
čtvrti dřevěných domů. Můžete také 
navštívit akvárium mořských ži
vočichů (populární je hlavně cviče-
ní s  tuleni a  krmení tučňáků). Pěkný 

pohled na centrum města nabízí vy
hlídka Fløyen, kam se dá, podobně 
jako na pražský Petřín, vystoupat pěš-
ky nebo se nechat vyvézt pozemní 
lanovou dráhou. Za vidění stojí muze-
um Edvarda Griega. Zájemci mohou 
využít aktuální nabídky výletní plavby 
po fjordech, které jsou součástí kulisy 
tohoto zajímavého města.
3. den: Norsko v kostce. Dnes bě-
hem jediného dne spatříte jedna 
z nejkrásnějších míst Norska, právem 
zařazená na  seznam světových pří-
rodních památek UNESCO. Čeká vás 
plavba po fjordech Sognefjorden 
a  Nærøyfjorden a  vyhlídková jízda 
věhlasnou vysokohorskou železni
cí Flåmsbana, kdy vás speciální vlak 
doveze z  přístavního městečka Flåm 
vysoko do hor. Ve stanici Myrdal poté 
přestoupíme do  vlaku na  lince Ber
gen – Oslo. Trasa vede dramatickými 

Díky přímým letům mezi Prahou, Oslem a Bergenem a navazujícím výletům loděmi a vlakem si užijete velmi 
atraktivní podívanou! Přílet do Bergenu nad ledovci, fjordy a členitým pobřežím se stovkami barevných dom
ků je ve světovém měřítku ojedinělý. Město samotné stále vyzařuje atmosféru tradičního bohatého králov
ského přístavu. Pohledy na panorama města vám navždy utkví v paměti. Až si je dosyta vychutnáme, vydáme 
se autobusem a lodí do krajiny plné magických fjordů, vysokých hor a desítek vodopádů. Při cestě vlakem 
do Osla spatříte mnohé scenerie tolik typické pro celé Norsko. Hlavní město Oslo nabízí víc než muzeum Fram, 
park se sochami a skokanský můstek. Díky moderní architektuře a parkové úpravě přímořských čtvrtí vyrůstá 
každým rokem do krásy. Proto nabízíme a doporučujeme prodloužení pobytu v Oslu o jeden den. Podtrženo 
a sečteno: čeká vás zájezd do Norska, jak má být. Ubytování v hotelu je možné za příplatek: na vyžádání.

Nábřeží Bryggen s hansovními domy (UNESCO) – foto: Jana Zimčíková Cestou vlakem překonáme vysoké hory – foto: Petr Burian

Bergen Flåm

Oslo

sceneriemi norských hor na dosah le-
dovce Hardangerjokullen a poté kle-
sá s výhledy na řeky, jezera a malebné 
údolí Hallingdalen. Příjezd do  Osla 
pozdě večer. 
4. den: Dopoledne prohlídka cent-
ra hlavního města Norska – Osla. 
Chloubou moderní norské architektury 
je budova Opery. Od ní se pak projde-
me pěší zónou Karl Johans Gate, kterou 
lemují hlavní budovy města (parla-

ment, univerzita, národní divadlo a krá-
lovský palác) k  přístavu u  radnice. Fa-
kultativně návštěva parku se sochami 
Gustava Vigelanda nebo plavba 
lodičkou k muzeu polární lodi Fram 
a  zpět. V  podvečer odjezd na  letiště 
a odlet do Prahy. Doporučujeme mož
nost prodloužení pobytu v  Oslu 
o  další nocleh a  den – průvodce 
bude přítomen při min. 6 klientech.

EUROVÍKEND V OSLU
Termín: 23. 5. – 24. 5. 2015
Kód na webu: 14NO15
Cena: od 8 700 Kč

KODAŇ A OKOLÍ DE LUXE
Termín: 1. 5. – 3. 5. 2015
Kód na webu: 13NO15
Cena: 15 000 Kč

Hlavní město Norska Oslo má rozhodně co nabídnout: jak svou po
lohou mezi fjordem a  horami, tak nejnovějšími přírůstky moderní 
architektury (mj. Opera). Vikinská minulost potěší milovníky historie 
a na své si přijdou i rodiny s dětmi. Ať už se vydáte na plavbu po fjordu 
mezi četnými ostrůvky za slunečného dne, či navštívíte některé ze svě
toznámých muzeí, nudit se rozhodně nebudete! 

Zažijte víkend ve  městě Malé mořské víly s  nejdelší pěší zónou světa, 
v královském městě s hippie státem Christiania a nejstarším zábavním 
parkem na  světě Tivoli. V  ceně zájezdu je výlet do  starodávného měs
ta Roskilde, k  nejkrásnějšímu dánskému zámku Frederiksborg včetně 
vstupů do akvária, planetária a na zámek Rosenborg. 

Gardermoen

NPJostedalsbreen

NP Jotunheimen

i  dolů do  údolí nad fjordy. Na  konci 
dne dorazíme do městečka Skjolden, 
které leží přímo u nádherného fjordu 
Lustrafjorden.
5. den: Dnes nás čeká výlet k  le
dovcovému splazu Nigardsbreen, 
pár kilometrů za  obcí Gjerde. Tento 
splaz je součástí největšího ev-
ropského ledovce (mimo Island) 
– Jostedalsbreen. Nejprve popluje-
me lodičkou po  ledovcovém jezeře 
a  následně dojdeme až na  dohled 
mohutného čela ledovce. Pěší výlet 
asi na 2 hodiny. Cestou zpět na uby-
tování se zastavíme na  fotografické 
zastávky na  další ledovcový splaz 
Bergsetbreen, na divokou ledovco-
vou řeku Jolstra a na fjord obklopený 
horami a malinovými plantážemi.
6. den: I  další den bude naplně-
ný zážitky. Projedeme např. nej
delším silničním tunelem světa 
Laerdaltunnelen dlouhým 26 km. 
Z  Aurlandu vyjedeme autobusem 
na  nádhernou vyhlídku Stegastein 
do výšky 600 m n. m. Vyhlídka je součás-
ti tzv. Sněžné cesty – Snøveien. Oblast 

norských fjordů je zapsána na  listině 
světového dědictví UNESCO. Při plav-
bě po  fjordech Aurlandsfjorden 
a Nærøyfjorden na trase Gudvangen 
– Aurland se o tom budete moci sami 
přesvědčit. Jízdné je v  ceně. Odjezd 
na ubytování.
7. den: Při průjezdu malebnou sever-
skou krajinou bude ještě čas na foto-
grafie, které vám budou vždy připomí-
nat váš zájezd do Norska. Během ně-
kolikahodinové cesty zastavíme u ně-
kterého supermarketu, abyste si mohli 
zakoupit chutné suvenýry z Norska 
– marmelády, sledě nakládané v slad-
kokyselém nálevu, hnědý sýr „brunost“ 
apod. Z letiště Gardermoen pak nave-
čer odletíme zpět do Prahy.

Oslo – Monolitten

Cena obsahuje: letenky Praha – Bergen 
a  Oslo – Praha ve  výši 6  000 Kč vč. let. 
tax, balíček Norsko v  kostce vč. plavby 
po fjordu a jízdenky na vlak, 3x ubytová-
ní v hostelu (dvoulůžkový pokoj s příslu-
šenstvím), 3x snídaně, průvodce, cestov-
ní pojištění UNIQA K7C a pojištění CK.
Cena neobsahuje: transfer z  letiště 

do hostelu a zpět (100 NOK/1 cesta), do-
pravu MHD a vstupné (Bergenská karta: 
1 den cca 200 NOK, Oslo: cca 100 NOK), 
povlečení a  další výše neuvedené služ-
by. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 3 000 Kč, 
ubytování v hotelu: 2 000 Kč, prodlouže-
ní o 1 den (nocleh v hotelu): 1 500 Kč/os. 
Minimální počet účastníků: 12
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1. den: Odlet z Prahy na  letiště Gar-
dermoen (severně od Osla) je pláno-
ván (v době tisku katalogu) ve večer-
ních hodinách. Poté 1–3 hodiny pře-
jezd na tranzitní ubytování. Vzhledem 
k  červnovému termínu ihned zažije-
me kouzlo severu v podobě tzv. bílé 
noci. Polární den je právě na vrcholu.
2. den: Po snídani se vydáme na další 
cestu, kterou si zpestříme zastávka-
mi v  pěkných přírodních sceneriích. 
Po poledni už spatříme první rameno 
fjordu. A  to hned toho celosvětově 
nejznámějšího Geirangerfjordu 
(UNESCO). V  obci Geiranger se po-
díváme na  známé suvenýry, projde-
me se kolem fjordu a  nakonec se 
vydáme na plavbu po fjordu, která 
je zahrnuta v  ceně zájezdu. Z  pa-

luby lodi uvidíme mnohé vodopády, 
např. Sedm sester, a další zajímavosti. 
Po vylodění se přesuneme na ubyto-
vání v hotelu (celkem 3 noci).
3. den: Během pobytu v  srdci nor-
ských fjordů budeme mít možnost 
uskutečnit jak kratší vycházky s  prů-
vodcem, tak, pokud kondice a počasí 
dovolí, i vícehodinové túry. Podmín
kou vašich samostatných túr je 
dobrá orientace v přírodě bez značek 
a  bez doprovodu průvodce, protože 
průvodce je k  dispozici pro vy
cházku hlavní skupiny klientů. 
V oblasti je i lanovka, která vás vyve-
ze téměř do nebeských výšek, odkud 
je skvělý výhled dolů na fjord.   
4. den: Náš průvodce se bude ten-
to den věnovat těm, kteří se vydají 

na autobusový výlet do přímořského 
a  rybářského města Ålesund, jehož 
centrum je známé mnoha stavbami 
stylu art deco. Kouzelnou atmosféru 
doplňují racci a mnohé jachty a lodě. 
Velkou atrakcí je moderní akvárium 
s  oblíbeným krmením ryb potápě-
čem. Trajekty, které pro cestu po
užijeme, nejsou v ceně, odhadem 
jde o 100 NOK (okolo 350 Kč).  
5. den: Dnes se přesuneme na  druhé 
pobytové místo. Cestou pojedeme slav-
nou horskou silnicí Trollstiegen (Trolí 
stezka) a uskutečníme lehčí vycházku 
v přírodě. Ubytování v hotelu (3 noci).
6. den: Tentokrát budeme ubytováni 
na  dosah národních parků Rondane 
a Jotunheimen. Mnohé stezky vedou 
po  okrajích jezer či podél řek. Zdat-

nější mohou vystoupat během 2 až 
3 hodin na  některý z  vyhlídkových 
vrcholů. Průvodce je k  dispozici pro 
vycházku hlavní skupiny klientů.
7. den: V  dnešním dni se podíváme 
k divoké řece Sjoa a k ledovcovému 
jezeru Gjende. Nad ním, přes hřeben 
Bessegen, vede tzv. norská národní 
túra. Někteří mohou vystoupat po hor-
ském chodníku na  výhledy na  jezero 
Gjende, jiní mohou doplout lodí po je-
zeru na chatu Memurubu a zpět.
8. den: S  krásnými vzpomínkami 
na fjordy, hory, sněhová pole, řeky, je-
zera, březové a borové lesy se začne-
me vracet do civilizace. Krátce zastaví-
me v olympijském Lillehammeru. 
Pak dojedeme na letiště Gardermoen, 
odkud odpoledne odletíme do Prahy.

NORSKO JE V ČERVNU NEJKRÁSNĚJŠÍ
Letecký zájezd pro všechny, kteří rádi pobývají v nádherné severské přírodě, na čerstvém vzduchu a baví 
je nenáročná turistika. Zájezd je vhodný i pro rodiny s malými dětmi a pro aktivní seniory. Oproti jiným 
zájezdům do Norska ujedeme méně kilometrů po silnici, budeme však mít možnost mnoha krátkých i ně
kolikahodinových vycházek – každý podle vlastní chuti a výkonnosti. 
Ačkoliv se budeme pohybovat jen v řídce osídlené krajině, nebudou nám chybět vymoženosti civilizace 
(např. možnost dokoupit si potřebné potraviny). K poklidnému průběhu zájezdu přispěje i způsob ubyto
vání – 2x strávíme tři noci za sebou v jednom hotelu. V ceně jsou snídaně. Večeře, které si lze připlatit, jsou 
dvouchodové (polévka nebo dezert a hlavní jídlo).

Oslo Gardermoen
Lillehammer

Trollveggen
Geiranger

Ålesund

Lom
NP Jotunheimen

Gjende

Údolí Innersdalen, jedno z nejkrásnějších v Norsku – foto: Eva Dekanová Krásný a fotogenický konec fjordu Geirangerfjord – foto: Tereza RůžičkováTající sníh z hor zásobuje řeky a jezera průzračnou vodou – foto: Petr Burian Hamletův hrad Kronborg (Dánsko) zahlédneme z paluby trajektu – foto: František Michlík

Oslo

Lillehammer

Trelleborg
Gedser

Kodaň

Orust

Trollveggen
Geiranger

NP Jostedalsbreen

Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo 
a zpět vč. let. tax ve výši 8 000 Kč, dopra-
vu autobusem, 1x místní trajekt, plav
bu přes Geirangerfjord, 7x ubytování 
v  turistických hotelech (dvoulůžkové 

pokoje s  příslušentsvím), 7x snídaně, 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné a  jízdné 
(100 – 500 NOK) a další neuvedené služby.

Příplatky: jednolůžkový pokoj: 6 000 Kč, 
6x večeře: 3 000 Kč (min. 15 osob).
Pozn: *Samostatný let do/z Vídně na vy
žádání, transfery na/z letiště nezajišťujeme. 
Minimální počet osob: 35

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
25. 6. – 2. 7. 2015 50NO15.2506 30 900 Kč Praha, *Vídeň

Klasický poznávací zájezd, jehož program je sestaven bez nočních přejezdů a tak, aby zahrnul nejznámější 
místa Norska, která si většina lidí přeje vidět: silnici plnou serpentin – Trolí cestu, Bergen a jeho dřevěné 
domy na nábřeží Bryggen, fjord Geirangerfjord (UNESCO) a zelenou metropoli Oslo, která je sídlem králov
ské rodiny. Dále budete moci poznat švédské šérové pobřeží, olympijské město Lillehammer s nejznáměj
ším norským skanzenem Maihaugenem a největší kontinentální ledovec Jostedalsbreen. Předností zájezdu 
je též vyhlídková plavba po Geirangerfjordu v ceně (mimo termíny s ubytováním v chatách). Dlouhou cestu 
do  Skandinávie a  zpět zpestří zastávky u  pradávných skalních kreseb ve  Švédsku a  procházka v  Kodani 
k sošce Malé mořské víly. V tomto zájezdu nejsou vzhledem k velkým vzdálenostem zařazeny téměř žádné 
vycházky (kromě 4. dne), přesto si kouzelnou norskou přírodu jistě užijete alespoň pohledem.  

1. den: Svoz z Bratislavy (min. 6 zájem-
ců). Časně ráno odjezd z Brna, z Prahy 
dopoledne, tranzit přes Německo 
do  Rostocku nebo do  polského Swi-
noujscie. Večer nalodění na  trajekt 
do Švédska. V ceně zájezdu do ho
telů je lůžko v kajutě (bez snídaně). 
2. den: Přejezd pobřežím jihozá-
padního Švédska do  malebného 
městečka Fjällbacka a  do  oblasti 
Tanum (UNESCO), známé četný-
mi nálezy skalních kreseb. Ve  verzi 
s  ubytováním v  hotelech je pozdní 
oběd v  ceně zájezdu. Na  švédsko-
norské hranici nás přivítá první fjord 
Iddefjorden, přes který přejedeme 
po mostě Svinesundsbron. Poté dora-
zíme k fjordu Oslofjorden a pak se již 
dostaneme na ubytování.
3. den: V Lillehammeru navštívíme 
skanzen Maihaugen a  ze skokan-
ských můstků se nám nabídne krásný 
pohled dolů na  město. Pokračujeme 
údolím Gudbrandsdalen ke  slou
povému kostelu v  Ringebu. Do-
jedeme pod  nejvyšší kolmou stěnu 
v  Evropě – Trollveggen (v  překladu 
Trolí stěna). Pak nás čeká jeden z nej-
krásnějších úseků naší cesty – stou-
pání jedenácti serpentinami proslulé 
silnice Trollstigen (v  překladu Trolí 
stezka). Z  horského sedla budeme 
klesat k  soutěsce Gudbrandsjuvet. 
Přeplavíme se trajektem přes fjord 
Norddalsfjorden a dojedeme na uby-
tování. Ve verzi s ubytováním v hote-
lech je večeře v ceně zájezdu.
4. den: Ráno po  snídani poplujeme 
trajektem po fjordu Geirangerfjord 
(UNESCO), mj. kolem vodopádů 
Sedm sester. Plavba je ve  verzi 
s ubytováním v hotelech v ceně zá
jezdu. Pokud nám bude přát poča-
sí, vyjedeme desítkami serpentin až 
na  vyhlídku na  hoře Dalsnibba 

(1 497 m n. m.). Pokračujeme hora-
mi k  jezeru Strynsvatn za  městečko 
 Stryn, nad nímž se táhne hřeben nej
většího ledovce evropské pevni
ny Jostedalsbreen. Pěšky dojdeme 
k  jednomu z  jeho splazů. Poté doje-
deme na další ubytování.
5. den: Trajektem přeplujeme nejdel-
ší fjord světa Sognefjorden. Pěknou 
zastávku si uděláme u fotogenického 
vodopádu Tvindefossen. Sousta-
vou desítek tunelů pak dojedeme 
do  města Bergen. Prohlídka centra 
druhého největšího města Norska, je-
hož neopakovatelnou atmosféru tvo-
ří rybí trh, unikátní hansovní domy 
na  nábřeží Bryggen (UNESCO), 
starobylá pevnost Bergenhus, stře-
dověké kostely s  nejkrásnějším Ma-
riánským kostelem a  stará čtvrť dře-
věných domů Gamle Bergen. Odjezd 
na ubytování mimo Bergen. 
6. den: V  průběhu dne projedeme 
Norsko od západu k východu, od ma-
lebného fjordu Hardangerfjorden 
až na  dosah hlavního města Osla. 
Cesta překonává největší evropskou 
náhorní plošinu Hardangervidda. 
Za městečkem Geilo pojedeme dlou-
hým údolím Hallingdalen. Ve  verzi 
s  ubytováním v  hotelech je večeře 
v ceně zájezdu.
7. den: Prohlídku metropole Oslo 
zahájíme procházkou od nové domi-
nanty města – budovy Opery, která 
leží přímo u fjordu. V parku Frogner-
park, kde je umístěno 212 soch Gu
stava Vigelanda, se setkáme se sym-
bolem města – Sinnataggen (v překl. 
Vztekající se chlapeček. Velkým po-
jmem pro všechny návštěvníky Osla 
je poloostrov muzeí Bygdøy. Zde 
nalezla svůj trvalý domov polární loď 
Fram, na které se plavili polární doby-
vatelé Nansen, Amundsen a Sverdrup 

k  severnímu a  jižnímu pólu. V  pod-
večer opustíme Oslo a  přejedeme 
na ubytování.
8. den: Dnes navštívíme země Švéd
sko a Dánsko, které spojuje blízká his-
torie a blízká poloha u Øresundské úži-
ny. Mezi městy Helsingborg a  Helsin-
gor plují nepřetržitě trajekty. Z paluby 
uvidíme Hamletův hrad Kronborg. 

Navečer uskutečníme okružní jízdu 
hlavním městem Kodaň a  projdeme 
se ke  slavné sošce Malé mořské 
víly. Večer odjedeme na ubytování.
9. den: Dopoledne přeplujeme Balt-
ské moře a pokračujeme zpět do ČR. 
Návrat do  Prahy a  do  Brna později 
večer. Svoz do  Bratislavy v  nočních 
hodinách (min. 6 osob).

Přednáška NORSKO:
18. 2. 2015 (Praha)

 Ubytování je ve čtyřlůžkových chatách TURIST a v hostelech.  Bě
hem programu navštívíte Oslo, Lillehammer, Trolí cestu, Geiran

gerfjord, ledovec, uvidíte desítky vodopádů. Budete cestovat krásnou 
norskou krajinou. 

TO NEJLEPŠÍ Z NORSKA

Cena obsahuje: dopravu autobusem, 
mezistátní a  vnitrostátní trajekty, plav-
bu po  Geirangerfjordu, 7x ubytování 
v  turis tických hotelech (dvoulůžkové 
pokoje s  příslušenstvím), 7x snídaně, 
3x večeře, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné přibližně 

800 NOK (tj. cca 100 EUR), další výše ne-
uvedené služby.
Příplatky: 4 večeře: 2 800 Kč, jednolůž-
kový pokoj a kajuta: 8 000 Kč. 
Pozn.: Svozy z Brna a z Bratislavy budou 
realizovány pouze při dosažení min. po-
čtu 6 zájemců.
Minimální počet účastníků: 35

Termín: Kód zájezdu: Cena:
23. 5. – 31. 5. 2015 45NO15.2305 25 900 Kč
10. 7. – 18. 7. 2015 45NO15.1007 25 900 Kč
4. 8. – 12. 8. 2015 45NO15.0408 25 900 Kč
5. 9. – 13. 9. 2015 45NO15.0509 25 900 Kč

Odjezd: Praha, (svoz: Brno, svoz: SK)

Termín: Kód zájezdu: Cena:
24. 5. – 31. 5. 2015  80NO15.2405 14 900 Kč
20. 7. – 27. 7. 2015  80NO15.2007 15 900 Kč
6. 9. – 13. 9. 2015  80NO15.0609 14 900 Kč

Bergen

Geilo

Silnice z vrcholu Dalsnibba 
k jezeru Djupvatnet

V červnu je Norsko plné ovcí s jehňaty

BEZ NOČNÍCH PŘEJEZDŮ
VEČEŘE V CENĚ

NEJLEVNĚJŠÍ ZÁJEZD DO NORSKA
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Poznávání Skandinávie můžete začít anebo prohloubit během více než týdenního 
zájezdu. Poznáte všechny tři moderní metropole: Oslo, Stockholm i Kodaň a také 
příjemná historická města Roskilde (DK) a Örebro (SE). Dalšími historickými místy 

v Dánsku jsou renesanční zámek Frederiksborg a „Hamletův“ hrad v Helsingøru. Současnou architekturu 
budete moci obdivovat při přejezdech dlouhých mostů nad mořem, v  centrech Kodaně či Malmö (SE) 
nebo u  zcela nové budovy Opery a  skokanského můstku v  Oslu. Díky zhlédnutí skalních kreseb, 
členitého pobřeží či několika muzeí si uděláte ucelenější představu jak o severské historii a kultuře, tak 
o  kráse přírody jižní Skandinávie. Ubytování je zajištěno v  pěkných hotelech, v  ceně je 3x  polopenze. 
Doporučujeme přiobjednat si i další 3 večeře (mimo 1. den). 

Roskilde

Gedser

Kronborg

Göteborg

Tanum

Örebro Stockholm

Oslo

Malmö

Jönkoping

1. den: Časně ráno odjezd z  Brna, 
dopoledne z  Prahy. Pojedeme okolo 
německých Drážďan a Berlína do pří-
stavu Rostock. V  podvečer přeplu-
jeme trajektem přes Baltské moře 
do  přístavu Gedser. Pozdě večer 
ubytování v Dánsku.
2. den: S historií Dánska se seznámí-
me během cesty po ostrově Sjælland. 
Nejprve navštívíme starodávné 
město Roskilde, kde se nachází ka-
tedrála se  hroby 37 králů. Na  břehu 
moře leží pěkné muzeum Vikingů 
a jejich lodí. Poté navštívíme nejkrás-
nější dánský zámek Frederiksborg 
Slot postavený ve  stylu holandské 
renesance na  třech ostrovech jezera 
Slotsø, obklopený nádhernými za-
hradami. Před přeplutím Øresundské 
úžiny (je pouze 3,5 km široká, trajekt 
pluje 15 min.) se zastavíme v městeč-
ku Helsingør u  „Hamletova hradu“ 
Kronborg. Po  večeři, už na  švédské 
straně, dojedeme na ubytování. 
3. den: Po  snídani pokračujeme 
do  druhého největšího švédského 
města Göteborg. Zajdeme na  ná-
městí Gustav Adolfs Torg, projdeme se 
podél kanálu Stora Hamn kanal a dále 
až ke katedrále Gustavi Domkyrka. Uvi-
díme též moderní budovy Admirality 
a Opery. Odpoledne budeme pokračo-
vat podél šérového pobřeží dále na se-
ver. Zastavíme se v oblasti s pravěký
mi skalními kresbami Tanumshede 
(UNESCO). Večeře. Do Norského krá-

lovství vjedeme po  hraničním mostě 
Svinesunds bron nad fjordem Idefjor-
den. Ubytování v Oslu (2 noci).
4. den: Prohlídku poklidné norské 
metropole Oslo zahájíme v  parku 
Frogner. Zde se setkáme se symbolem 
města – Sinnataggen (v překl. „Vztekají-
cí se chlapeček“), fontánou, monolitem 
a dalšími z 212 soch Gustava Vigelan-
da, nejznámějšího norského sochaře. 
Velkým pojmem pro všechny ná-
vštěvníky Osla je poloostrov muzeí 
Bygdøy. Zde našla svůj trvalý domov 
polární loď Fram, na které se plavili po-
lární dobyvatelé Nansen, Amundsen 
a Sverdrup k severnímu a jižnímu pólu. 
Můžeme si prohlédnout vor Kon-Tiki 
i papyrovou loď Ra II Thora Heyerdah-
la. Do centra města ke známé cihlové 
budově radnice doplujeme lodičkou. 
Pěší zónou Karl Johans Gate, kolem 
které jsou rozesety hlavní budovy měs-
ta, půjdeme k  nové dominantě Osla 
– k budově Opery ležící přímo na bře-
hu fjordu. Den zakončíme výhledem 
na město z vrchu Holmenkollen. Zde 
se nachází  nový skokanský můstek po-
stavený pro MS v lyžování 2011.
5. den: Po  snídani započneme pře-
jezd na  východ Švédska, při němž 
zastavíme a  projdeme se malebným 
historickým centrem města Örebro. 
Navečer příjezd do největšího města 
Skandinávie Stockholmu. Králov-
ský palác Kungliga Huset či budovy 
Opery a parlamentu, to  jsou některé 

ze zastávek pěšího okruhu starým 
městem Gamla Stan. Ubytování 
mimo centrum 2 noci.
6. den: Městu rozloženému na stov-
kách ostrůvků vévodí radnice Stad
huset, z jejíž věže se otevírá nádherný 
výhled na  střed města. Dále může-
me navštívit katedrálu Domkyrkan 
s hrobkami švédských králů. Doporu-
čujeme plavbu lodí po  jezeře Mäla-
ren, na  jejímž konci čeká pěkný park 
u královského paláce Drottningholm. 
Uvidíme i unikátní bitevní loď Vasa 
(byla vyzdvižena po 333 letech ze dna 
moře). Fakultativní návštěva Skansenu 
– prvního skanzenu na světě. Zde se 
můžeme seznámit s průřezem kultury, 
fauny a architektury celého Švédska.
7. den: Ráno se vydáme na  přejezd 
na  jih Švédska. Cestou se zastavíme 
na  oběd. Navečer si prohlédneme 
moderní architekturu města Malmö. 
Spatříme nejvyšší stavbu Skandiná-
vie – mrakodrap „Turning torso“. 
Ze  břehu moře je pěkný pohled 

Cena obsahuje: dopravu autobusem, 
mezinárodní trajekty a poplatek za prů-
jezd mostu, 8x ubytování ve 3* hotelech 
(dvoulůžkové pokoje s  příslušenstvím), 
8x snídaně, 1x oběd a 2x večeře, prů-
vodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 

a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 350 DKK, 
200 NOK a 300 SEK (celkem ekv. 110 EUR) 
a další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 7 000 Kč, 
3x večeře (2 chody bez nápojů): 2 100 Kč, 

 letenka Kodaň – Praha vč. let. tax 2 500 Kč.
Sleva: třetí lůžko na pokoji: 1 000 Kč.
Pozn.: Svozy z Brna a z Bratislavy budou 
realizovány pouze při dosažení min. po-
čtu 6 zájemců.
Minimální počet účastníků: 35

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo: Poznámka:
25. 7. – 2. 8. 2015 22NO15.2507 21 500 Kč Brno, Praha, (svoz: SK) let zpět do Prahy za příplatek

KRÁLOVSTVÍ DÁNSKO, ŠVÉDSKO, NORSKO  

Kodaň

Romantický přístav Nyhavn uprostřed Kodaně – foto: Petr Burian Stockholm má skvělou polohu na březích jezera i moře – foto: www.stockholmsfoto.se

OBLÍBENÝ 
ZÁJEZD

Norsko • poznávací zájezd s turistikou

Vydejte se s námi poznat krásu romantické i divoké krajiny západní části Norska. Naše Severská romance 
vás zavede do míst, která jsou považována za nejkrásnější v celém Norském království. Maximum času 
strávíte v oblasti čarokrásných fjordů, které jsou pro tuhle destinaci nejvíce charakteristické. Po fjordech 
se budeme plavit trajekty a při krátkých pěších výletech je též shlédneme z výšin vyhlídkových silnic. Spe
cifikem naší trasy je návštěva proslulé skalní plošiny Preikestolen (Kazatelna). Scenerie nad Lysefjordem 
patří bezesporu k těm nejúchvatnějším v Norsku. Během pohodového týdenního leteckého zájezdu též 
staneme pod hučícími vodopády a vrcholky hor pokrytými ledovci. Závěr naší cesty bude patřit královské
mu městu Bergenu (UNESCO), rozprostřenému na úpatí a svazích hornatého pobřeží. V ceně jsou snídaně 
a ubytování v hostelech a hotelech s možností rezervace dvoulůžkových pokojů. 

1. den: Odlet z Prahy v odpoledních 
hodinách. Přestup v Oslu, přílet na le-
tiště na ostrově Karmøy u Haugesun-
du před půlnocí. Odjezd na nocleh.
2. den: Dnešní program je ve  zna
mení ostrovů a moře. Západní po-
břeží Norska má v těchto místech roz-
sáhlou vikinskou historii. S  použitím 
trajektu přes fjord se dostaneme 
do  moderního, a  přesto tradičního 
norského města Stavanger. To 
má významnou roli v  celkovém roz-
voji Norska po  objevení ložisek ropy 
a zemního plynu. Doporučujeme ná-
vštěvu zajímavého muzea těžby ropy 
a  plynu. V  podvečer se přesuneme 
dále na ubytování.

3. den: Po snídani dojedeme do lůna 
norské přírody a na výchozí bod pěší 
túry – na  skalní plošinu Preikesto
len (Kazatelna). Na  konci stezky nás 
čeká ohromující pohled z výšky 600 m 
do hlubin Lysefjordu. Výlet nám zabe-
re přibližně 5 hodin, méně zdatným 
o něco déle. Navečer pojedeme dále 
na sever na další ubytování.
4. den: Dnešní den, během něhož se 
dostaneme do oblasti velkého fjordu 
Hardangerfjord, bude hlavně velkým 
představením mnoha vodopádů. 
Mezi nejatraktivnější patří dvě mo-
hutná ramena vodopádu Låtefoss. 
Nakonec se z obce Kinsarvik vydáme 
na  vycházku, při které nahlédneme 
do  údolí vodopádů Husedalen. 

Odjezd na  ubytování – dvě noci 
na jednom místě. 
5. den: Fotografie z  oblasti u  Har-
dangerfjordu nesmí chybět v  žádné 
knize o Norsku. Atraktivitu okolí fjor
du Hardangerfjord a  jeho několika 
menších ramen zvýrazňuje na  jedné 
straně čepice ledovce Folgefonna 
vysoko v  horách a  na  druhé náhor
ní plošina Hardangervidda. Tam 
má dramatická krajina bez vegetace 
charakter tundry. Všude je mnoho 
příležitostí pro turistiku. I my strávíme 
během dne několik hodin pobytem 
venku s  krátkými výšlapy, vybranými 
průvodcem s  ohledem na  složení 
skupiny a na počasí. 

6. den: Poslední výlet do  srdce di-
voké norské přírody uskutečníme 
v  malebném údolí Espelandsda
len. Odpoledne se krátce zastavíme 
u  vodopádu Tvindefossen. Večer 
dorazíme do  bývalého královského 
města Bergenu na nocleh.
7. den: Dopoledne máme na  pro-
hlídku Bergenu. Uvidíme mimořádně 
zachovalou hanzovní čtvrť Bryg
gen (UNESCO) a  rybí trh. Na  závěr 
se můžeme vyvézt pozemní lanov-
kou na  vyhlídku Fløyen, odkud se 
nám naskytnou nádherné výhledy 
na „Město sedmi hor“, jak se Bergenu 
přezdívá. V  odpoledních hodinách 
odlet do ČR přímým letem.

SEVERSKÁ ROMANCE Bergen

Cena obsahuje: letenky z  Prahy 
do  Norska a  zpět vč. let. tax ve  výši 
9 000 Kč, dopravu autobusem v Norsku, 
vnitrostátní trajekty, 6x ubytování v ho-
telech a  hostelech (nejméně 2x dvou-
lůžkové pokoje, jinak 4lůžkové pokoje), 

6x snídaně, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné a  jízdné 
cca 500 NOK (tj. cca 65 EUR), povlečení 
a další výše neuvedené služby.
Příplatky: 3x večeře: 1  800 Kč (min. 

15 osob), obsazení pokoje 2 osobami: 
2  000 Kč/os. (omezený počet pokojů). 
Půjčení povlečení v hostelech: 1 100 Kč.
Minimální počet účastníků: 35

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
10. 7. – 16. 7. 2015 73NO15.1007 26 900 Kč Praha
11. 8. – 17. 8. 2015 73NO15.1108 26 900 Kč Praha

Haugesund
Preikestolen

Hardangerfjord

Dvojramenný vodopád Latefossen nedaleko Odda – foto: Monika Frolíková Odměna za výstup na Preikestolen – foto: Milan Venhoda

Stavanger

Dánsko, Švédsko, Norsko • poznávací zájezd

na  unikátní stavbu překlenující Øre-
sundskou úžinu – most Øresundsb
ro (v kombinaci s tunelem a s umělým 
ostrovem měří 18 km). Ubytování.
8. den: Po mostě se vrátíme do Dán-
ska. Prohlídku hlavního města Dánska 
–  Kodaně začneme u zábavního par-
ku Tivoli a na hlavní pěší zóně Strøget. 
V  poledne zhlédneme výměnu stráží 
u  královského paláce Amalienborg. 
Z idylického přístavu Nyhavn, kde žil 
Hans Christian Andersen, pak popluje-
me po městských kanálech kolem pa-
láce Christiansborg a moderní stavby 
kodaňské Opery až k  symbolu města 
– Malé mořské víle. Individuální 
volno můžete využít např. k  vyhlídce 
na město ze spirálovité věže kostela sv. 
Spasitele nebo k prohlídce dalších vel-
mi moderních staveb, které v  Kodani 
rostou jako houby po dešti. Ubytování.
9. den: Ráno odjezd na  letiště (let 
do Prahy je za příplatek) a pak na tra-
jekt do  Německa. Příjezd do  Prahy 
a Brna navečer a večer.

Oslo – radnice

Podvečerní idyla cestou na ubytování Za výhledy na Bergen lanovkou nebo pěšky 
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Švédsko, Norsko • poznávací zájezd

NORSKO – NEJKRÁSNĚJŠÍ FJORDY DO SRDCE NORSKÝCH FJORDŮ 
Oslo

Lillehammer

Trelleborg

Orust

Trollveggen
Geiranger

NP JostedalsbreenBergenFlåm
Lom

Oslo

Lillehammer

Trelleborg

Orust

Trollveggen
Geiranger

NP JostedalsbreenBergenFlåm
Lom

Oslo

Lillehammer

TrollveggenGeiranger

Bergen

NP Jostedalsbreen
Flåm

Oslo

Lillehammer

TrollveggenGeiranger

Bergen

NP Jostedalsbreen
Flåm

Nejdéle prodávaný a  oblíbený poznávací zájezd do  Norska a  Švédska. Právem jej považujeme za  klenot 
mezi našimi zájezdy: průvodci a průvodkyně ovládají některou severskou řeč, kajuty na trajektu jsou v ceně 
zájezdu a druhou cestu absolvujete letecky. Stravování na zájezdu obsahuje každý den snídaně, v ceně je 
i několik večeří. V programu je zařazeno několik krátkých vycházek. Ve Švédsku poznáte kouzlo šérového 
pobřeží. Na  zhlédnutí přírodních magnetů Norska – fjordů, hor, ledovců a  vodopádů – je dostatek času. 
Z měst můžete podrobně poznat Oslo i s jeho muzei a novou dominantou – Operou, olympijský Lillehammer 
a malebný Bergen. Vyhlídková plavba po Geirangerfjordu, zastávka pod nejvyšší kolmou stěnou Evropy 
Trollveggen, průjezd proslavenou Trolí stezkou či pohled na magický splaz ledovce Jostedalsbreen patří 
k největším atrakcím zájezdu. Jde o turisticky nenáročný program s mnoha zastávkami k fotografování. 

Výše uvedený zájezd pořádáme v termínech od 2. 8. 2015 a od 17. 8. 2015 v obráceném sledu: do Norska 
odletíme letadlem, návrat zpět do Česka je autobusem. Podrobný rozpis programu je k dispozici na webu. 
Vzhledem ke krátké otevírací době není možné navštívit skalní halu v Gjøviku. Výše uvedený zájezd pořádáme v termínech od 2. 8. 2015 a od 17. 8. 2015 v obráceném sledu: do Norska 

odletíme letadlem, návrat zpět do Česka je autobusem. Podrobný rozpis programu je k dispozici na webu. 
Vzhledem ke krátké otevírací době není možné navštívit skalní halu v Gjøviku.

Trajekt z Hellesyltu proplouvá cestou do Geirangeru kolem vodopádů Sedm sester – foto: Petr Burian

Cena obsahuje: letenku Praha – Ber-
gen (v  době tisku katalogu s  přestu-
pem) vč. let. tax ve  výši 3  500 Kč, do-
pravu autobusem, mezistátní trajekt 
včetně 2lůžkové kajuty, vnitrostátní 
trajekty včetně plavby po  Geiran
gerjordu, 7x ubytování v  turistických 
hotelech (2lůžkové pokoje s  příslušen-
stvím), 7x snídaně, 4x večeře, průvod-
ce, cestovní pojištění UNIQA K7C a po-

jištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné okolo 
800  NOK (tj. cca 100 EUR) a  další výše 
neuvedené služby.
Příplatky: 3x večeře: 2 100 Kč. 
Slevy: ubytování se snídaněmi ve 4lůž-
kových pokojích hostelů a  apartmánů: 
3  000 Kč (4 večeře jsou v  ceně, v  ceně 
ubytování v hostelech není povlečení!).  
Minimální počet účastníků: 35

Cena obsahuje: letenku Bergen – Praha 
vč. let. tax ve výši 3 500 Kč, dopravu auto-
busem, mezistátní trajekt včetně 2lůž
kové kajuty, vnitrostátní trajekty včet
ně plavby po Geirangerjordu, 7x uby-
tování v  turistických hotelech (2lůžkové 
pokoje s  příslušenstvím), 7x  snídaně, 
4x večeře, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné přibližně 
800 NOK (tj. okolo 100 EUR) a také další 
výše neuvedené služby.

Příplatky: 3x večeře: 2 100 Kč. 
Slevy: ubytování se snídaněmi ve 4lůž-
kových pokojích hostelů a  apartmánů: 
3  000 Kč (4 večeře jsou v  ceně, v  ceně 
ubytování v hostelech není povlečení!). 
V případě, že lodní společnost neposkyt-
ne dostatek 2lůžkových kajut a  klient 
bude cestovat ve 4lůžkové kajutě, bude 
mu poskytnuta sleva ve výši 500 Kč/os. 
Pozn: let do  Vídně na  vyžádání. 
Transfer do Bratislavy nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 35

Cena obsahuje: letenky z  Prahy vč. 
let. tax ve  výši 9  000 Kč, dopravu auto-
busem v  Norsku, vnitrostátní trajekty, 
6x ubytování ve  dvoulůžkových poko-
jích v  turistických hotelech se snídaní, 
3x  polopenzi, plavbu po  Geiranger-
fjordu, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 

800 NOK (ekv. cca 100 EUR) a další výše 
neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 7 000 Kč, 
3x večeře (2 chody bez nápojů): 2 100 Kč, 
plavba po Naeroyfjorden.
Pozn: * samostatný let do/z Vídně na vy
žádání, transfery na/z letiště nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 35

Cena obsahuje: letenku z  Prahy vč. 
let. tax ve  výši 9  000 Kč, dopravu auto-
busem v  Norsku, vnitrostátní trajekty, 
6x ubytování ve  dvoulůžkových poko-
jích v  turistických hotelech se snídaní, 
3x  polopenzi, plavbu po  Geiranger-
fjordu, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 

800 NOK (ekv. cca 100 EUR) a další výše 
neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 7 000 Kč, 
3x večeře (2 chody bez nápojů): 2 100 Kč, 
plavba po Naeroyfjorden.
**OV = z Ostravy a Olomouce proplácí-
me jízdné vlakem do Prahy a zpět.
Minimální počet účastníků: 35

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
2. 8. – 10. 8. 2015 37NO15.0208 27 900 Kč Praha, (svoz: Brno)

17. 8. – 25. 8. 2015 37NO15.1708 27 900 Kč Praha, (svoz: Brno)

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
1. 7. – 9. 7. 2015 37NO15.0107 27 900 Kč Brno, Praha, svoz: SK

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
19. 7. – 25. 7. 2015 09NO15.1907 31 900 Kč Brno, Praha, *Vídeň

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
27. 7. – 2. 8. 2015 09NO15.2707 31 900 Kč Brno, Praha, OV**

1. den: Odlet z Prahy do druhého nej-
většího města Norska – Bergenu.
2. den: Dopoledne si prohlédneme 
hansovní domy na  nábřeží Bryg
gen a rybí trh. Pěkný pohled na cen-
trum města nabízí vyhlídka Fløyen, 
kam lze, podobně jako na  pražský 
Petřín, vystoupat pěšky nebo se svézt 
pozemní lanovou dráhou. 
3. den: Dnešek již bude ve znamení 
fjordů a největšího ledovce evropské 
pevniny Jostedalsbreen. Nejdelší 
fjord světa Sognefjorden (204 km) 
přeplujeme trajektem. Proti proudu 
ledovcové řeky dojedeme na  dosah 
nádherného ledovcového splazu 
Nigardsbreen. Večeře je v ceně.
4. den: Z  vyhlídkové silnice Sog-
nefjellvegen jsou fantastické pohledy 
na  nejvyšší skandinávské pohoří Jo-
tunheimen a  jeho přilehlé ledovce. 
Městečko Lom, kde si prohlédneme 
starobylý sloupový kostel (stavkirke). 

1. den: Večer odlet z Prahy do hlav-
ního města Norska Oslo. Odjezd 
na ubytování. 
2. den: Prohlídku Osla zahájíme v par
ku Frogner. Zde je umístěno 212 soch 
Gustava Vigelanda. Pěší zónou Karl Jo-
hans Gate, kolem které jsou rozestave-
ny hlavní budovy města (parlament, 
univerzita, Národní divadlo) dojdeme 
ke  královskému paláci. Na  poloostro-
vě muzeí Bygdøy navštívíme muzeum 
polární lodi Fram. V ceně je večeře.
3. den: Ráno budeme pokračovat 
podél největšího norského jezera 
Mjøsa do olympijského města Lille
hammeru. Pak pokračujeme k nejvyšší 
kolmé stěně Evropy – Trollvegen a čeká 
nás též stoupání jedenácti serpenti-
nami proslulé silnice Trollstigen až 
do horského sedla. Večeře je v ceně.

1. den: Odjezd z Brna a z Prahy. Tran-
zit přes Německo, nalodění na trajekt, 
nocleh v 2lůžkové kajutě. 
2. den: Ráno se vydáme podél zá-
padního pobřeží Švédska. Odpo-
ledne zavítáme do  oblasti skalních 
kreseb v Tanum (UNESCO). Pozdní 
oběd/večeře je v ceně.
3. den: V  centru Osla budeme ob-
divovat radnici či budovu Opery. 
Na  poloostrově Bygdøy navštívíme 
polární loď Fram. Projdeme se v par
ku Frogner a ze sportoviště Hollmen-
kollen uvidíme celé město a fjord.
4. den: V  Gjøviku si prohlédneme 
skalní halu Fjellhallen a  v  Lille
hammeru olympijské můstky 
a skanzen Maihaugen. 

1. den: Odlet z  Prahy s  přestupem 
do Bergenu. Odjezd na ubytování.
2. den: Prohlídku druhého největšího 
města Norska – Bergenu začneme 
procházkou po  nábřeží, kterému vé-
vodí řada hanzovních domů Bryggen 
(UNESCO). Mnoha tunely a  údolími 
pak dojedeme do  obce Gudvangen, 
odkud se zájemci mohou vydat na vy-
hlídkovou plavbu po fjordu Naeroy
fjorden (UNESCO). Po  asi 1,5hodi-
nové plavbě se sejdeme s  ostatními 
v přístavu městečka Aurland. 
3. den: Nejprve přeplujeme trajek-
tem mohutný fjord Sognefjord 
a budeme pokračovat do oblasti, kte-
ré vévodí největší ledovec evropské 
pevniny Jostedalsbreen. Za  obcí 
Gjerde dojedeme na dosah ledovco
vého splazu Nigardsbreen. Odjezd 

Nakonec se potěšíme vyhlídkovou 
plavbou, která je zahrnuta v  ceně, 
po  nejznámějším norském fjordu 
Geirangerfjord (UNESCO). Rovněž 
dnešní večeře je v ceně zájezdu.
5. den: Dnes opět poplujeme tra-
jektem, vyjedeme do  nadmořské 
výšky 900 m na vrchol proslulé silni
ce Troll stigen (Trolí stezka) a  pak 
pojedeme hlubokým údolím Rom
sdalen proti peřejím a  vodopádům 
divoké řeky Rauma. 
6. den: V  Lillehammeru, ležícím 
u  největšího norského jezera Mjøsa, 
navštívíme olympijské můstky a přes 
100 let starý skanzen Maihaugen. 
Večeře je v ceně.
7. den: Navštívíme hlavní město 
Norska Oslo. Budeme obdivovat svě-
toznámou budovu radnice, nový archi-
tektonický skvost – budovu Opery, 
sochy v parku Frogner či polární loď 
Fram na poloostrově muzeí Bygdoy. 

4. den: Ráno poplujeme lodí po svě-
toznámém fjordu Geirangerfjor
den (UNESCO). Jízdné je v  ceně. 
V  městečku Lom si prohlédneme 
starobylý sloupový kostel (stavkirke). 
Vystoupáme po  silnici Sognefjell
vegen na nejvyšší silniční sedlo v Nor-
sku (1 440 m n. m.). Poté sestoupáme 
k hladině nejdelšího fjordu světa Sog-
nefjorden na ubytování s večeří.
5. den: Za obcí Gjerde se dostaneme 
na  dosah nádhernému ledovcové
mu splazu Nigardsbreen. Nejprve 
se přeplavíme lodičkou po  ledovco-
vém jezeře, následně dojdeme na do-
hled ledovce. 
6. den: Dalším atraktivním bodem 
cesty je moderní vyhlídka, ze které 
můžeme vidět fjord Aurlandsfjorden, 
po kterém se následně mohou zájemci 

5. den: Vydáme se silnicí Peer Gynt 
Vegen a  podél řeky Rauma dojede-
me k  nejvyšší kolmé stěně Evro
py – Trollveggen. Budeme stoupat 
po  silnici Trollstigen. Večeře je 
v ceně.
6. den: Potěšíme se vyhlídkovou 
plavbou po  fjordu Geirangerfjord 
(UNESCO). Plavba je v  ceně. 
Za dobrého počasí vyjedeme na vy
hlídku na hoře Dalsnibba a bude-
me pokračovat do  městečka Lom. 
Večeře je v ceně.
7. den: Na dosah krásného ledovco
vého splazu Nigardsbreen se dosta-
neme lodičkou po ledovcovém jezeře 
a  pěšky po  skalních plošinách. Zasta-
víme se u vodopádu Tvindefossen.

na ubytování a večeři.
4. den: Od  hladiny fjordu vystou-
páme po  silnici Sognefjellvegen 
na  nejvyšší silniční sedlo v  Norsku. 
V  městečku Lom si prohlédneme 
starobylý sloupový kostel (stavkirke). 
Pokud nám bude přát počasí, vyjede-
me na vyhlídku na  hoře Dalsnibba 
(1 487 m n. m.). Navečer poplujeme 
po světoznámém fjordu Geiranger
fjorden (UNESCO). Jízdné v  ceně. 
Ubytování a večeře.
5. den: Ráno nás čeká klesání jede-
nácti serpentinami proslulé silnice 
Trollstigen (v  překladu Trolí stezka). 
Od  nejvyšší kolmé stěny Evropy –  
Trollveggen (v překladu Trolí stěna) 
pojedeme proti peřejím a  vodopá-
dům divoké řeky Rauma v  monu-
mentálním údolí Romsdalen. Dále 

8. den: Ve Švédsku zavítáme do ob-
lasti Tanum (UNESCO), známé čet-
nými nálezy skalních kreseb. Pozd
ní oběd/večeře je v ceně. Večer na-
lodění v přístavu Trelleborg na noční 
trajekt přes Baltské moře. 
9. den: Příjezd odpoledne do  Prahy 
a navečer do Brna. 

vydat na vyhlídkovou plavbu (1,5 hod). 
Navečer přijedeme na prohlídku cent-
ra druhého největšího města Norska 
– Bergenu, s  procházkou po  nábře-
ží, kterému vévodí řada hanzovních 
domů Bryggen (UNESCO). 
7. den: V poledne odletíme z letiště 
v Bergenu do Prahy.

8. den: Po  poledni přijedeme 
do  Bergenu, jehož neopakovatel-
nou atmosféru tvoří rybí trh či  han
sovní domy na  nábřeží Bryggen 

budeme pokračovat do olympijské
ho města Lillehammeru u největší-
ho norského jezera Mjösa. V  ceně je 
oběd nebo večeře.
6. den: Prohlídku hlavního města 
Osla zahájíme v  parku Frogner, 
v němž je umístěno 212 soch Gusta-
va Vigelanda. Uvidíme novou do

(UNESCO). Pěkný pohled na  cent-
rum města nabízí vyhlídka Fløyen. 
9. den: Dopoledne ještě můžeme strá-
vit v Bergenu, odlet do Prahy odpoledne.

minantu města – budovu Opery, 
která leží přímo u  fjordu. Pěší zónou 
Karl Johans Gate, kolem které jsou ro-
zestaveny hlavní budovy města (par-
lament, univerzita, Národní divadlo) 
dojdeme ke královskému paláci. 
7. den: Během dne odlet do Prahy.

Tento letecký poznávací zájezd je sestaven tak, aby i bez turisticky náročného programu zahrnul všechna známá 
místa Norska, po jejichž zhlédnutí většina lidí touží. Čeká na vás dovolená v Norsku, jak má být.
Zájezd obsahuje i  dvě památky UNESCO: norské fjordy včetně vyhlídkové plavby po  nejznámějším z  nich – 
Geirangerfjordu – a malebné královské město Bergen s dřevěnými domy Bryggen na nábřeží. Dalším úchvatným 
zážitkem je cesta ke  splazu Nigardsbreen  největšího kontinentálního ledovce Jostedalsbreen. Projedeme 
věhlasnou a  impozantní silnicí „Trolí stezka“, zastavíme se v  olympijském městě Lillehammer, kde se nachází 
nejznámější norský skanzen Maihaugen. Nakonec budeme moci poznat zelenou norskou metropoli Oslo, která 
je sídlem královské rodiny. Ubytování je ve 2–3* hotelech kde jsou dvoulůžkové pokoje s WC a sprchou. 
Součástí ceny jsou 3 večeře. Doporučujeme vám objednat si další večeře za příplatek.

Oslo, fontána ve Frognerově parku – foto: Petr Burian Vyhlídka Stegastein nad Aurlandsfjordem – foto: Petr Burian
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NORSKO, ZEMĚ FJORDŮ A LEDOVCŮ
Vydejte se s námi poznat krásnou krajinu Norska, kterou můžeme hrdě nazvat jednou z nejkrásnějších 
na světě. Uvidíme hluboké fjordy, malebná jezera, mohutné ledovce, vysoké vodopády, úhledně obhos
podařenou krajinu i divoké horské štíty. Během pohodového týdenního leteckého zájezdu se seznámí
me s Oslem – moderní zelenou metropolí na vodě, staneme pod hučícími vodopády, dotkneme se největ
šího ledovce Josteldalsbreen, poplujeme ve vodách fjordu Geiranger, poznáme secesní město Ålesund 
a projedeme světoznámou Trolí stezkou. Výhodou je ubytování vždy dvě noci na jednom místě. Využijte 
speciální nabídky na ubytování ve světově proslulém, architektonicky unikátním HOTELU JUVET, v abso
lutním nitru norské přírody (viz příplatky). Tmavé interiéry poskytují širokoúhlé zobrazení čisté přírody, 
které se vám mění před očima v závislosti na počasí a denní době.

Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo 
a  zpět vč. let. tax, dopravu autobu-
sem, vnitrostátní trajekty, 5x ubytování 
ve 3*** hotelech (dvoulůžkové pokoje 
s  příslušenstvím), 5x snídaně, 3x ve
čeře (2., 5. a  6. den), 2x ubytování se 
snídaněmi ve  stylových luxusních 
dřevěných chatách (možnost přípra-
vy vlastní večeře nebo večeře za přípla-

tek), plavbu po  Geirangerfjordu, prů-
vodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 600 NOK 
(ekv. 75 EUR), další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 
10  500 Kč, 2x večeře (o  2 chodech) 
3. a 4. den: 1 500 Kč. 
Minimální počet účastníků: 30

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
21. 7. – 28. 7. 2015 53NO15.2107 34 900 Kč Praha

1. den: Odlet z Prahy na letiště Gar
dermoen. Nocleh mimo centrum 
Osla (2 noci).
2. den: V centru Osla budeme obdivo-
vat radnici i budovu Opery. Můžeme 
navštívit polární loď Fram. Projdeme 
se v parku Frogner a z legendárního 
sportoviště Hollmenkollen uvidíme 
celé město. Večeře.
3. den: Krajinou s  nádechem tundry 
dojedeme do  údolí Aurlandsdalen. 
Za  dobrého počasí si z  vyhlídko-
vé plošiny vychutnáme pohled 
na Aurland fjord (UNESCO). Ubyto-
vání (2 noci).
4. den: Dnes se vydáme k  Ni
gardsbreenu, jednomu ze splazů 
největšího ledovce evropského kon-
tinentu Jostedalsbreen. Následně nás 
čeká krátká vycházka ke sloupovému 
kostelu Urnes (UNESCO).
5. den: Přijedeme k  jednomu z  nej-
krásnějších ledovcových jezer světa 

solvovat vyhlídkovou plavbu po Gei
rangerfjordu (UNESCO). Poté vy-
stoupáme autobusem na  vyhlídku 
na hoře Dalsnibba (1 500 m n. m.). 
Přejezd na ubytování.
8. den: Dle aktuálních letových časů 
se ještě zastavíme v  Lillehammeru. 
Odlet z letiště Gardermoen do Prahy.
Pozn.: Změna programu – posloup-
nosti navštívených míst podle aktuál-
ních letových časů vyhrazena.  

Oslo

Trollveggen
Geiranger

Gol

NP Jostedalsbreen Lillehammer
LOFOTY – EXOTIKA NA SEVERU

Evenes

Andenes

Å

Svolvær

Stamsund

Krásná dovolená v  Norsku nemusí být nutně jen 
na pevnině. Malebnost souostroví Lofoty a Vesterály 
za polárním kruhem nejvíce přiblížil slovem i kresba

mi Karel Čapek ve své knize Cesta na sever. Zažijte polární den – nastupte do letadla a vydejte se s námi 
tam, kde v létě slunce nezapadá! Souostroví Lofoty je podle mnohých nejkrásnějším koutem celé Skandi
návie. Na jednom místě najdete všechny krásy Norska: loď ky kotvící v malebných fjordech, racky posedá
vající na střechách rybářských rorbu, štíty hor tyčící se až k nebi. Nezapomenutelným zážitkem je atraktivní 
vyhlídková plavba za velrybami na sousedním souostroví Vesterály. Nocovat budete vždy po dvou osobách 
na pokoji, v různých typech ubytování: turistické hotely, ubytovny a stylové apartmány či chaty. 

1. den: Večer odlet z Prahy do Osla, 
nocleh u letiště. Odjezd na ubytování.
2. den: Ráno odletíme za  polární 
kruh. Poznávání oblastí za  polár
ním kruhem začneme při přesunu 
do  malé vesničky Andenes, která 
leží na nejsevernější výspě souostroví 
Vesterály (Vesterålen). Vaše dovolená 
v Norsku pro vás může začít třeba při 
několikahodinové plavbě do Norské-
ho moře za pozorováním velryb – 
Hval safari. Plavbu lze objednat pře-
dem při přihlášení. Nocleh v oblasti.
3. den: Během dopoledne se vypra-
víme na  krátkou vycházku v  oblasti 
ptačích útesů u  Bleiku a  v  okolí 
jezera Storvatnet. Možnost lodního 
výletu z přístavu v Bleiku za mořskými 
orly a papuchálky k ostrovu Bleiksøya. 
Poté zamíříme po  ostrově Andøya 
na jih po západní vyhlídkové silnici 
Fv 976 s mnohými zastávkami na fo-
cení. Ubytujeme se v  oblasti měst 
Sortland a Stokmarknes. 
4. den: Na  nejznámější norské sou
ostroví Lofoty (Lofoten) popluje-
me ráno trajektem. Dopoledne se 
přesuneme přes neoficiální hlavní 
město Lofot Svolvær do osady Ka-
belvåg, kde je malé akvárium a kostel 
nazvaný Námořnická katedrála. 
Pozdní odpoledne strávíme v roman-
tickém rybářském přístavu Hen
ningsvær, který je rozložen na něko-
lika ostrůvcích. 
5. den: Na  pobřežní silničce č. 815 
spatříme jedny z nejkrásnějších lofot-
ských scenerií. Prohlédneme si též sta-
rodávnou vikinskou slavnostní síň 
Lofotr. V  nejjižnější části souostroví 
s překvapením zjistíme, že na pobře-
ží nalezneme i  krásné písečné pláže, 
zejména u  vesnice Ramberg. Navští-
víme další rybářské vesničky Å, Reine 
a  stále živoucí rybářskou osadu 

Nusfjord (UNESCO). Později večer 
se vrátíme na ubytování.
6. den: Dnešní den strávíme ve Svol-
vaeru a jeho okolí. Nabízí se nám další 
atraktivní plavby po  moři, do  trolího 
fjordu Trollfjorden, při které může-
me zahlédnout mořské orly, nebo 
na ostrůvek s bývalou velrybářskou 
stanicí Skrova s  mnoha pěknými 
kavárnami. Později odpoledne se 
přesuneme novou vyhlídkovou sil-
nicí Lofast na  ubytování s  dosahem 
na  letiště. V  závěru dne v  oblasti 
 Gullesfjordbotn uskutečníme krát-
kou procházku nebo se zastavíme 
v rybářské vesnici Lodingen.
7. den: Dopoledne odlet do  Osla 
a po přestupu do Prahy.

V termínu 3. 6. – 7. 6. 2015 pořádá-
me zájezd s velmi podobným progra-
mem, kterého se účastní cestovatel 
a fotograf Jiří Kolbaba.

POLÁRNÍ DEN NA LOFOTECH 
S JIRKOU KOLBABOU
1. den se dostaneme z  Prahy přes 
Oslo až na  Lofoty. Společně s  prů
vodcem Patrikem Dekanem 
a  cestovatelem Jirkou Kolbabou 
navštívíme většinu míst uvede
ných v programu. Odlet z této části 
zájezdu je před polednem 7. 6. 2015. 
Fakultativně nabízíme zajištění plavby 
světoznámou linkou Hurtigruten po-
dél pobřeží Norska, buď směrem na jih 
(dle volné kapacity lodi např. do přísta-
vu Bodø, nebo až dále do Trondheimu 
či Bergenu), anebo směrem na  sever 
(mj. přístavy Tromsø, Hønningsvåg – 
nedaleko od Nordkappu, Kirkenes). 
Rádi vám zajistíme další pozemní 
služby nebo letenky.  

Cena obsahuje: letenku Praha – Evenes 
a  zpět (s  přestupy) vč. let. tax ve  výši 
10 000 Kč, dopravu mikrobusem, vnitro-
státní trajekt, 4x/5x ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích ubytoven (bez WC) 
a  chat LUX (2–3 pokoje po  2 osobách, 
1 WC v chatě), v červenci navíc 1x v ho-
telu, 4x/6x snídaně, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné okolo 
1  100  NOK – z  toho velrybí safari asi 
700  NOK, povlečení a  další neuvedené 
služby, např. další stravu apod.
Příplatky: velrybí safari 2  600 Kč (min. 
15 osob)
Pozn: * samostatný let do/z Vídně na vy
žádání, transfery na/z letiště nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 10

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
 3. 6. – 7. 6. 2015 57NO15.0306 33 900 Kč Praha

22. 7. – 28. 7. 2015 27NO15.2207 33 900 Kč Praha, *Vídeň

Čeká vás návštěva nejzajímavějších sever
ských měst – Stockholmu, Uppsaly, Osla 
a královského Trondheimu. Zažijete magic
kou atmosféru půlnočního slunce, ohromí 
vás i rozeklané štíty Lofot a Vesterál a ne
bude chybět ani Zlatá cesta severu a  nej
krásnější norský fjord Geiranger. Severské 
přírodě Norska se prostě nedá odolat!

Termín: 1. 7. – 14. 7. 2015
Kód na webu: 04KS15
Cena: 21 900 Kč

ZA PŮLNOČNÍM SLUNCEM  
PŘES LOFOTY  
A VESTERÁLY

ZAŽIJTE V ČERVNU POLÁRNÍ DEN
S CESTOVATELEM JIRKOU KOLBABOU

ŠPICBERKY – NEJSEVERNĚJI V ŽIVOTĚ!
Využijte mimořádnou příležitost a vydejte se po skončení zájezdu Lofoty – exo-
tika na severu ještě dále na sever. V červnu je možné uskutečnit takovou cestu 
bez průvodce, s přenocováním v Oslu 7. 6., odletem na Špicberky 8. 6. dopoled-
ne a s odletem zpět 10. 6. po poledni (přestup a let až do Prahy). Individuální 
program na Špicberkách: pěší prohlídka největší osady Longyearbyen, návště-
va muzea polárních oblastí, celodenní plavba po fjordu Isfjorden do Barents-
burgu a k ledovci Esmarksbreen (cena cca 5 200 Kč, plavba se uskuteční pouze 
v případě dostatečného počtu zájemců) nebo psí spřežení 3 200 Kč.
V červencovém termínu navazuje 28. 7. po příletu z Lofot do Osla stejnojmen-
ný zájezd na Špicberky s průvodcem (návrat 2. 8. nebo 4. 8. 2015) – viz strana 24.

LZE POKRAČOVAT NA ŠPICBERKY

Malebných scenerií je na Lofotech všude dost – foto: Petr Burian Panorama za obcí Reine nad pěti fjordy – foto: Patrik Dekan

SPECIÁLNÍ NABÍDKA  
NA UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ 
6. DEN:
Za  příplatek vám nabízíme ubyto-
vání ve světově proslulém, architek-
tonicky unikátním hotelu v absolut-
ním nitru norské přírody – HOTEL 
JUVET. Ve  dvoulůžkovém pokoji 
s  polopenzí: 4  900 Kč/os., v  jed-
nolůžkovém pokoji 7  900 Kč/os. 
Omezený počet pokojů, žádejte 
co nejdříve!

Lovatnet a  budeme obdivovat další 
ledovcový splaz – Kjendalsbreen. 
Možnost noclehu v unikátním, svě
tově proslulém hotelu JUVET.  Uby-
tování (2 noci). Večeře.
6. den: Po snídani se vydáme do sedla 
ležícího u  Trolí stezky, odkud sjede-
me 11 serpentinami silnice vedoucí 
ve  skalní stěně. Odpoledne dojedeme 
do města Ålesund. Večeře.
7. den: V  obci Geiranger můžeme ab-

Gardermoen

Ålesund

Norsko • poznávací zájezdNorsko • poznávací zájezd
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INSPIRATIVNÍ ZÁJEZDY 
S CESTOVATELEM  
JIŘÍM KOLBABOU
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Evenes
Å

Svolvær
Stamsund

Bodø

hotel
NP Junkerdalen

Souostroví Lofoty (norsky Lofoten) je podle mnohých nejkrásnějším koutem celé Skandinávie. Láká ze
jména jedinečnou krajinou – horskými štíty, které rostou přímo z  vody až do  výšky jednoho kilometru 
a malebnými rybářskými vesničkami, ležícími pod těmito štíty. Magická hranice polárního kruhu je cílem 
mnoha cestovatelů. Vyfotí se u cedule a jedou dále na sever. Kdyby věděli, o co přicházejí! Ne nadarmo je 
příroda této oblasti chráněna několika národními parky. Dostaneme se k ledovci, vodopádům a divokým 
řekám. Budeme vyhlížet stáda sobů a obdivovat arktickou flóru Junkerdalenu. Ochutnáme laponské spe
ciality. Chodíte rádi na houby? Zde je nemusíte hledat, stačí sbírat! 

kající místní kuchyně. Je  libo pečeného 
losa nebo soba?
5. den: Z  Bodø na  jih projedeme 
po  tzv.  Kystrisveien, pobřežní ces-
tě vedoucí dramatickou pobřežní 
krajinou. Díky úchvatným pohledům 
do  krajiny byla cesta zařazena mezi 
tzv. národní turistické cesty Norska. 
Zastavíme se u  Saltstraumen, nej-
silnějších vodních vírů světa. Největ-
ší příliv a  nejlepší podívaná jsou zde 
v období kolem úplňku, který nastane 
v době našeho zájezdu. Další zajíma-
vostí na pobřežní cestě bude kostelík 
Gildeskål, který byl postaven roku 
1130 a je zřejmě nejstarším kostelem 
v Norsku.   
6. den: NP Junkerdal se díky speci-

1. den: Večer odlet z Prahy na letiště 
Gardermoen severně od Osla, nocleh. 
2. den: Dopoledne odlet za  sever-
ní polární kruh. Odpoledne přejezd 
nádhernou vyhlídkovou cestou Lo-
fast podél fjordů a přes největší nor-
ský ostrov Hinnøya do oblasti hlav-
ního města Lofot – Svolværu. Nocleh 
v okolí. 
3. den: Dnes navštívíme mimo jiné 
rybářskou obec Hennigsvær. Ze 
Svolværu se můžeme vydat na  fa-
kultativní výlet lodí do pohádkového 
Trollfjordu (cca 3,5hodinová plavba 
za  příplatek). Panoramatické scene-
rie písčitých pláží, šérového pobřeží 
i  ostrých horských štítů uvidíme jak 
na severním pobřeží, tak z úzké silnič-

fickému mikroklimatu může chlubit 
poměrně teplým suchým létem a mi-
mořádně bohatou květenou. Zkusíte 
najít zakrslé laponské rododendrony? 
Nebo budete vyhlížet stáda pasou-
cích se sobů? V  Junkerdalu žije kul-
tura a tradice Sámů, původních oby-
vatel Laponska. Svá stáda zde pasou 
od 16. století až dodnes. 
7. den: Výlet na polární kruh a dále 
do  NP SaltfjelletSvartisen, který 
chrání druhý největší evropský ledo-
vec (369 km²). Zde přeplujeme lodič-
kou přes jezero Svartisvatnet a bude-
me pokračovat pěšky k ledovcovému 
splazu Austerdalsbreen. 
8. den: Brzy ráno odjezd na  letiště 
do Bodø a odlet s přestupem do Prahy. 

ky č. 815. Nocleh v oblasti městeček 
Leknes – Stamsund. 
4. den: Během dnešního dopoledne 
budete mít možnost nafotit si nej-
krásnější scenerie Lofot: zajedeme to-
tiž do  rybářských vesniček Nusfjord 
(UNESCO), Reine a  Å. Odpoledne 
odplujeme trajektem z  Moskenes 
na  pevninu do  přístavního města 
Bodø. Nocleh v místě.
Příroda kolem polárního kruhu je fasci-
nující. Jednu z  nejrozsáhlejších divočin 
Evropy chrání několik národních parků. 
Ubytujeme se zde proto na tři noci v ho-
telu Polarsirkelen (Polární kruh). 
Čeká nás výlet na  polární kruh a  k  le-
dovci, procházky v  přírodě, možnost 
sběru hub a  lesních plodů a  také vyni-

LOFOTY A PŘÍRODA 
NA POLÁRNÍM KRUHU

FINSKO A NORSKO  
– LAPONSKEM NA NORDKAPP

Cena obsahuje: letenky Praha – 
Evenes a Bodø – Praha (s přestupy) vč. 
let. tax v ceně 11 000 Kč, dopravu mikro-
busem, vnitrostátní trajekt, 7x ubytování 
v  turistických hotelech ve  dvoulůžko-
vých pokojích s  příslušenstvím, 6x sní-

daně (mimo 8. den), průvodce, cestovní 
pojištění ČP a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 300 NOK 
(tj. cca 40 EUR), výlet lodí do Trollfjordu: 
cca 60 EUR, další výše neuvedené služby.
Příplatky: 3x večeře na  Lofotech: 

2  700 Kč, 3x  večeře v  místě pobytu: 
2 400 Kč, jednolůžkový pokoj: 8 000 Kč.
Sleva: třetí lůžko na pokoji – není možné.
Pozn: * samostatný let do/z Vídně na vy
žádání, transfery na/z letiště nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 20

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
28. 7. – 4. 8. 2015 29NO15.2807 40 900 Kč Praha, *Vídeň

polární kruh

Finsko, Norsko • poznávací zájezd

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně 
do  Helsinek a  následně do  Rova
niemi. V „hlavním městě“ Laponska 
Rovaniemi (30 tis. obyvatel) se ve ves-
ničce Santa Clause vyfotíme přesně 
na polárním kruhu. Díky dlouhému 
polárnímu dni můžeme ještě dnes 
popojet dále nejsevernějším finským 
krajem Lappi na ubytování.
2. den: Dopoledne navštívíme ná
rodní park Pyhä – Luosto, jednu 
z  nejkrásnějších oblastí Laponska 
s členitými kopci a 400 let starým pra-
lesem na  svazích hory Ukko-Luosto. 
Můžete navštívit ametystový důl 
a najít si svůj vlastní drahokam. Za pří-
znivého počasí si vyjdeme pro pěkné 
výhledy na vrchol zdejší nejvyšší hory 
Noitatunturi (540 m). Navečer přejezd 
na ubytování (2 noci).
3. den: V rekreační oblasti Saariselkä 
uskutečníme nenáročnou vycházku 

v blízkosti NP Urho Kekkonen. Nej-
známější z  vrcholů v  okolí Saariselkä 
je Kaunispää (438 m n. m.), k  němuž 
se  dá snadno dojít pěšky. Dále do-
jedeme do  oblasti největšího jezera 
sámského Finska – Inari. Navštívíme 
laponské muzeum Siida, kde si 
prohlédneme expozice věnované ži-
votu původního obyvatelstva. 
4. den: Dnes překročíme norskou hra-
nici a dojedeme zcela na sever. Nejprve 
budeme pokračovat tundrou do  cen
tra norských Laponců, městečka 
Karasjok. To je sídlem Sámského par-
lamentu, který sídlí v  architektonicky 
zajímavé budově. Navečer pak zamí-
říme přes městečko Lakselv a  pod
mořským tunelem se dostaneme 
na ostrov Magerøy k hotelu a následně 
k  mysu Nordkapp. Čekání na  půl-
noční slunce si zkrátíme návštěvou 
jeskynní kaple a zhlédnutím filmu po-

pisujícího historii Nordkappu, tohoto 
odlehlého cípu Evropy (71°10´21”s.  š.). 
Návrat na ubytování pozdě v noci.   
5. den: Odjezd před polednem. 
Cestou mírně zvlněnými laponskými 
pláněmi pokrytými jen mechem a  li-
šejníkem důkladněji poznáme kraj 
Finnmarka. Pak dorazíme do městeč
ka Alta. Zde žili lidé (Komsafolket) již 
před 8 000 lety; důkazem toho je Alta 
museum, které se svými cca 3  000 
skalními malbami z doby kamen
né patří na  listinu chráněného svě-
tového dědictví UNESCO. Navečer 
dojedeme na ubytování. 
6. den: Před polednem se vrátíme 
na území Finska. Městečko Enontekio 
je dalším srdcem sámské kultury, je-
jíž tradice jsou stále živé. V  oblasti 
uskutečníme výstup na  kopec Jy
ppyränvaara fell, odkud je krásný 
výhled na  jezero Ounasjärvi. Neza-

pomenutelným okamžikem bude 
dosažení hranice tří států – Nor-
ska, Švédska a Finska u jednoho hra-
ničního kamene. Dostaneme se sem 
po plavbě lodičkou a krátkou vycház-
kou. Navečer přesun na ubytování.  
7. den: Dnešní den strávíme v  nej-
starším finském národním par
ku Pallas ja Ounastunturin 
kansallispuisto (založen 1938). Při-
vítají nás sobí stáda, křišťálově čistá je-
zera a zaoblené hřbety 1 800 milionů 
let starého pohoří Svekokareliderna, 
odkud se otevírají překrásné výhledy 
na nedozírné laponské pláně. V místě 
je mnoho možností pro kratší či delší 
vycházky a  túry. V  případě dobrého 
počasí můžeme pro výlet využít i ve-
černích hodin, kdy je stále světlo.
8. den: Odjezd na  letiště v  Kittilä 
a  s  přestupem v  Helsinkách odlet 
do Prahy nebo Vídně.

Cena obsahuje: letenky Praha – Hel-
sinky – Rovaniemi a Kittila – Helsinky – 
Praha vč. let. tax, dopravu autobusem, 
7x ubytování v  hotelech (dvoulůžkové 
pokoje), 7x snídaně, 6x večeře, průvod-
ce, cestovní pojištění UNIQA K7C a po-

jištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné přibližně 
400 NOK a 40 EUR, další výše neuvede-
né služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 7 500 Kč, 
cestovní pojištění ČP s rozšířením storna 

zájezdu: 460 Kč.
Pozn: * samostatný let do/z Vídně na vy
žádání, transfery na/z letiště nezajišťujeme.
Setkání s průvodcem zájezdu na přestu-
pu v Helsinkách. 
Minimální počet účastníků: 30

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
5. 8. – 12. 8. 2015 17NO15.0508 42 500 Kč Praha, *Vídeň

Poznávací zájezd s  mnoha nenáročnými vycházkami je vhodný pro cestu s  dětmi i  pro seniory. Během 
období polárního dne zavítáme do  oblastí za  polárním kruhem, které se souhrnně nazývají Laponsko. 
Vašimi věrnými společníky při cestě finským a norským Laponskem budou stáda sobů. Budete se kochat 
křišťálově průzračnými jezery i nádhernými výhledy na nekonečné lesy a pláně. Při troše štěstí zahlédnete 
půlnoční polární slunce přímo v nejsevernějším koutu Evropy – na mysu Nordkapp. Putování kouzelnou 
krajinou nás zavede i k 6 000 let starým skalním kresbám na břehu krásného fjordu v norské Altě. Ubyto
vání v příjemných turistických hotelech. Večeře na hotelech (mimo první večer) jsou v ceně.

Nordkapp

Rovaniemi
Kittilä

Alta

polární kruh

Saariselkä
Karasjok

NP Pallas

Dvě noci strávíme v hotelu v NP Pallas – foto: Richard Růžička Zážitek z půlnočního slunce nad obzorem často zhatí mraky – foto: Jarmila LandhamerováLodě, hory, lodě, hory… – foto: František Michlík Všudypřítomní racci při vyhlídkové plavbě – foto: František Michlík

U pevninského pobřeží Panenská příroda na severu Norska

Sobi se pasou všude

Laponské zákoutí

Přednáška NORSKO:
18. 2. 2015 (Praha)

Norsko • poznávací zájezd s turistikou
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Longyearbyen

Pyramiden

Barentsburg

V POHORÁCH
PO NORSKÝCH
A ŠVÉDSKÝCH 

HORÁCH

Popisy typů ubytování na zájezdech – strana 8

Norsko, Sjoa – foto: Petr Burian

ŠPICBERKY – NEJSEVERNĚJI V ŽIVOTĚ

Výlet lodí k ledovci Esmarksbreen je zahrnut v ceně – foto: Josef Chodur Znamením léta u Longyearbyenu je bílá sklenička na šampaňské – foto: Petr Burian

Poznejte s námi krásu tajemných ostrovů daleko za polárním kruhem! Při tomto jedinečném zájezdu bu
dete mít možnost zavítat do nejseverněji položených míst ve svém cestovatelském životě. V průběhu tu
risticky nenáročného zájezdu navštívíme Špicberky, vzdálené jen 1  020 km od  severního pólu, přírodní 
oblast Finnskogen v divočině u norskošvédské hranice a krátce též hlavní město Norska Oslo. Špicber
ky (norsky Svalbard) jsou nejsevernější částí Norského království. Sobi se zde pasou přímo mezi domy 
v hlavním městě Logyearbyen. Charakteristické rysy zdejšího přírodního prostředí (tundra, skalní útesy 
s ptačími koloniemi, zvětralé hory, ledovce, nízko položené mraky) nejlépe poznáte při celodenní plavbě 
po velkolepém fjordu Isfjorden. Jízdné je v ceně. Další aktivity během dvou nebo čtyřdenního pobytu si 
můžete zvolit sami. Nastupte do letadla a vydejte se s námi tam, kde v létě slunce nezapadá!

Pouhý týden a čtyři dny dovolené vám stačí na atraktivní výlet do polár
ních krajů! V ceně je zahrnuta i unikátní celodenní plavba expediční lodí 
až k čelu mohutných ledovců, které se nepravidelně, ale často odlupují 
a s rachotem se řítí do chladných vod Severního ledového oceánu.

ŠPICBERKY
Pozvánka do Arktidy

Cena obsahuje: letenky do  Norska 
a zpět vč. let. tax ve výši 11 500 Kč, dopra-
vu 1.– 4. den na místo ubytování a zpět 
na letiště, z letiště do centra Osla a zpět, 
7x ubytování ve dvoulůžkových poko
jích chat a hostelů, 5x snídaně, průvod-
ce 1.–4.den, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: dopravu a  službu 
průvodce 5.–8. den, povlečení, vstupné 
cca 150 NOK (tj. cca 20 EUR), další fakul-
tativní výlety a výše neuvedené služby. 
Příplatky dne 31. 7.: během dne: ka-
jaking po fjordu (cca 7 hodin): 3 600 Kč 
nebo psí spřežení (3 hod.): 3  200 Kč 
nebo túra s  místním průvodcem 
(6  hod.): 2  500 Kč, večer: 4–5hodinová 
plavba k  ledovci Borebreen: 3  600 Kč 

nebo kajaking (4 hod.): 2 900 Kč. 
Nabídka výletů 1. 8.: plavba do Pyra-
miden (10 hod.) 5 200 Kč nebo psí spře-
žení 3 200 Kč, pěší výlety s průvodcem 
2 900 Kč nebo 3 600 Kč.
Nabídka výletů 2. 8.: výlet v mořském 
kajaku po  fjordu vč. oběda na  pobřeží 
(10 hod.): 4  400 Kč nebo psí spřežení 
3 200 Kč, pěší výlet s průvodcem 2 500 Kč.
Nabídka výletů 3. 8.: kajaking (4 hod.): 
2 900 Kč nebo psí spřežení 3 200 Kč.
Uskutečnění aktivit je podmíněno min. 
počtem účastníků, stanoveným pořáda-
jící agenturou, a vhodným počasím.
Slevy: ubytování ve  4lůžkových poko-
jích: 2 000 Kč/os.
Min. počet účastníků: 10 (pro 1.–4. den) 

Cena obsahuje: letenky do  Norska 
a zpět vč. let. tax ve výši 11 500 Kč, dopra-
vu na ubytování a zpět na letiště, z letiště 
do centra Osla a zpět, dopravu 5. a 6. den 
dle programu, 5x ubytování ve  dvou
lůžkových pokojích chat a  hostelů, 
3x snídaně, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: povlečení, vstupné 
cca 150 NOK (tj. cca 20 EUR), další fakul-
tativní výlety a výše neuvedené služby. 
Příplatky dne 31. 7.: během dne: ka-
jaking po fjordu (cca 7 hodin): 3 600 Kč 

nebo psí spřežení (3 hod.): 3 200 Kč nebo 
túra s  místním průvodcem (6  hod.): 
2  500 Kč, večer: 4–5hodinová plavba 
k  ledovci Borebreen: 3  600 Kč nebo ka-
jaking (4 hod.): 2 900 Kč. Uskutečnění ak-
tivit je podmíněno minimálním počtem 
účastníků, které jsou stanoveny pořáda-
jící agenturou, a vhodným počasím.
Slevy: ubytování ve  4lůžkových poko-
jích: 2 000 Kč/os.
Pozn: * samostatný let do/z Vídně na vy
žádání, transfery na/z letiště nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 10

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
28. 7. – 4. 8. 2015 76NO15.0408 39 900 Kč Praha

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
28. 7. – 2. 8. 2015 76NO15.2807 37 900 Kč Praha, *Vídeň

5 POLÁRNÍCH DNÍ NA ŠPICBERKÁCH
Nabízíme vám možnost zůstat 
na  Špicberkách (bez našeho prů
vodce) a vychutnat si ještě samostat-
ně zdejší okouzlující klidnou atmosfé-
ru. Můžete se procházet po  pobřeží, 
vydat se na  výlet po  zpevněné cestě 
k  údolí Bjornedalen anebo vystoupat 
na  hřeben nad městem s  výhledy 
na  fjord a  vzdálené ledovce. Samo-
zřejmě si můžete zaplatit i další výlety 
a  aktivity (např. kajaking) s  anglicky 

1. den: Večer odlet z Prahy do Osla. 
Ubytování u letiště Gardermoen. 
2. den: Dopoledne máme čas na pro-
hlídku hlavního města Oslo. Do-
poručujeme využít nabídku okružní 
jízdy autobusem, v  jejímž průběhu 
můžete vystoupit na  některé za-
stávce u  turisticky zajímavého místa 
a  pak pokračovat v  okruhu některým 
z dalších autobusů. Jinou možností je 
plavba lodičkou na  poloostrov mu
zeí Bygdøy. Odpoledne odlet za po-
lární kruh. Později během dne přílet 
do správního střediska souostroví 
Svalbard – Longyearbyen. Osada 
je pojmenovaná po  americkém pod-
nikateli Johnovi Munro Longyearovi, 
který jako vedoucí společnosti Coal 
založil arktické město a první velký důl 
na Špicberkách. Transfer na ubytování. 
3. den: Po snídani nás při cestě k lodi 
Polargirl čekají krásné pohledy 
na  polární pustinu i  výhledy na  „le
dový fjord“ Isfjorden. Po  něm pak 
poplujeme na  celodenní výlet lodí 
do obydlené ruské hornické osady 
Barentsburg. Barentsburg je ruské 
území na  Špicberkách. Po  prohlíd-
ce osady, kde žije jen několik stovek 
obyvatel, se v  případě dobrého po-

časí poplavíme lodí k  překrásnému 
ledovci Esmarksbreen – splaz ústí 
přímo do  moře! V  ceně plavby je 
oběd na  lodi. (Agentura si vyhrazuje 
právo alternativně uskutečnit plavbu 
do  jiného místa, než je Barenstburg, 
do  opuštěného „města duchů“ Pyra-
miden. Toto zajímavé místo je ještě 
tajemnější a zajímavější.) 
4. den: Individuální program, fakul
tativní aktivity – viz příplatky: jízda 
s husky spřežením, turistický výlet pod 
ptačí útesy do údolí Bjørndalen apod.
5. den: Brzy ráno odlet zpět do  Osla 
a  odjezd do  divočiny norskošvéd
ského pohraničí. Po  poledni ubyto-
vání, odpočinek a podvečerní výšlap. 
6. den: Poslední relaxační túra 
v  hlubokých severských lesích. Poz-
ději odpoledne odjezd na  letiště 
a odlet do Prahy. 

mluvícími průvodci. Doporučujeme 
objednat si již při nákupu zájezdu 
plavbu do opuštěné osady Pyramiden. 
5. a 7. den: individuální pobyt v Lon-
gyearbyenu. Odlet 7. den večer. Noc-
leh u letiště Oslo – Gardermoen.
8. den: individuální program (např. 
výlet vlakem do  Hamaru, spojený 
s návštěvou Muzea norských železnic 
nebo olympijské haly Vikingshippet 
atd.). Odlet z Osla do Prahy v podve-
černích hodinách.  

Norsko • pobytový zájezd s výlety

Termín: 1. 7. 2015 – 7. 7. 2015
Kód na webu: 02AD15
Cena: 46 700 Kč
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VÝŠLAPY PO NORSKÝCH HORÁCH  
A NAD FJORDY

Oslo

Trelleborg

Trollveggen
GeirangerVODOPÁDY A LEDOVCE NORSKA

Vydejte se na  náš nejprodávanější zájezd, jehož program vám umožní zhlédnout co 
nejvíce z  přírodních krás Norska. Kromě vodopádů a  ledovců nezapomeneme ani 
na další unikátní scenerie – fjordy. Dny s několikahodinovými túrami se střídají s krat

šími vycházkami a s odpočinkovými poznávacími dny. Ubytování je zajištěno v chatkách TURIST (spací pyt
le) v malých kempech, případně 1x v hostelu. Vybrané kempy patří dle našich zkušeností i reakcí klientů 
k nejkrásnějším, které v Norsku najdete! Ve třech kempech zůstaneme po dvě noci.
Na všechny termíny vám zajistíme chutnou polopenzi. Při dokoupení lůžka v kajutě, které doporučuje
me, si můžete vytvořit příjemný zájezd bez nočních přejezdů. Pokud toužíte po zdolávání vrcholů, zvolte 
o něco náročnější zájezd Návrat do Norska. Méně náročných zájezdů nabízíme celou řadu.

Geilo
Finse

NP Jostedalsbreen

1. den: Odjezd z ČR dopoledne. Tran-
zit přes SRN do přístavu, noční trajekt 
do Švédska. 
Na vyžádání možnost odletu z Prahy 
do Osla a nocleh v Oslu. Další den in-
dividuální prohlídka centra a odpoled-
ne cesta naproti autobusu vlakem.
2. den: Na  vyžádání možnost od
letu z Vídně do Osla, cesta naproti 
autobusu vlakem.
Po vylodění v přístavu Trelleborg ná-
sleduje přejezd jihozápadním Švéd-
skem na  švédsko-norskou hranici. 
Zde nás přivítá první norský fjord 
Iddefjorden, přes který přejedeme 
po  hraničním mostě Svinesundbron. 
Poté dorazíme ke  fjordu Oslofjorden 
a  pak se již dostaneme do  jižního 
Norska. Večer příjezd na  ubytování 
ve  druhém největším norském údolí 
Hallingdalen 2 noci na stejném místě.
3. den: Ráno se vydáme přes horské 
městečko Geilo k  nejrozsáhlejší evrop-
ské náhorní plošině Hardangervidda 
(cca 10  000 km²). Vlakem pojedeme 
nejvýše položenou norskou želez
niční tratí do stanice Finse (jízdné je 
v ceně). Zde od stejnojmenného jezera 
a  turistické chaty vyrazíme na  půlden-
ní túru k  ledovci Hardangerjøkulen 
(73  km²), který svými nejvyššími ledov-
covými partiemi dosahuje do výšek nad 
1 800 m n. m. Večer návrat na ubytování.
4. den: Napříč Hardangerviddou 
dojedeme k vodopádu Vøringfossen, 
v  jehož okolí podnikneme za  přízni-
vého počasí vycházku. Krásnou sou-
těskou Måbødalen sjedeme ke  dru
hému největšímu fjordu Norska 
– Hardangerfjord, přes který přeje-
deme po mistrovském díle norských 
stavitelů, mostu Hardangerbrua. 
Zastavíme se u  kaskádovitého vo
dopádu Tvindefossen a  zamíříme 
do  pohoří Vikafjell, odkud se nám 

1. den: Během dne odjezd z  Brna 
a  Prahy. Přes Německo dojedeme 
do přístavu u Baltského moře, kde 
se večer nalodíme na  trajekt. Lůžko 
v  kajutě si můžete objednat při 
rezervaci zájezdu. 
2. den: Zrána připlutí do  přístavu 
ve  Švédsku. Při cestě na  sever nás 
nejprve čeká Švédsko. Na jeho západ-
ním pobřeží se vydáme na  krátkou 
vycházku a navštívíme zde též oblast 
Tanumshede s pradávnými skalními 
kresbami (UNESCO). Norsko nás při-
vítá za  hraničními mosty Svinesun
dbron. Večer příjezd na  ubytování, 
kde se po příletu (za příplatek) připojí 
další účastníci zájezdu. 
3. den: Dopoledne dojedeme panen-
skou přírodou do oblasti nad olympij-
ským městem Lillehammer, kde se 
nachází i  středisko Sjusjoen, které 
proslavil dálkový běžec na lyžích Stan-
da Řezáč svým výrokem „zkusit šúšn“. 
My se budeme kochat zdejší krajinou 
při výšlapu mezi lesy a jezery. Navečer 
přejedeme na  ubytování do  dalšího 
střediska Skeikampen. 2 noci.
4. den: Na  charismatický vrchol 
Prestkampen 1 244 m n. m., odkud 
je za  dobrého počasí pěkný výhled 
na pohoří v NP Rodnane se můžeme 

otevřou nádherné výhledy do  světa 
norských hor. Poté se trajektem pře-
plavíme přes nejdelší skandinávský 
fjord Sognefjorden. Ubytování dvě 
noci v kempu Høv uprostřed idy
lické přírodní scenerie. 
5. den: Tento den je volným dnem 
v krásné přírodě. Můžeme jen tak le-
nošit v krásném kempu, lehce se projít 
po  okolí nebo podniknout několika-
hodinovou túru v  povlovném, avšak 
divokém terénu stezkou Fosstigen 
(„Stezka vodopádů“) kolem několika 
kaskádovitých peřejí řeky Gaula. 
6. a 7. den: Oblastí divokých řek, je-
zer, fjordů a dalších krásných scenerií 
dojedeme na dosah  národního par
ku Jostedalsbreen. Za dobrého po-
časí spatříme některý ze stále ubývají-
cích ledovcových splazů největšího 
zalednění pevninské Evropy. V oblasti 
též podnikneme několikahodinovou 
túru a na 2 noci se zde ubytujeme. 
Pozn.: Program 6. a  7. dne uspořádá 
průvodce, mj. podle počasí, výkonnosti 
skupiny, počtu zájemců o ferátu apod. 
Info pro zájemce o ferátu: Nevšed-
ním zážitkem a specifickou nabídkou 
nejen v našich zájezdech je možnost 
vydat se na zajištěnou ferátu u obce 

vypravit za  svítání nebo při západu 
slunce. Během dne se pak vydáme 
na společnou delší túru v oblasti. Zá-
jemci si mohou ve Skeikampen půjčit 
kola a využít některou z mnoha desí-
tek kilometrů zdejších terénních cest 
různé kvality a náročnosti. 
5. den: Během dnešního přejezdu 
projedeme několika typy norské 
krajiny. Pro zpestření dlouhé cesty 
uskutečníme krátkou procházku. Ješ-
tě dříve, než poprvé spatříme fjord, 
zastavíme u  pěkného starodávného 
sloupového kostela v  Borgundu. 
Další ubytování na dvě noci je v dosa-
hu NP Jotunheimen.
6. den: Norská příroda nám po-
skytne krásné zážitky v údolí Vetleda-
len: divoká ledovcová řeka, mohutné 
vodopády, bujná zeleň i  romantická 
místa cestou k  jednomu z  nejvyš
ších norských vodopádů Vettifo
ssen. Možnosti celodenní náročnější 
túry nebo jen její části.
7. den: Dnes nás čeká krátká plav
ba po fjordu při cestě přes nejdelší 
fjord světa Sognefjorden. A  poté 
za městem Sogndal výstup na vyhlíd-
kový vrchol Molden (1 118 m n. m.), 
odkud budeme mít ramena fjordů 
pod sebou jako na dlani. Na ubytování 

Loen. Zájemci se odpojí od  zájezdu 
na  většinu dne. Z  tohoto důvodu 
nebudou čerpat výše uvedený bod 
programu „několikahodinová túra 
v oblasti“ a služby průvodce. 
8. den: Dnes projedeme tzv. „Zlatou 
cestou severu“: nejprve začneme 
stoupat do hor a za příznivého počasí 
vyjedeme náročnými serpentinami až 
na  vyhlídku Dalsnibba, odkud je 
úchvatný výhled na svět fjordů a hor. 
Poté sjedeme ke světoznámému fjor
du Geirangerfjorden (UNESCO). 
Na  fjord se ještě znovu podíváme 
z vyhlídkové silnice Orlí cesta. Po pře-
plutí fjordu Norddalsfjorden trajektem 
uvidíme údolí Valldalen s jahodovými 
plantážemi. Silnice vystoupá až k  vr-
cholu Trolí stezky (tzv. Trollstigen). 
Navečer se od  úpatí nejvyšší kolmé 
stěny v Evropě Trollveggen (Trolí stě-
na, přibližně 1 km) vydáme dlouhým 
údolím Romsdalen na  další nocleh 
(příjezd pozdě večer).
9. den: Nakonec nás čeká národní 
park Rondane. Při dnešní několika-
hodinové túře se s  malebnými hor-
skými partiemi Norska rozloučíme. 
(V případě nepříznivého počasí může 
být změněno na  několik kratších vy-

pojedeme podél fjordu Lustrafjorden.
8. den: Z  nulové nadmořské výšky 
budeme stoupat až na  nejvyšší sil-
niční sedlo v Norsku ve výšce 1 434 m 
n. m. Od  vyhlídkové silnice Sog
nefjellvegen se vydáme na túru kra-
jinou plnou ledovcových jezírek, vy-
modelovanou ustupujícím ledovcem. 
Za dobrého počasí se pokusíme dojít 
až k některému ledovcovému splazu. 
Navečer se krátce zastavíme ve  stře-
diskové obci Lom (mj. další sloupový 
kostel) a  ještě popojedeme na  další 
ubytování u ledovcové řeky Otta.

V termínu od 27. 6. 2015:
9. den: Nejstarším obydleným údo
lím Gudbrandsdalen pojedeme 
přes Lillehammer do  hlavního města 
Oslo. Cestou se zastavíme na  letišti 

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
27. 6. – 7. 7. 2015 89NO15.2706 16 900 Kč Praha, Brno, Bratislava, *OV
9. 7. – 19. 7. 2015 89NO15.0907 16 900 Kč  Praha, Brno, Bratislava, *OV
23. 7. – 2. 8. 2015 89NO15.2307 16 900 Kč Praha, Brno, Bratislava, *OV
6. 8. – 16. 8. 2015 89NO15.0608 16 900 Kč Praha, Brno, Bratislava, *OV

20. 8. − 30. 8. 2015 89NO15.2008 16 900 Kč Praha, Brno, Bratislava, *OV

Cena obsahuje: dopravu zahraničním 
autobusem, mezistátní a vnitrostátní tra-
jekty, vlakovou jízdenku 3. den, 8x uby-
tování v chatkách TURIST nebo v hostelu 
ve  vlastních spacích pytlích, 8x českou 
polopenzi, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K5C a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné 300 NOK (tj. 
cca 35 EUR), další výše neuvedené služby.
Příplatky: lůžko na  trajektu ve  4lůžko-
vé kajutě: 600 Kč/os./jeden směr, nebo 
ve 2lůžk. kajutě: 1 100 Kč/os./jeden směr. 
Jednosměrné nebo oboustranné lety – 
na vyžádání. Podrobnosti na webu.

*Pozn.: OV = Z  Ostravy, Hranic a  Olo-
mouce proplácíme jízdné do  Prahy 
a zpět. Vlakové spojení příznivě navazu-
je na časy odjezdu i příjezdu.  
Minimální počet účastníků: 35

NP Rondane

V CENĚ 
POLOPENZE

Ustupující, avšak stále pěkný splaz Nigaardsbreen – foto: Monika Frolíková Radost z pobytu a nedotčené přírody v Norsku – foto: Tereza Růžičková

cházek i mimo NP Rondane). Navečer 
přesun na ubytování. 
10. den: Dnes se začneme vracet 
na  jih. Zastávka na  letišti Garder
moen (možnost odletů do  Vídně 
nebo Prahy na vyžádání). Svoz z Víd-
ně do  Bratislavy nezajišťujeme. Cestu 
do  švédského přístavu Trelleborg, kde 
se v  noci nalodíme na  trajekt do  Ně-
mecka, nám zpestří krátká vycházka. 
11. den: Ráno vylodění v Německu, 
návrat do ČR odpoledne.

Gardermoen, odkud odletí klienti, kte-
ří si zaplatili verzi s leteckým návratem 
do Prahy. Prohlídka Oslo a ubytování.
10.–11. den: Na poloostrově Bygdøy 
navštívíme muzeum polární lodě 
Fram a  muzeum vikinských lodí.  
Po poledni odjezd zpět přes Švédsko 
k nočnímu trajektu. Po připlutí do Ně-
mecka nebo Polska cesta do ČR, od-
poledne návrat do  Prahy a  navečer 
do Brna.

V termínu od 9. 8. 2015:
9. den: Nejstarším obydleným údo-
lím Gudbrandsdalen pojedeme přes 
Lillehammer do  hlavního města Oslo. 
V době tisku katalogu je odlet do Prahy 
plánován až večer, což umožňuje krát-
kou odpolední návštěvu centra města. 
Letenky z/do Vídně na vyžádání.

Cestou do Sjusjoenu zahlédneme podobné scenerie – foto: Petr Burian Odměna za tři hodiny nenáročného výstupu – foto: Zdeňka Burianová

Dovolená  Norsko  levně … Zadali jste pro svůj zájezd do Norska 
právě tuto kombinaci? Pak jste také nalezli zájezd pro všechny, 

kteří jsou rádi na čerstvém vzduchu a baví je nenáročná turistika. Budeme mít možnost mnoha vycházek 
a horských túr – každý podle vlastní chuti a výkonnosti. Postupně navštívíme hory v okolí Lillehamme
ru, v národních parcích Jotunheimen a Reinheimen a nad fjordy. Procházky uskutečníme v atraktivních 
sceneriích švédského pobřeží, hlubokých norských lesích i  v  krajině podobné tundře. Chybět nebudou 
ani jezera, divoké řeky a vodopády, tolik typické pro jižní Norsko. Ubytováni na dosah přírody budete jak 
v pěkných apartmánech s WC a sprchou, tak v kempových chatkách a hostelech. V některých ubytovacích 
místech jsou restaurace. Zájezd je vhodný i pro rodiny s dětmi a aktivní seniory.

Termín: Kód zájezdu: Cena: Nocí: Doprava: Odjezdové místo:
27. 6. –  7. 7. 2015 91NO15.2706 16 500 Kč 8 tam i zpět autobusem Praha (svoz: Brno)
27. 6. –  5. 7. 2015 91NO15.2706 19 900 Kč 7 tam bus, zpět let Praha (svoz: Brno)
9. 8. – 17. 8. 2015 91NO15.0908 19 900 Kč 7 tam bus, zpět let Praha (svoz: Brno)

Cena obsahuje: dopravu autobusem, 
mezistátní a  místní trajekty, mimo verzi 
tam i  zpět autobusem též letenku Oslo 
– Praha vč. let. tax ve výši 3 400 Kč, ubyto-
vání ve 4lůžkových pokojích (2x apartmá-
ny s příslušenstvím, 5 – 6x chatky KEMP 
a  hostely), průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C* a pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: stravu, vstupné 

160 NOK (cca 20 EUR), povlečení a další 
neuvedené služby.
Příplatky: lůžko na  trajektu ve  4lůž-
kové kajutě: 600 Kč/os./jeden směr, nebo 
ve  2lůžkové kajutě: 1  100 Kč/os./jeden 
směr, letenka Praha – Oslo (2. den) vč. let. 
tax ve  výši 3  400 Kč, 6x snídaně 1  800 Kč 
(min. 15 osob), 5x večeře – dodání českého 
polotovaru (klient si ohřeje a dovaří přílohu 

sám): 625 Kč, využití chaty/pokoje pouze 
3 osobami: 2  500 Kč/os. (omezený počet 
chat), využití chaty/pokoje pouze 2 oso
bami: 4 500 Kč/os. (omezený počet chat). 
Nocleh navíc v Oslu a odlet o jeden den 
později: na vyžádání (nezahrnuje dopravu 
na hotel a na  letiště). Pojištění UNIQA K7C 
na vyšší krytí storna zájezdu: 100 Kč.
Minimální počet osob: 35

Přednáška NORSKO: 18. 2. 2015 (Praha)

Oslo

Sjusjoen

Tanum

Trelleborg

Borgund

Lom
SkeikampenVettifossen

Norsko, Švédsko • poznávací zájezd s turistikou Norsko, Švédsko • poznávací zájezd s turistikou

Sobi v NP Jotunheimen

Bezejmenný vodopád

„Vodopády“ letecky:
21. 8. – 29. 8. 2015
Cena: 21 400 Kč omezený počet míst.
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LOSÍ A TROLÍ STEZKY 
Pohodový zájezd pro široké spektrum klientů, náruživé turisty, fotografy nebo ty, kdo rádi sbírají lesní 
plody. Pohodu navodí pohodlná letecká doprava, ubytování v chatě nebo v našich stanech uprostřed pa
nenské norské přírody téměř na konci civilizace a malá skupina do 16 osob. 
Program zájezdu je variabilní. Můžete se účastnit vypsaného programu, nebo se jen tak toulat hlubokými 
lesy a nerušeně relaxovat. V ceně jsou zahrnuty 4 večeře, které si připravíte sami z námi dodaných poloto
varů. Vycházky uskutečníme v okolí místa pobytu a v krásném lesnatém okolí řeky Sjoa, na túry zajedeme 
do nejvyššího skandinávského pohoří Jotunheimen a do NP Rondane. Na celodenní výlet pojedeme k nej
známějšímu fjordu Norska – Geirangerfjordu.

Oslo

NP Rondane
NP Jotunheimen

Heidalsmuen
Gjende

Geiranger Lom

5. den: V  rámci oddechového dne 
navštívíme nejkrásnější norský fjord 
Geirangerfjord (UNESCO) a  vy-
hlídkovou horu Dalsnibba, trůnící 
1  500  metrů nad fjordem. Fakulta-
tivně projížďka lodí po  fjordu k  vo-
dopádům Sedm sester a  Nápadník. 
Možnost nákupu suvenýrů, návštěvy 
informačního centra o fjordech nebo 
krátké túry s výhledy na fjord. 
6. den:  V  dnešním dni nás čeká 
tzv. norská národní túra – přechod 
hřebenem Bessegen nad ledovco-
vým jezerem Gjende. Tato celodenní 
túra je jedna z nejkrásnějších tras ne-
jen v Norsku. Ráno doplujeme po je
zeře Gjende na  chatu Memurubu, 
odkud se vydáme zpět přes hřeben 
Besseggen. Po  náročném výstupu 
na  vrchol Vestfjellet budeme odmě-
něni výhledy na  Jotunheimen, ná-
horní plošinu Valdresflya a na krásné 
ledovcové jezero Gjende. Sestup zpět 
končí u  horské chaty Gjendesheim. 
Délka túry je asi 8 hodin.
7. den: Po  náročném dni nás čeká 
uvolnění. Možnost individuální 
turistiky nebo jízda na kole v ob-
lasti ubytování. Zájemci o  rafting 
mohou absolvovat splutí této řeky 
s  českou nebo norskou agenturou. 

Popis ubytování: 
TURISTICKÁ CHATA, dvoulůžkové 
pokoje (palandy = patrové postele). 
V  jednom z  pokojů lze ubytovat tři 
osoby (bez slevy), v jednom až 5 osob 
– viz sleva*. Vezměte si, prosím, vlast-
ní prostěradlo, povlečení na  deku 
a  na  malý polštář, ručník, přezůvky. 
Klienti, kteří si povlečení, prostěradlo 
a ručník připlatí, je obdrží po příjezdu.  
V  přízemí i  v  patře je kuchyňka, WC 
a sprchový kout. Kuchyňka je plně vy-
bavena včetně ledničky. 
Po doprodání míst v chatě budou 
další klienti ubytováni v  kem
pu vzdáleném několik kilometrů, 
ve  3–4lůžkových CHATÁCH KEMP. 
Pro tyto klienty se mikrobus zastaví 
vždy ráno a večer. 
STANY: Zájemcům je můžeme za
půjčit na místě. V termínech pro max. 
16 osob bude místo pro stany (u chaty 
nebo v kempu) přiděleno až podle cel-
kového počtu klientů v zájezdu.

Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo 
a  zpět vč. let. tax ve  výši 7  000 Kč, do-
pravu mikrobusem, podle termínu 7–8x 
ubytování, 4x večeře (klient si sám 
ohřeje zachlazený nebo zavařený po-
lotovar), průvodce, cestovní pojištění 

UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné přibližně 
200 NOK (cca 25 EUR), úklid, další neu-
vedené služby.
Příplatky: povlečení a ručník: 350 Kč/os., 
rafting vč. pojištění: v  červenci s  českou 

agenturou 890 Kč, v červnu a v září s nor-
skou agenturou 1 390 Kč. 
* Sleva: jeden z pokojů může být využit 
až 5 osobami, vhodné pro rodinu s dět-
mi. Sleva 400 Kč/osobu. 
Minimální počet osob: 8

Příprava a plavba trvá cca 2,5 hodiny, 
obtížnost VW 2–4.
8. den: S  přírodou Norska se roz-
loučíme (podle letových časů) při 
vycházce v  podhůří NP Rondane. 
Odjezd na letiště Gardermoen a odlet 
do Prahy. 
V termínu od 1. 7. lze navázat zájez-
dem Turistika na polárním kruhu a Lo-
fotech (viz str. 31). 
Pozn.: Sled jednotlivých dní níže 
uvedeného programu může prů-
vodce změnit, například na  základě 
předpovědi počasí, vzhledem ke  dni 
v týdnu, a z toho vyplývající otevírací 
doby obchodů, nebo podle předpo-
kládaného počtu turistů v  navštíve-
ných místech.

1. den: Večer odlet z  Prahy na  letiště 
Oslo Gardermoen. 2–3hodinový pře-
jezd podél největšího norského jezera 
Mjøsa (362 km²) na tranzitní ubytování. 
Pozn.: termín od 1. 9. odlet po poledni.
2. den: Dopoledne přijedeme údo
lím Heidal a kolem řeky Sjoa na místo 
pobytu (6 nocí). Odpoledne vycházka 
do borových lesů u divoké ledovcové 
řeky Sjoa v  údolí Sjodalen. Uvidíme 
mj. soutěsku Ridderspranget (Rytířský 
skok). Navečer výstup na  vrchol Ørn-
kampen nad obcí Randsverk nebo 
na vyhlídkový vrchol Steinhø.
3. den: NP Jotunheimen, který zahr-
nuje převážnou část stejnojmenného 
pohoří, je pokryt desítkami ledovců, 
nádhernými horskými jezery a  divo-
kými ledovcovými řekami. Přes měs-
tečko Lom dojedeme na chatu Kross-
bu, odkud se vydáme vstříc ledovci 
Smørstabreen Délka túry: cca 3 ho-
diny. Cestou zpět zastávka v městeč
ku Lom u sloupového kostela.
4. den:  Dnes se vydáme na  ne-
dalekou vyhlídkovou horu Heidal
smuen (1 745 m n. m.). Z vrcholu se 
nám naskytne panoramatický pohled 
na pohoří Rondane, masivy Jotunhei-
menu a  nejdelší norské údolí Gud-
brandsdalen. Délka túry cca 7 hodin. 

www.zajezdynaprani.com
Na vyžádání vám rádi připravíme speciální 
termín s průvodcem kdykoliv po celý rok 
(od  4 osob). Samozřejmostí je možnost 
zajištění ubytování, letenek a  půjčení 
auta pro individuální zájemce. Informace 
na  e-mailu: periscope@skandinavie.cz.

Ledovec a pozůstatky jeho činnosti: údolí, morény, jezera – foto: Milan Venhoda Mohutné vodopády na řece Sjoa nedaleko místa pobytu – foto: Zdeňka Burianová

Termín: Kód zájezdu: Cena 
v chatě/chatce:

Cena 
ve stanu: Odjezdové místo:

18. 6. – 25. 6. 2015 30NO15.1806 20 900 Kč* 17 900 Kč Praha
1. 7. –  8. 7. 2015 30NO15.0107 21 500 Kč* 18 300 Kč Praha

14. 7. – 21. 7. 2015 30NO15.1407 20 900 Kč* 17 900 Kč Praha
1. 9. – 8. 9. 2015 30NO15.0109 20 900 Kč* 17 900 Kč Praha

NÁVRAT DO NORSKA
Oslo – letiště Gardermoen

Skjolden

Mjølfjell

Sjoa
NP Jotunheimen

FlåmPoznejte Norsko hlavně s pohorkami na nohou. Těm, kteří mají rádi celodenní túry, nabízíme skvělý zájezd 
s pořádnou dávkou turistiky. Trasa je vhodná pro turisty zvyklé na pohyb v horách. Pravděpodobně tu po
tkáte nové přátele podobného založení. Odměnou za námahu vám budou krásné scenerie ve vrcholových 
partiích norských národních parků i v lesích, u jezer, ledovců a divokých řek v podhůří. Na čtyři noci se uby
tujeme v samém závěru nejdelšího norského fjordu Sognefjord, odkud budeme objevovat dramatickou, 
fjordy zbrázděnou krajinu západního Norska. Součástí programu jsou i oddechové dny, nabídka raftingu 
na řece Sjoa, půjčení trekových kol nebo možnost absolvování třídenního treku v NP Jotunheimen v oblas
ti úchvatné norské národní túry Bessegen a nejvyšších vrcholů Skandinávie. Dejte vale civilizaci a vyrazte 
na jeden z našich nejoblíbenějších zájezdů minulých let!

1. den: Večer odlet z  Prahy do  Osla. 
Noční přesun kolem jezera Mjøsa 
a Lillehammeru na tranzitní ubytování. 
2. den: Dnes nás kromě příjezdu 
na dosah ledovcové řeky Sjoa a NP 
Jotunheimen čeká kratší „zahřívací“ 
túra, při které se vydáme na  některý 
z nenáročných vrcholů v oblasti (Trol-
shoe, Steinhø aj.). Ubytování 3 noci.
3. den: Celodenní výlet a túra do NP 
Jotunheimen. V  dnešním dni nás 
čeká tzv. norská národní túra – 
přechod hřebenem Bessegen nad 
ledovcovým jezerem Gjende. Tato 
celodenní túra je jednou z nejkrásněj-
ších tras nejen v Norsku. Ráno doplu-
jeme po jezeře Gjende na chatu Me-
murubu, odkud se vydáme zpět přes 
hřeben Besseggen. Po  náročném 
výstupu na vrchol Vestfjellet budeme 
odměněni výhledy na  Jotunheimen, 
náhorní plošinu Valdresflya a na krás-
né ledovcové jezero Gjende. Sestup 
zpět končí u horské chaty Gjende
sheim. Délka túry je asi 8 hodin.

 Individuálně se můžete vydat 
na  3denní trek po  trase Gjende
sheim – Glitterheim – chata Leir
vassbu, při kterém se můžete pokusit 
vystoupit na druhý nejvyšší vrchol celé 
Skandinávie – Glittertind (2  464 m – 
údaj z r. 2004 dle Wikipedie). Noclehy 
ve vlastních stanech anebo v chatách 
Norského spolku turistů. 

4. den: Relax při procházce v hlubo-

kých borových lesích a  v  malebném 
okolí ledovcové řeky Sjoa (např. sou
těska Ridderspranget) anebo lehčí 
výstup na  některý z  vrcholů v  okolí 
místa pobytu (např. Ørnkampen). 
Navečer mohou zájemci uskutečnit 
rafting na řece Sjoa. Počet míst je 
omezen, rezervujte si včas! 
5. den: Ráno odjezd do  městečka 
Lom a do údolí Leirdalen k chatě Leir-
vassbu. Túra pod vrchol Glittertindu 
s  nádhernými výhledy na  ledovcem 
modelovanou krajinu. Navečer poje-
deme vysokohorskou silnicí Sog
nefjellvegen (přes 1 400 m n. m.) se za-
stávkami pro fotografování. Ubytování 
v oblasti fjordu Lustrafjorden (4 noci).
6. den: Největším ledovcem konti-
nentální Evropy je rozsáhlý ledovec 
Jostedalsbreen. Říká se, že pokrývá 
tolik ledu jako všechny alpské ledovce 
dohromady. Celý ledovec je samozřej-
mě národním parkem. My dojdeme 
na dosah jeho mohutných splazů 
Bergsetbreen a Nigardsbreen. 
7. den:  Absolvujeme krásnou 
celodenní vysokohorskou túru k  vr
cholu Fannaråken obklopenému 
ledovci a  sněhovými poli. Od  chaty 
Fanaråkhytta, která leží ve výšce 2 068 m 
n. m., budeme mít svět hor, jezer i fjor-
dů jako na  dlani. Asi 8hodinová túra 
v závislosti na zdatnosti turistů a počasí. 
Převýšení cca  1200m,  1200 m.
8. den: Tento odpočinkově laděný den 

strávíme v okolí obce Skjolden a u fjor
du Lustrafjorden. K  zapůjčení kola 
(max. 300 NOK) vás možná zláká dlou-
há silnička s  tunely podle fjordu nebo 
možnost výjezdu na kole vzhůru do hor 
po šotolinové cestě. Za výhledy na fjord 
můžete z místa pobytu dojít i pěšmo.  
9. den: Nejdelší fjord světa Sog
nefjorden překonáme trajektem. 
Na  svět pod námi se podíváme 
pěkně z  výšky z  tzv. Sněžné cesty 
(Snøveien), odkud se také vydáme 
pěšky na  panoramatickou vyhlíd
ku do  výšky cca 1  300 metrů nad 
hladinou Aurland fjordu. Na další uby-
tování (včetně 2 večeří zahrnutých 
v  ceně zájezdu) do  horského údolí 
Mjølfjell se dostaneme večer. 2 noci.
10. den: Malebná horská krajina na-

bízí dobré možnosti pro turistiku, 
např. okolo nedalekého jezera. Jinou 
variantou je výlet vlakem do  hor
ské stanice Myrdal a  odtud zpět 
pěšky k  místu ubytování. Ve  stanici 
Finse je dokonce půjčovna kol – to 
je ideální kombinace pro absolvová-
ní části unikátní cyklistické trasy 
v horách, tzv. Rallarvegen.
11. den: Autobus nás odveze přes 
městečko Voss do malebného údolí 
Espelandsdalen v  blízkosti fjordu 
Hardangerfjorden, kde nás čeká po-
slední krásná túra divokou krajinou. 
Odjezd na ubytování.
12. den: Příjezd na letiště Flesland 
u  Bergenu a  odlet do  Prahy přímým 
letem.

Cena obsahuje: letenku (v  době tis-
ku katalogu s  přestupy) z  Prahy do  Osla 
a  zpět  z  Bergenu vč. let. tax ve  výši 
8  000 Kč, dopravu autobusem v  Norsku, 
místní trajekty, 11x ubytování ve čtyřlůž-
kových pokojích chat a hostelů, 6x snída-
ně, 2x večeře, průvodce, cestovní pojiště-

ní UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: povlečení, vstupné 
cca 100 NOK (tj. cca 12 EUR), další výše 
neuvedené služby. 
Příplatky: garance využití pokoje dvě-
ma osobami po  celý zájezd (omezený 
počet): 5 000 Kč/os., rafting: 890 Kč/os., 

zapůjčení povlečení: 1 600 Kč.
Sleva: pro účastníky individuálního tre-
ku 3.–5. den: 800 Kč
Pozn.: Další večeře v místě stojí mezi 130 
a 190 NOK, lze je objednat den předem.
Minimální počet účastníků: 35

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
29. 7. – 9. 8. 2015 36NO15.2907 24 500 Kč Praha

V horách nad železniční stanicí Myrdal. V zájezdu je mnoho túr v pěkných horských sceneriích – foto: Petr Burian

BONUSY:
   Vynikající poměr cena a délka 
zájezdu.

   Možnost absolvovat 
samostatný 3denní trek NP 
Jotunheimen (3.–5. den).

   V některých místech je možné 
zapůjčit si kola – okolní krajina 
je pro cyklistiku jako stvořená.

   Ubytování vždy několik dní 
na jednom místě. 

   Za příplatek můžete mít 
dvoulůžkový pokoj po celou 
dobu zájezdu (počet těchto 
pokojů je omezený). 

Bergen

Norsko • pobytový zájezd s výlety Norsko • poznávací zájezd s turistikou

V NP Reinheimen
Pod soutěskou 

Rytířův skok
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NÁRODNÍ PARKY – VODOPÁDY A LEDOVCE 
NP Rago

letiště Trondheim

Evenes

Cena obsahuje: letenky Praha – Trond-
heim a zpět do Prahy s přestupy vč. let. 
tax výši 10 000 Kč, dopravu mikrobusem 
v  Norsku, místní trajekty, 3x poplatek 
za  stan v  kempu, průvodce, cestovní 

pojištění UNIQA K7C a  pojištění proti 
úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné (minimální 
částka nebo nemusíte utratit vůbec nic) 
a další výše neuvedené služby.

Ubytování: ve vlastních stanech – v pří-
rodě a 3x v kempu s možností sprchy.
Připlatek: půjčení stanu 2 000 Kč, půj-
čení spacího pytle: 800 Kč.
Minimální počet účastníků: 14

Cena obsahuje: letenku Praha –  Oslo 
a  zpět  vč. let. tax ve  výši 6  000 Kč, do-
pravu mikrobusem nebo autobusem 
v  Norsku, místní trajekt, 7x ubytování 
ve  čtyřlůžkových chatách TURIST, prů-
vodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné 100 NOK, 
další výše neuvedené služby. 
Příplatky: Příplatek za využití chat
ky menším počtem osob není mož
ný, některé kempy jsou malé. 
Na zájezd v termínu 21. 7. – 28. 7. 2015 
navazuje zájezd Špicberky, nejse

verněji v životě. Cena na vyžádání.
Sleva: ubytování ve  vlastních stanech 
1 200 Kč/os. 
Pozn.: v chatách nejsou deky ani polš-
táře, je třeba mít s sebou vlastní spacák 
a prostěradlo. 
Minimální počet účastníků: 16

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
9. 7. – 19. 7. 2015 83NO15.0907  25 900 Kč Praha 

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
25. 6. – 2. 7. 2015 54NO15.2506 22 900 Kč Praha

21. 7. – 28. 7. 2015 54NO15.2107 22 900 Kč Praha

polární kruh

Svolvær

Å
Bodø

Zájezd určený všem, kdo rádi stanují v přírodě a jsou zvyklí na celodenní túry v horském terénu. Turisticky 
zaměřený program vás zavede do málo navštěvovaných národních parků u polárního kruhu i na malebné 
ostrovy Lofoty. Při cestě daleko na sever překročíte severní polární kruh. Zavítáte do úchvatné divočiny NP 
Rago a téměř 6 dní strávíte na souostroví Lofoty (Lofoten). Ty jsou podle mnohých nejkrásnějším koutem 
celé Skandinávie. Poklidná ostrovní atmosféra a možnost vystoupat na vrcholy s fantastickými výhledy 
na moře, zálivy, ostrovy, šérové pobřeží i pevninský pás hor jsou dostatečnou zárukou exotických zážitků 
pro každého. 

TURISTIKA  
– POLÁRNÍ KRUH A LOFOTY   

1. a 2. den: Odlet z Prahy do norské-
ho Trondheimu (s přestupem). Odtud 
se vydáme mikrobusem na  cestu 
na  sever, při které si najdeme pěkné 
místo na  stanování. Během druhého 
dne podnikneme několikahodino-
vou túru „na rozchození“. Na polárním 
kruhu oslavíme jeho překonání. Večer 
příjezd do  městečka Fauske, kde se 
ubytujeme v kempu.
3. a  4. den: Kolem fjordu Sørfolda 
přijedeme do  osady Bakken, odkud 
vyrazíme na  dvoudenní trek do  ná
rodního parku Rago. Stany si 
poneseme s  sebou, část věcí může 
zůstat ve  vozidle. Budeme stoupat 
směrem k  norsko-švédské hranici 
na hřeben Lappfjellet, za příznivé-
ho počasí vystoupíme na horu Rago 

Exotika severu. V  podvečer nebo ve-
čer se vydáme na zdejší první výšlap.
6.–10. den: Turistika na  Lofotech. 
Abyste si mohli dosytosti užít atmo-
sféru Lofot, vydáme se každý den 
na  další několikahodinové, anebo 
celodenní túry. Na dvoudenním treku 
se pokusíme vystoupit na nejkrásněj-
ší vyhlídku na  Lofotech – Hermann-
sdalstinden, s 1 029 m. n. m. nejvyšší 
štít jižní části Lofot, a přejít přes hře-
bínky nižších zelených štítů ve  tvaru 
žraločích ploutví na druhou nejhezčí 
vyhlídku na Lofotech, ze které se jako 
na dlani otevře pohled dolů na krás-
nou členitou vesničku Reine. Čekají 
nás úžasné výhledy na  moře, fjor-
dy a  horské štíty po  celém obzoru. 
Po  turistice může za hezkého počasí 

následovat odpočinek na malebných 
písčitých plážích, koupání v Atlantiku 
a také v průzračných lofotských jeze-
rech. K dalším zážitkům mohou patřit 
tyto aktivity:
Z  malebné obce Reine se můžete 
za  hezkého počasí vydat na  plavbu 
do  fjordu Kjerkfjorden s  majestát-
nými štíty hor všude kolem. 
V obci Å lze navštívit muzeum rybář-
ských lodí.
Fotografování: Lofoty jsou rájem pro 
fotografy – jsou totiž světem moře, 
skal, racků, sušených ryb a červených 
a žlutých chat „rorbu“.
11. den: Odlet do  Prahy s  přestu-
pem, přílet je v  době tisku katalogu 
plánován pozdě večer. 

(1  312 m.  n.  m. nejvyšší hora stejno-
jmenného národního parku), odkud 
se nám otevře výhled na velkou část 
NP, nádherné švédské (laponské) 
hory a  na  členité norské pobřeží. 
Návrat zpět na  parkoviště a  přejezd 
na nocleh.
5. den: Čeká nás odpočinkový 
den a  přesun na  Lofoty. Zde stráví-
me téměř šest krásných dní a  nocí. 
Dopoled ne se přesuneme do přístavu 
Bodø, odkud se přiblížíme k  dalšímu 
cíli naší dovolené – na  souostroví 
Lofoty (Lofoten). Za pěkného poča-
sí nás na  palubě očekává krásný po-
hled na  rozeklané siluety lofotských 
hor. Ostré štíty ční přímo z  Atlantiku 
do  téměř kilometrové výšky, polární 
slunce v létě několik týdnů nezapadá. 

Výlet k ledovci Svartisen patří mezi lehčí túry tohoto zájezdu – foto: Kateřina GajdováMnohá jezera pokrývají plovoucí ledy dlouho do léta – foto: Petr Burian Údolí Innersdalen, jedno z nejkrásnějších v Norsku – foto: Eva Dekanová

Vyhlídka nad údolím Eikesdalen

NP Rondane

NP Dovrefjell Sunndalsfjella

Geiranger
Trolí cesta

Eikesdalen

Lom

Oslo Gardermoen

NP Breheimen

1. den: Večer odlet z Prahy do Osla. 
Přesun na ubytování – v obou termí-
nech je světlo téměř po  celou noc. 
Ubytování na nocleh cca ve 2.30 hod.
2. den: Dopoledne dokončíme pře-
sun na  východní stranu národního 
parku Rondane. Po poledni se zde 
vydáme na  několikahodinovou túru 
do nitra parku, jemuž vévodí několik 
dvoutisícových vrcholů. Zvláštnos-
tí NP je poměrně chudá vegetace, 
divukrásné potoky, říčky a  jezera, za-
barvené břidlicové skály či ohromná 
kamenná pole. Příjezd na  ubytování 
opět později večer.
3. den: Po  noclehu se nejprve pře-
suneme malebným údolím Drivdalen 
do Oppdalu a dále do pohoří Troll
heimen (Domov trolů). Dnešní půl-
denní túru podnikneme v malebném 
údolí Innerdalen, mnohými ozna-
čovaném jako nejkrásnější údolí 
Norska. Večer se přesuneme na další 
ubytování, kde strávíme 3 noci. Ces-
tou se v městečku Sunndalsøra popr-
vé v tomto zájezdu dotkneme fjordu.
4. den: Velká túra v oblastech na po-
mezí národního parku Dovrefjell 
Sunndalsfjella, kde se i  v  létě mů-
žeme dočkat sněhových polí. Záro-
veň jsou v oblasti mnohá jezera, říčky 
a vodopády a při dobrém počasí též 
široké rozhledy dosahující až k hlubo-
kým fjordům.

5. den: Odpočinkový den v  dalším 
krásném údolí Eikesdalen. Může-
me zde vidět až 6 000 let staré skalní 
malby (petroglyfy) v Bogge a navští-
vit zachovalý statek Nesset Preste-
gard, domov nositele Nobelovy ceny 
za literaturu (1903) Bjorna Bjornsona. 
V  odpoledních hodinách výšlap 
k vodopádu Mardalsfossenu a ná-
vrat na ubytování. 
6. den: Dnešní „retro trasa“ přes Trolí 
cestu a  Geiranger povede obráce-
ně, než je tomu u  zájezdu Vodopády 
a  ledovce Norska. Ráno pojedeme 

kolem ramen fjordu Romsdalsfjorden, 
Trolí cestu vyjedeme ve směru z údolí 
do sedla, kde se mnozí z vás podiví no-
vým moderním stavbám a  vyhlídkám, 
údolím Valldalen si pospíšíme k trajek-
tu přes fjord Eidsfjord, abychom pro-
jeli Orlí cestu, Geiranger a vyšplhali se 
k jezeru Djupvatnet. Na dnešní pod-
večerní túru směřujeme do dalšího ná
rodního parku – Reinheimen. Po je-
jím absolvování dojedeme nedaleko 
na ubytování, kde strávíme 2 noci.
7. den: Údolím Bratadalen se opět do-
staneme do nitra norských hor. V ná-

rodním parku Breheimen (Domov 
ledovců) se při dnešní túře dojde-
me přesvědčit, zda na  jeho východní 
straně ještě zbyla ledovcová pokrýv-
ka (např. u  ledovce Harbardsbreen). 
V  případě pěkného počasí uvidíme 
v  dáli táhlý hřeben ledovce Joste
dalsbreen. Návrat do kempu. 
8. den: Přes městečka Lom a  Otta 
a údolím Gudbrandsdalen přes Lille-
hammer se vrátíme na letiště, odkud 
navečer odletíme zpět do Prahy. 
V  termínu od  21. 7. je možnost 
spojení se zájezdem na Špicberky.

V minulých 14 letech si náš zájezd Vodopády a ledovce Norska zakoupily stovky lidí. 
Ti se jistě nechali zlákat vyváženým poměrem poznávání Norska během turistických 

výletů i z autobusu. Klienti se vrací z tohoto zájezdu spokojeni s trasou, ukazující světově známá i naše 
tajná místa. Pro všechny, které Norsko oslovilo natolik, že se sem chtějí opět podívat, jsme připravili zájezd 
na další zajímavá místa čtyř národních parků, kde nepotkáte skoro žádné jiné turisty. Ubytování je opět 
v jednoduchých chatkách TURIST na dosah kouzelných přírodních míst. Zájezd se uskuteční letecky a jeho 
nespornou výhodou bude nižší počet účastníků: 16–32. Protože tento zájezd 
do Norska zakoupíte pouze v centrále a v prodejní síti CK Periscope Skandinávie, 
vašimi spolucestujícími budou pravděpodobně obdobně naladění turisté.

NOVINKA

Patrik Dekan
průvodce zájezdu

Norsko • poznávací zájezd s turistikou Norsko • zájezd s turistikou

Výstupy za výhledy na Lofotech jsou náročnějšíPanorama za kempem u letiště v Bodø
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Přestože je 
zájezd logis-
ticky náročný, 

umožníme vám dostat se do  nitra 
„poslední evropské divočiny“. Dlouhý 
trek bude výrazně snazší díky překří-
žení silnice, kam nám doprovodné 
vozidlo doveze čerstvé zásoby, a kde 
je i  možnost sprchy. Komárů se již 
v  tomto termínu zájezdu obávat ne-
musíte. Trek zahájíme přeletem vrtul-
níkem na  hranice národního parku. 
Vydáme se do centrálního Sareku, kde 
za příznivých podmínek vystoupáme 
na  některé z  atraktivních vrcholů. Ze 
Sareku přejdeme do  NP Padjelanta 
a  NP Stora Sjöfallet, odkud přepluje-
me trajektem přes jezero Akkajaure 
k  silnici. Závěr treku bude již po dál-
kových turistických trasách a  zavede 
nás pod nejvyšší horu Švédska Keb-
nekaise (2 110 m n. m.), na  kterou 
za příznivých podmínek vystoupáme 
či podnikneme túry v jejím okolí.
Minimální počet účastníků: 7 
1. až 2. den: Odlet z Prahy s přestu-
pem ve Stockholmu do Kiruny. Město 
Kiruna je novodobým centrem švéd-
ského Laponska. Uvidíme dřevěný 
kostel a dozvíme se zajímavosti o jed-
něch z největších a nejmodernějších 
rudných dolů světa a s tím souvisejí-
cím stěhováním města, které má pl-
nou podporu místních obyvatel. Pře-
jezd do  Kvikkjokku (cca 350 km), let 

vrtulníkem na  hranici NP Sarek. 
Místo přistání, resp. začátku treku 
závisí na  aktuálním počasí a  stavech 
místních vodních toků.
3. až 9. den: Putování srdcem NP 
Sarek. Půjdeme divočinou zcela ne-
zasaženou civilizací, mezi vysokými 
štíty a ledovci. Charakter zdejší krajiny 
je v Evropě neopakovatelný, jsou zde 
široká údolí i  alpínský charakter. Uži-
jeme si snad všechny představitelné 
typy terénu: bažiny, prodírání hustou 
vegetací, suťoviska a  morény, bro-
dy, sníh, ale i  příjemné horské louky. 
Podle počasí uskutečníme výstupy 
„na  lehko“ na  některé z  dostupných 
vrcholů. Místo vrcholových túr je 
možný i  odpočinek a  čas je zároveň 
rezervou pro případ nepřízně počasí. 
Místy bude doslova modro zralými 
borůvkami. Doprovázet nás budou 
samozřejmě sobi.
10. den: Na  křižovatce národních 
parků Sarek, Padjelanta a  Stora 

Sjöfallets se napojíme na turistickou 
magistrálu Padjelantaleden. Ta nás 
dovede k jezeru Akkajaure, přes které 
nás trajekt převeze k  turistické chatě 
Ritsem. Nocleh v  kempu, kde je mj. 
možnost usušit si oblečení a doplnit si 
předem objednané zásoby dovezené 
naším doprovodným vozidlem. PO
KUD NEMÁTE DOSTATEK ČASU, 
MŮŽETE ZDE TENTO ZÁJEZD 
UKONČIT ODLETEM DO  PRAHY 
DALŠÍ DEN.
11. až 13. den: Přesuneme se asi 
o  50 km východně, kde se napojí-
me na  známou královskou cestu 
Kungsleden, po  které se vydáme 
k  horské chatě Kebnekaise Fjällsta-
tion. Během prvního dne nás čeká 
veslování na  třech lodích podle 
tradičního místního způsobu samo-
obslužné dopravy přes jezero Teusa-
jaure. Půjdeme již po značených ces-
tách, převážně údolími a budeme se 
kochat panoramaty okolních hor. 

Cena obsahuje: letenky Prahy – Stock-
holm – Kiruna a zpět vč. let. tax v ceně 
10 000 Kč, dopravu na začátek a z konce 
treku (mj. vrtulníkem a  os. autem), tra-
jekt přes jezero Akkajaure, autobus 
při přesunu během treku, 2x poplatek 

za  kemp, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: další výše neuve-
dené služby. 
Ubytování: ve vlastních stanech, větši-
nou mimo tábořiště.

Pozn.: Změny v programu jsou v závis-
losti na  letech, jízdním řádu trajektu 
a počasí vyhrazeny.
Minimální počet účastníků: 7

TURISTIKA – LAPONSKO  
Evenes

polární kruh

14. den: Budeme se pohybovat 
v  okolí nejvyšší hory Švédska 
Kebnekaise (2 110 m n. m.). Podle 
chuti a  počasí vystoupíme na  Keb-
nekaise či podnikneme túry v  okolí. 
Na Kebnekaise má smysl jít jen za vel-
mi dobrého počasí. Výstup není tech-
nicky náročný, ale celkové převýšení 
je 1 900 metrů, túra trvá cca 12 hodin.
15. den: O programu dnešního dne 
se můžeme rozhodnout podle chuti, 
buď se ještě zdržíme v  oblasti Keb-
nekaise, nebo budeme pokračovat 
do cíle treku v sámské osadě Nikka
luokta. V případě zájmu o delší po-
hyb v horách večerní přelet do Nikka-
luokty vrtulníkem (cena cca 850 SEK/
os., není zahrnuto v  ceně). Nocleh 
v kempu.
16. den: Návrat do  Kiruny, odlet 
s přestupem zpět do Prahy. 
Pozn.: Změny v programu jsou v zá-
vislosti na letech, jízdních řádech tra-
jektu a autobusů a počasí vyhrazeny.

Helena 
Křenková
průvodkyně zájezdu

Laponsko, nekonečné pláně, ale i  velehory za  polárním kruhem. Země Sámů, přírodního národa, který si 
i  přes využívání moderních technologií dodnes zachoval svůj tradiční způsob obživy pastevectvím sobích 
stád, kulturu, jazyk, ale i šamanizmus. V odlehlých švédských horách se často se Sámy i soby potkáme. Všech 
12 dvoutisícových vrcholů za polárním kruhem leží právě zde, na trase našeho zájezdu. Většinu času náročné
ho, ale krásného treku strávíme v národním parku Sarek. Společně s parky Stora Sjöfallets, Padjelanta a Rago 
tvoří i největší komplex národních parků Evropy a oblast je zapsána na seznamu UNESCO jako rezervace La
ponia. V Sareku platí přísná pravidla ochrany přírody, která mimo jiné zakazují vybudování jakýchkoli cest, 
značení, infrastruktury (budeme několikrát brodit), a proto se sem dostane jen minimum turistů. Let vrtulní
kem na okraj NP je v ceně. Díky termínu na přelomu léta a podzimu již budeme mít šanci spatřit polární záři.

Termín: Kód zájezdu: Cena: Poznámka:
21. 8. – 5. 9. 2015 81NO15.2108 32 900 Kč Celý program

21. 8. – 31. 8. 2015 81NO15.2108 31 500 Kč Program 1.–10. den a odlet

KirunaKebnekaise

Masív Áhkká – foto: Tomáš Hyka Výstup na Sarektjåhkkå Nordtoppen (2 056 m n. m.) – foto: Helena Křenková

Axel Hambergs topp

Švédsko • zájezd s turistikou

 

 

 

SMLOUVA O ZÁJEZDU
CESTOVNÍ KANCELÁŘ:

ZÁKAZNÍK:

VYMEZENÍ ZÁJEZDU:

UBYTOVÁNÍ:

DOPRAVA:
STRAVOVÁNÍ:
SLEVY:
PŘÍPLATKY:

ČASOVÝ ROZVRH PLATEB: CELKOVÁ CENA v Kč 

CENA ZÁJEZDU:

zastoupena PRODEJCEM:

číslo:
Používejte jako variabilní symbol

Periscope Skandinávie, s. r. o.
Smetanova 9, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 25263196, DIČ: CZ25263196
tel.: 00420 542 213 346, fax: 00420 542 213 347
e-mail: rezervace@skandinavie.cz, www.skandinavie.cz
bankovní účty: ČSOB Brno: 605098223/0300 (Kč)
                              ČSOB Bratislava: 326560243/7500 (EUR)

1. příjmení,  jméno: 

2. příjmení,  jméno: adresa: datum nar.: mobil/tel:

mobil/tel:

mobil/tel:

mobil/tel:

datum nar.:

datum nar.:

datum nar.:

adresa:

adresa:

adresa:

název zájezdu: kód zájezdu:

3. příjmení,  jméno: 

4. příjmení,  jméno: 

5. příjmení,  jméno: 

odjezd / odlet dne:

1.

2.

3.

4.

5.

příjezd / přílet dne:

dle katalogu:   hotel        penzion        ubytovna        chata        vlastní stan        jiné:

dle katalogu:   letecky        pololetecky        mikrobus        autobus        jiná:

dle katalogu:    polopenze        snídaně        večeře        vlastní        jiné:

věková 2,5 %        časová 3 %        4 %        jiné:

1) letenky vč. tax          2)                                               3)                                               4)                                               5)

základní cena sleva ze základní 
ceny celkem 1) letenky včetně tax 2) příplatek 3) příplatek 4) příplatek 5) příplatek cena za 1 osobu

termín úhradyzpůsob úhrady:

V České republice převodem / vkladem na účet Periscope Skandinávie, s. r. o.: 605098223/0300 (Kč)

V České republice převodem / vkladem na účet Periscope Skandinávie, s. r. o.: 605098223/0300 (Kč)

Na Slovensku převodem / vkladem na účet Periscope Skandinávie, s. r. o.: 326560243/7500 (EUR)

Na Slovensku převodem / vkladem na účet Periscope Skandinávie, s. r. o.: 326560243/7500 (EUR)

záloha celkem:

způsob úhrady:doplatek celkem:

Podpisem smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že mu byl předán katalog, případně katalogový list či písemná informace s uvedením hlavních charakteristických znaků zájezdu, a že 
tento katalog, případně katalogový list nebo písemná informace, tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu. Podpisem této smlouvy o zájezdu zákazník potvrzuje, že se řádně seznámil 
s obsahem smlouvy, zejména s rozsahem objednaných služeb, podmínkami cestovního pojištění a se Všeobecnými smluvními podmínkami, a že uvedené podmínky tvoří nedílnou 
součást této smlouvy. Zákazník se dále podpisem této smlouvy zavazuje uhradit sjednanou cenu zájezdu včetně všech příplatků a poplatků řádně a včas, a to pouze na výše uvedené 
bankovní účty. Jiné platby jsou vyloučeny a zájezd by se tak mohl považovat za neuhrazený.

termín úhrady

Prodejce nesmí inkasovat od zákazníků žádné platby.
Veškeré platby musí zákazník řádně uhradit dle níže uvedeného časového rozvrhu plateb přímo na účet CK Periscope Skandinávie, s. r. o.

nástupní místo:  výstupní místo:

Zákazník uzavírá s cestovní kanceláří tuto smlouvu o zájezdu i ve prospěch následujících osob:

datum nar.: e-mail:

adresa: mobil/tel:

POZNÁMKY:
(nejsou součástí smlouvy)

Podpis zákazníka:

Datum:  Datum:  Datum:  

Za prodejce návrh sepsal: Odsouhlasení správnosti a podpis zástupce Periscope Skandinávie, s. r. o.: 
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Všeobecné smluvní podmínky platné od 1. 11. 2014:
1. Úvodní ustanovení
- Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále 
jen podmínky) společnosti Periscope Skan-
dinávie, s. r. o. jsou platné pro všechny zá-
jezdy a  jiné služby cestovního ruchu (dále 
jen zájezd) organizované cestovní kancelá-
ří Periscope Skandinávie, s. r. o., Smetano-
va 347/9, Veveří, 602 00 Brno, ČR, zapsané 
u  Krajského soudu v  Brně, oddíl C, vložka 
43899 (dále jen CK), IČ 25263196 a  tvoří 
nedílnou součást smlouvy o zájezdu nebo 
jiné smlouvy o poskytování služeb cestov-
ního ruchu (dále smlouva o  zájezdu nebo 
smlouva) uzavřené mezi zákazníkem a  CK 
(pořadatel zájezdu). 
- Zákazníkem je každá fyzická nebo práv-
nická osoba, která uzavře s  CK smlouvu 
o zájezdu. 
- Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzni-
ká uzavřením smlouvy o zájezdu. 
- Smluvní vztah mezi CK a  zákazníkem 
se řídí smlouvou, ustanoveními zákona 
č. 159/99 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb. (ob-
čanský zákoník), těmito podmínkami a pří-
padnými dalšími podmínkami přiloženými 
ke smlouvě.
- Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu CK 
zúčastnit pouze v  doprovodu osoby starší 
18 let nebo se souhlasem zákonného zá-
stupce.
- Osoby ve věku od 15 do 18 let se mohou 
zájezdu CK zúčastnit jen se souhlasem své-
ho zákonného zástupce.

2. Vznik smluvních vztahů a platby záloh 
a doplatků
- Smlouva o  zájezdu je uzavřena přijetím 
nabídky zájezdu ze strany CK zákazníkem, 
tj. podpisem této nabídky zájezdu zákazní-
kem a doručením této podepsané nabídky 
CK, případně přímým uzavřením smlouvy 
o  zájezdu. Po  uzavření smlouvy o  zájezdu 
je zákazníkovi písemně vydáno potvrze-
ní o zájezdu s náležitostmi dle ust. § 2527 
občanského zákoníku. Pokud smlouva 
o zájezdu obsahuje veškeré náležitosti dle 
ust. § 2527 občanského zákoníku není již 
vydáváno samostatné potvrzení o zájezdu.  
Samotný katalog nebo reklamu na  zájezd 
nelze považovat za  nabídku k  uzavření 
smlouvy o zájezdu. 
- Obsah smlouvy o zájezdu je určen smlou-
vou o zájezdu, katalogem, písemnou doda-
tečnou nabídkou zájezdů, těmito podmín-
kami, popřípadě zvláštními podmínkami 
pro určité zájezdy přiložené ke  smlouvě 
o zájezdu jako její nedílná součást.
- Podpisem smlouvy o  zájezdu či přijetím 
nabídky zájezdu zákazník potvrzuje, že je 
mu znám obsah smlouvy, podmínek zájez-
du a  těchto podmínek, dále potvrzuje, že 
obdržel všechny přílohy, které tvoří nedíl-
nou součást smlouvy, rozumí jim a souhlasí 
s nimi a zavazuje se touto smlouvou řídit. 
- Cestovní kancelář má nárok na  úhradu 
cen všech sjednaných služeb zájezdu před 
jejich poskytnutím a  zákazník se zavazuje 
tyto služby uhradit dle ujednání ve smlou-
vě o zájezdu.
- Zákazník je povinen uhradit sjednanou 
zálohu – obvykle 50 % celkové ceny zájez-
du – dle časového rozvrhu plateb sjedna-
ného ve  smlouvě o  zájezdu. Předepsaný 
doplatek zájezdu uhradí zákazník v přede-
psaný termín úhrady, obvykle 30 dnů (u vy-
braných zájezdů 60 dnů) před odjezdem 
zájezdu. Při rezervacích méně než 30 dnů 
(resp. 60 dnů) před odjezdem je cena zájez-
du splatná ve výši 100 % ihned při uzavření 
smlouvy o zájezdu. 
- V některých případech (zvláště u zájezdů 
lodních, leteckých či při zajištění ubytování 
apod.) může CK stanovit specifické plateb-
ní podmínky: pokud je v ceně zájezdu uve-

dena předpokládaná cena letenky včetně 
poplatků či lodního lístku nebo ubytování, 
pak má CK právo požadovat od zákazníka 
doplatek ceny v případě, že skutečná cena
letenky s  poplatky nebo lodního lístku 
nebo ubytování je vyšší. Předpokládané 
ceny jsou stanoveny na základě posledních 
známých cen a zkušeností CK (v době tvor-
by cen katalogu nebylo možno zjistit cenu 
aktuální).
- Právo zákazníka k účasti na zájezdu vzni-
ká zejména zaplacením zálohy a doplatku 
na účet CK ve sjednaném termínu. Při ne-
splnění tohoto závazku tj. neuhrazení zá-
lohy a/ nebo doplatku v  řádném termínu 
má CK právo od  smlouvy odstoupit, čímž 
není dotčeno právo CK na  náhradu škody 
a na odstupné dle dalších ustanovení těch-
to podmínek. 
- Pokud zákazník uzavírá smlouvu o zájez-
du i za či ve prospěch třetích osob, odpo-
vídá zákazník CK jako spoludlužník za spl-
nění všech závazků těchto osob včetně 
včasné úhrady ceny zájezdu a předání po-
třebných informací (potřebné osobní úda-
je, číslo pasu atd.). Odmítne-li třetí osoba 
takto nabyté právo dle smlouvy o zájezdu, 
bude plněno osobě, která smlouvu uzavře-
la, nedohodne-li se CK a zákazník jinak.

3. Podmínky realizace zájezdu a  účasti 
na zájezdu
- Realizace zájezdu je podmíněna dosaže-
ním minimálního počtu zákazníků. Tato 
skutečnost je uvedena v  katalogu nebo 
ve  smlouvě. Cestovní kancelář je povinna 
informovat písemně zákazníka o  zrušení 
zájezdu z  důvodu nedosažení minimál-
ního počtu zákazníků nejpozději 21 dní 
před stanoveným datem poskytnutí první 
služby.
- CK může v  katalogu nebo ve  smlouvě 
stanovit zvláštní podmínky, které musí zá-
kazník splňovat pro účast na  konkrétním 
zájezdu. Pokud takové podmínky existují, 
uvede je CK vždy i v potvrzení o zájezdu.
- Zákazník může za podmínek sjednaných 
dále oznámit, že se zájezdu místo něho zú-
častní jiná osoba, která splňuje stejné pod-
mínky jako zákazník.

4. Zvýšení ceny zájezdu
- Celková cena zájezdu se skládá ze základ-
ní ceny, poskytnuté slevy ze základní ceny 
a  příplatků. V  ceně zájezdů nejsou vízové 
poplatky, pokud to není výslovně uvedeno. 
- CK je oprávněna jednostranným úkonem 
zvýšit cenu zájezdu, zvýší-li se do jedenad-
vacátého dne před sjednaným okamžikem 
zahájení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných 
hmot nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. tra-
jektových lístků, letenek, palivových pří-
platků, letištních a  přístavních poplatků, 
které jsou zahrnuty v ceně zájezdu nebo
c) směnný kurs české koruny použitý pro 
stanovení ceny zájezdu v  průměru o  více 
než 10 %.
- Cena zájezdu se zvyšuje: 
dle bodu a) a b) o  rozdíl cen stanovených 
při tvorbě ceny zájezdu a aktuálních cen 
dle bodu c) o  rozdíl kalkulovaných cen 
v zahraniční měně přepočtených na české 
koruny při stanovení ceny zájezdu a při ak-
tuálním kurzu.
- Písemné oznámení o  zvýšení ceny musí 
být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní 
před zahájením zájezdu, jinak CK nevznik-
ne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájez-
du. Zákazník je povinen do 5 dnů od ozná-
mení o  zvýšení ceny zájezdu uvedeného 
ve smlouvě o zájezdu tento rozdíl doplatit. 
Při porušení tohoto závazku má CK prá-

vo od  smlouvy o  zájezdu odstoupit, čímž 
není dotčeno právo CK na  náhradu škody 
a  na  smluvní pokutu ve  výši odstupného 
dle podmínek bodu 8 těchto ujednání.

5. Povinnosti CK při uzavření smlouvy 
o zájezdu
- CK předkládá zákazníkovi (buď sama, 
nebo prostřednictvím externího prodejce) 
návrh smlouvy o  zájezdu, popřípadě na-
bídku zájezdu a  podpisem návrhu smlou-
vy či nabídky zájezdu ze strany zákazníka 
je smlouva o  zájezdu uzavřena. Zákazník 
svým podpisem smlouvy o  zájezdu stvr-
zuje, že (1) převzal katalog CK (eventuelně 
písemnou dodatečnou nabídku zájezdů či 
informace s uvedením hlavních charakteri-
stických znaků zájezdu, že byl s touto cha-
rakteristikou seznámen, a tato je nedílnou 
součástí smlouvy o zájezdu), (2) že mu byl 
předán doklad o  pojištění CK pro případ 
úpadku cestovní kanceláře dle zákona č. 
159/1999Sb., (3) že byl seznámen se způ-
sobem, jakým má uplatnit své nároky ply-
noucí z porušení právní povinnosti cestov-
ní kanceláře.
- CK je povinna nejpozději do 7 dnů/* před 
zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi 
další podrobné informace o všech skuteč-
nostech, které jsou pro zákazníka důležité 
a které jsou jí známy (pokud nejsou obsa-
ženy již v potvrzení o zájezdu). 
Jde zejména:
a) o upřesnění údajů, které se týkají dalších 
plateb za služby, jejichž cena není zahrnuta 
v ceně zájezdu
b) podrobnosti o možnosti kontaktu s ne-
zletilou osobou nebo zástupcem cestovní 
kanceláře v  místě pobytu nezletilé osoby, 
jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezleti-
lá osoba 
c) jméno, adresu a  telefonní číslo osoby, 
na kterou se zákazník v nesnázích v průbě-
hu zájezdu může obrátit o pomoc, zejména 
na místní CK a adresu a telefonní číslo za-
stupitelského úřadu.
/* Je-li smlouva uzavřena v době kratší než 
7 dnů před zahájením zájezdu, musí ces-
tovní kancelář svoje povinnosti a) – c) spl-
nit již při uzavření smlouvy o zájezdu.

6. Změna podmínek smlouvy o zájezdu
a) ze strany cestovní kanceláře:
- Je-li CK nucena z  objektivních důvodů 
před zahájením zájezdu změnit podmín-
ky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi 
změnu smlouvy o  zájezdu. Pokud navr-
hovaná změna smlouvy o  zájezdu vede 
i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu 
nová cena uvedena.
- Navrhne-li CK změnu smlouvy o zájezdu 
podle předchozího odstavce, má zákazník 
právo se rozhodnout, zda bude se změ-
nou smlouvy o  zájezdu souhlasit, nebo 
zda od smlouvy odstoupí. Pokud zákazník 
ve  lhůtě určené CK, která nesmí být kratší 
než 5 kalendářních dnů od doručení návr-
hu na změnu smlouvy o zájezdu zákazníko-
vi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že 
s její změnou souhlasí. 
- CK je oprávněna provést účelné progra-
mové změny zájezdu, zejména z  důvodů 
organizačních (např.: jiná časová posloup-
nost navštívených míst, změna trasy z  ča-
sových důvodů), či klimatických, nebo tzv. 
vyšší moci.
Tyto programové změny činí CK zásadně 
s  cílem zajistit bezproblémový průběh 
zájezdu. Rozsah a  kvalita poskytovaných 
služeb musí být v úhrnu zachována a cena 
zájezdu se z důvodu provedení uvedených 
změn nemění. Zákazník nemá v těchto pří-
padech právo odstoupit od smlouvy.
b) ze strany zákazníka:

- Před zahájením zájezdu, a to nejpozději 7 
dnů před jeho zahájením, může zákazník 
písemně oznámit CK, že se zájezdu mís-
to něho zúčastní jiná osoba v  oznámení 
uvedená. Dnem oznámení se osoba v něm 
uvedená stává zákazníkem. Oznámení 
musí obsahovat prohlášení nového zákaz-
níka, že souhlasí s  uzavřenou smlouvou 
o zájezdu. V případě, že smlouva o zájezdu 
stanoví zvláštní podmínky, které musí spl-
ňovat zákazník pro daný typ zájezdu, musí 
oznámení obsahovat i  prohlášení nového 
zákazníka, že splňuje veškeré podmínky 
stanové pro poskytnutí zájezdu. 
- Původní a  nový zákazník společně a  ne-
rozdílně odpovídají za  zaplacení ceny zá-
jezdu a  za  úhradu skutečně vzniklých ná-
kladů spojených se změnou zákazníka, tj. 
zejména letenky, lodního lístku, autobuso-
vého lístku, ubytování apod. Tyto náklady 
nejsou předmětem cestovního pojištění.
- V případě, že se chce zákazník připojit k zá-
jezdu v jiný čas nebo na jiném místě, než je 
naplánováno CK v katalogu, může tak učinit 
jen po dohodě s CK. Na určené místo je po-
vinen dostavit se na své náklady. 
- V  případě, že se chce zákazník odpojit 
od  zájezdu dříve a  na  jiném místě, než je 
naplánováno CK v  katalogu, je  povinen 
o tom předem písemně uvědomit CK a dále 
pokračuje na své náklady. CK není povinna 
jakkoliv měnit plánovaný program a  také 
není povinna vracet zákazníkovi z  tohoto 
důvodu peníze za nevyčerpané služby.

7. Odstoupení od smlouvy o zájezdu 
a) ze strany cestovní kanceláře:
- CK může před zahájením zájezdu 
od smlouvy o zájezdu odstoupit jen z dů-
vodu zrušení zájezdu nebo z důvodu poru-
šení smluvní povinnosti zákazníkem.
- Odstoupí-li CK od  smlouvy před zaháje-
ním zájezdu z důvodu porušení povinnosti 
zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit 
CK odstupné stanovené dle čl. 8. těchto 
podmínek a CK je povinna vrátit zákazníko-
vi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny 
zájezdu podle zrušené smlouvy o zájezdu. 
Vzájemné závazky a  pohledávky lze jed-
nostranně započítat.
- Odstoupila-li CK od  smlouvy o  zájezdu 
z důvodu zrušení zájezdu před jeho zaháje-
ním, má zákazník právo požadovat, aby mu 
CK na základě nové smlouvy o zájezdu po-
skytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpoví-
dající původní smlouvě o zájezdu, může-li 
CK takový zájezd nabídnout. 
- Zruší-li CK zájezd ve  lhůtě kratší než 20 
dnů před termínem jeho zahájení, je po-
vinna uhradit zákazníkovi pokutu ve  výši 
10 % z ceny zájezdu. Právo zákazníka na ná-
hradu škody tím není dotčeno. 
- CK se může zprostit odpovědnosti za ško-
du z  důvodů zrušení zájezdu před jeho 
zahájením dle předchozího odstavce nebo 
povinnosti uhradit smluvní pokutu jen teh-
dy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo 
v  souladu s  ustanovením o  nedosažení 
minimálního počtu osob potřebných pro 
jeho realizaci nebo v  důsledku neodvrati-
telné události, které nemohla CK zabránit 
ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze 
na ní spravedlivě požadovat; za toto se také 
považuje, došlo-li ke zrušení zájezdu z viny 
zrušení přepravy leteckou společností.
b) ze strany zákazníka: 
- Zákazník může odstoupit od  smlouvy 
kdykoli za  podmínek stanovených těmito 
podmínkami.
- Odstoupí-li zákazník od  smlouvy o  zá-
jezdu na  základě nesouhlasu se změnou 
smlouvy o  zájezdu, kterou navrhla CK 
z objektivních důvodů, má zákazník právo 
požadovat, aby mu CK na  základě nové 

smlouvy o  zájezdu poskytla jiný zájezd 
nejméně v  kvalitě odpovídající původní 
smlouvě o  zájezdu, může-li CK takový zá-
jezd nabídnout.
- Odstoupí-li zákazník od  smlouvy svévol-
ně, je zákazník povinen zaplatit CK níže sta-
novené odstupné a CK je povinna vrátit zá-
kazníkovi vše, co od něj obdržela na úhra-
du ceny zájezdu podle zrušené smlouvy 
o zájezdu.
- Je-li důvodem odstoupení zákazníka 
od smlouvy o zájezdu porušení povinnos-
ti CK stanovené smlouvou, těmito pod-
mínkami nebo zákonem nebo nedojde-li 
k  uzavření nové smlouvy o  zájezdu v  pří-
padě, že zákazník nepřistoupil na  změnu 
původně sjednané smlouvy, je CK povinna 
bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi 
vše, co od  něho obdržela na  úhradu ceny 
zájezdu podle zrušené smlouvy o zájezdu, 
aniž by byl zákazník povinen platit cestovní 
kanceláři odstupné. 
c) společná ustanovení 
- Při uzavření nové smlouvy o  zájezdu se 
v uvedených případech platby uskutečně-
né na  základě původní smlouvy považují 
za  platby podle nové smlouvy. Je-li cena 
nového zájezdu nižší, než již uskutečněné 
platby podle předchozí věty, je cestovní 
kancelář povinna tento rozdíl bez zbyteč-
ného odkladu zákazníkovi vrátit. Je-li ná-
hradní zájezd vyšší jakosti, CK nemá právo 
zvýšit cenu. 

8. Odstupné
V  případech, kdy se sjednává povinnost 
zákazníka uhradit CK odstupné, se jeho 
výše určuje podle počtu dnů   zbývajících 
do počátku zájezdu nebo poskytnutí první 
služby.
Výše odstupného za každou osobu činí:
80 dnů a  více před nástupem na  zájezd 
nebo poskytnutí první služby: skutečně 
vzniklé náklady, minimálně však 500 Kč.
79 dnů až 60 dní: skutečně vzniklé náklady, 
nejméně však 20 % z celkové ceny zájezdu.
59 dnů až 30 dní: skutečně vzniklé náklady, 
nejméně však 40 % z celkové ceny zájezdu.
29 dnů až 15 dní: skutečně vzniklé náklady, 
nejméně však 50 % z celkové ceny zájezdu.
14 dnů až 8 dní: skutečně vzniklé náklady, 
nejméně však 80 % z celkové ceny zájezdu.
7 dnů a méně: 100 % z celkové ceny zájezdu. 
Nenastoupí-li zákazník na zájezd bez před-
chozího odstoupení od smlouvy o zájezdu 
(tzv. storna) nebo se nezúčastní zájezdu 
vlastní vinou např. zmeškáním zájezdu, 
poskytnutím nepřesných či neúplných 
údajů CK (adresa, telefon, nepřesné jméno 
a  příjmení u  leteckých zájezdů…), popř. 
porušením celních, pasových, devizo-
vých předpisů nebo jiných zákonů nebo 
se vlastní vinou nezúčastní poskytování 
některé služby na  zájezdu, nemá nárok 
na  vrácení žádných uhrazených částek 
(tzn. odstupné je 100 % z  celkové ceny 
zájezdu, popřípadě 100 % z ceny vlastní vi-
nou nečerpaných služeb). Celkovou cenou 
se rozumí základní cena zájezdu s případ-
nými slevami a všemi příplatky.
- CK má právo odečíst odstupné od složené 
zálohy nebo zaplacené ceny. 

9. Odpovědnost cestovní kanceláře 
(reklamace)
- Nesplní-li CK své povinnosti vyplývající 
ze smlouvy o  zájezdu řádně a  včas, musí 
zákazník uplatnit své právo (reklamaci)u 
CK či osoby, která uzavření smlouvy zpro-
středkovala bez zbytečného odkladu, nej-
později však do  jednoho měsíce od  skon-
čení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd 
neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd 
ukončen podle smlouvy o  zájezdu, jinak 
právo zaniká. 
- CK se může odpovědnosti za škodu způ-

sobenou porušením právní povinnosti 
zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu 
nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb 
cestovního ruchu poskytovaných v  rámci 
zájezdu a škoda byla způsobena:
a) zákazníkem
b) třetí osobou, která není spojena s posky-
továním zájezdu, pokud tuto skutečnost 
nebylo možné předpokládat nebo nebyla 
nevyhnutelná, nebo
c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo 
být zabráněno ani při vynaložení veškeré-
ho úsilí, které lze požadovat.
- Ve výše uvedených případech, kdy je ško-
da způsobena třetí osobou nebo neodvra-
titelnou událostí, je cestovní kancelář po-
vinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích 
rychlou pomoc.
- CK vyřídí reklamaci do  30 dnů, po  do-
hodě se zákazníkem může být tato lhůta 
prodloužena.

10. Porušení smlouvy o zájezdu v průbě
hu zájezdu
- Jestliže po zahájení zájezdu CK neposkyt-
ne zákazníkovi sjednané služby nebo jejich 
podstatnou část řádně a včas nebo zjistí, že 
mu všechny služby nebo jejich podstatnou 
část nebude moci řádně a včas poskytnout, 
třebaže se k tomu smlouvou zavázala, je po-
vinna provést bez zbytečného odkladu ta-
ková opatření, aby mohl zájezd pokračovat.
- Pokud nelze pokračování zájezdu zajistit 
jinak než prostřednictvím služeb nižší kva-
lity, než uvedené ve smlouvě o zájezdu, je 
CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.
- Jestliže opatření podle předchozího od-
stavce nelze učinit nebo je zákazník ne-
přijme, musí CK bez zbytečného odkladu 
vrátit zákazníkovi rozdíl v  ceně. V  případě, 
že součástí zájezdu je i doprava, je CK po-
vinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět 
na místo odjezdu nebo na jiné místo návra-
tu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbyt-
ného náhradního ubytování a stravování. 
- Pokud je doprava uskutečněna jiným do-
pravním prostředkem, než kterým měla být 
uskutečněna podle smlouvy, je CK povinna 
vrátit zákazníkovi rozdíl v  ceně v  případě, 
že byla doprava uskutečněna za  nižší ná-
klady. V případě, že doprava je uskutečně-
na za  vyšší náklady, je CK povinna rozdíl 
v ceně uhradit z vlastních prostředků.

11. Omezení výše náhrady škody
V  případech, kdy vyhlášená mezinárodní 
smlouva, kterou je Česká republika vázá-
na, umožňuje omezení výše náhrady ško-
dy vzniklé z  porušení závazku ze smlouvy 
o  zájezdu, a  toto omezení je uvedeno 
ve smlouvě o zájezdu či v těchto podmín-
kách v souladu s touto mezinárodní smlou-
vou, není cestovní kancelář povinna na-
hradit škodu, za  kterou odpovídá, ve  výši 
přesahující omezení uvedené ve  smlouvě. 
V letecké přepravě se tak odpovědnost řídí 
Úmluvou o  sjednocení některých pravidel 
v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28. 
5. 1999 (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále 
nařízením Rady (ES) č. 2027/97, ve  znění 
nařízení Evropského parlamentu a  rady 
(ES) č. 889/2002 ze dne 13. května 2002, 
které vychází z Montrealské úmluvy a vzta-
huje se jak na mezinárodní, tak na vnitro-
státní leteckou dopravu. 
a) Odškodné v případě smrti nebo zranění
- Neexistují žádné finanční limity odpo-
vědnosti v případě smrti nebo zranění ces-
tujícího. Při odškodném do  výše 100  000 
ZPČ (odpovídající částka v  místní měně) 
nemůže letecký dopravce vznášet námitky 
proti vzniklým nárokům na  odškodnění. 
Nad tuto částku se může letecký doprav-
ce bránit tím, že prokáže, že se nejednalo 
o nedbalost nebo jiné zavinění. 
b) Zpoždění při přepravě cestujících – 

v  případě zpoždění při přepravě cestují-
cích odpovídá letecký dopravce za škodu, 
kromě případů, kdy byla učiněna všechna 
přiměřená opatření pro předejití škodě, 
nebo bylo nemožné taková opatření učinit. 
Pro odpovědnost za zpoždění při přepravě 
cestujících je stanoven limit 4 150 ZPČ (od-
povídající částka v místní měně). 
c) Zpoždění při přepravě zavazadel – v pří-
padě zpoždění při přepravě zavazadel od-
povídá letecký dopravce za  škodu, kromě 
případů, kdy byla učiněna všechna přimě-
řená opatření pro předejití škodě, nebo 
bylo nemožné taková opatření učinit. Pro 
odpovědnost za zpoždění při přepravě za-
vazadel je stanoven limit 1 000 ZPČ (odpo-
vídající částka v místní měně). 
d) Zničení, ztráta nebo poškození zavaza-
del – letecký dopravce odpovídá za zničení, 
ztrátu nebo poškození zavazadel do  výše 
1  000 ZPČ (odpovídající částka v  místní 
měně). Pokud jde o  odbavená zavazadla, 
odpovídá i  bez zavinění, s  výjimkou pří-
padů, kdy je zavazadlo vadné. Pokud jde 
o neodbavená zavazadla, odpovídá pouze 
za zavinění.
e) Vyšší limity odpovědnosti za zavazadla – 
cestující může využít výhody vyššího limitu 
odpovědnosti za zavazadla, pokud nejpoz-
ději při odbavení učiní zvláštní prohlášení 
a zaplatí příplatek.
ZPČ – Zvláštní práva čerpání (Special Dra-
wing Rights, SDR) jsou jednotnou měno-
vou a  účetní jednotkou užívanou v  rámci 
Mezinárodního měnového fondu. 

12. Důležité informace
- Zákazník je povinen udat ve smlouvě o zá-
jezdu jako nástupní a výstupní místo jedno 
ze svozových nebo odjezdových míst, která 
jsou vždy specifikována v katalogu. 
- Změnu nástupního místa lze provést pou-
ze písemným dodatkem smlouvy. 
- CK si vyhrazuje právo odmítnout svoz 
zákazníků z jiného místa, než je potvrzeno 
v potvrzení o zájezdu.
- Některá odjezdová místa, která jsou ozna-
čena jako svozová, slouží pro svoz zákazní-
ků k  odjezdovým místům. Svozy z  těchto 
míst se však nerealizují, pokud je počet 
osob na  svozové trase nižší než 6, v  tom 
případě si musí zákazník zajistit vlastní 
dopravu.
- Doprava z  odjezdových a  svozových 
míst může být zajištěna autobusy Student 
Agency, osobními auty, taxíky či mikrobu-
sy, nebo jejich kombinací. Může být také 
zajištěna jiným zájezdem CK nebo partner-
ské cestovní kanceláře.
- Doprava z odjezdových a svozových míst 
může být také zajištěna linkovými autobu-
sy nebo rychlíky. Na základě žádosti zákaz-
níka CK v tomto případě uhradí zákazníkovi 
náklady na náhradní dopravu do výše jízd-
ného vlakem 2. třídy, popř. autobusového 
jízdného a MHD. 
- U  leteckých přípojů k  autobusovým zá-
jezdům neplatí odjezdová a svozová místa 
určená pro cestující autobusem.
- Při sestavování zasedacích pořádků vy-
chází CK z  termínu přihlášení zákazníka 
a z dodržení termínů plateb za zájezd.
V případě pozdního doplatku si CK vyhra-
zuje právo změnit místo v autobuse ve pro-
spěch zákazníků, kteří zaplatili ve stanove-
ném termínu. CK si vyhrazuje ve zvláštních 
případech právo změnit místo zákazníka 
v autobuse z důvodu reorganizace zaseda-
cího pořádku.
- Průvodci – CK si vyhrazuje možnost účasti 
jiného průvodce na zájezdu, než je uveden 
v katalogu či na webu.

13. Zvláštní ustanovení
- Zákazník souhlasí s použitím svých osob-
ních údajů, v  souladu s  ust. § 5 odst. 2 

a násl. zákona č. 101/2000 Sb., uvedených 
v této smlouvě, tj. jméno a příjmení, datum 
narození, bydliště a  elektronický kontakt, 
pro potřeby cestovní kanceláře Periscope 
Skandinávie, s. r. o. nebo jejích smluvních 
prodejců, a to výhradně za účelem zasílání 
nabídek služeb v  cestovním ruchu zákaz-
níkovi, a to buď písemně, nebo elektronic-
kou poštou. Podrobnosti o  elektronickém 
kontaktu je cestovní kancelář Periscope 
Skandinávie, s. r. o. oprávněna zpracovávat 
a  shromažďovat i  pro potřeby šíření ob-
chodních sdělení dle zákona č. 480/2004 
Sb. o  některých službách informační spo-
lečnosti v platném znění. Poskytnuté osob-
ní údaje je CK nebo jím pověřený zpracova-
tel v souladu s ust. § 6 zákona č. 101/2000 
Sb. povinen zpracovávat a  shromažďovat 
po  dobu 10 let. Po  uplynutí této lhůty je 
CK povinna tyto údaje zlikvidovat. Dále zá-
kazník prohlašuje, že je zmocněn, a  tímto 
uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. 
č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uve-
dených na této cestovní smlouvě. 
- Poskytnuté osobní údaje budou zpra-
covávány CK, která je povinna dbát, aby 
zákazník neutrpěl újmu na svých právech, 
a  je povinna dbát na  ochranu před neo-
právněným zasahováním do  jeho osobní-
ho a soukromého života.
- Zákazník má právo souhlas se zpraco-
váním svých osobních dat kdykoliv pí-
semnou formou odvolat a  dále má právo 
odmítnout souhlas s  využitím svého elek-
tronického kontaktu i při zasílání každé jed-
notlivé zprávy dle zákona č. 480/2004 Sb. 
v platném znění. 

14. Závěrečná ustanovení 
- Zákazník se zavazuje poskytnout CK sou-
činnost, která je potřebná k  řádnému za-
bezpečení a poskytnutí sjednaných služeb 
cestovního ruchu, zákazník je zodpovědný 
za správnost jím uvedených osobních úda-
jů jeho a  všech spolucestujících osob a  je 
povinen si zajistit platné cestovní doklady 
včetně víz a dalších náležitostí potřebných 
pro vycestování do  konkrétní destinace 
(např. lékařská potvrzení o  vakcinaci aj.). 
Zákazník je také povinen nahlásit účast 
cizích státních příslušníků. Zplnomocní-li 
zákazník k  vyřízení CK nebo partnerskou 
cestovní kancelář na Slovensku, je povinen 
dodat řádně všechny požadované doku-
menty minimálně 4 týdny před odjezdem 
zájezdu. 
- Uzavřením smlouvy o zájezdu také zákaz-
ník prohlašuje, že mu nejsou známa žádná 
omezení, ať zdravotní či jiná, která by mu 
bránila se sjednaného zájezdu zúčastnit, 
případně která by vyžadovala v  průběhu 
zájezdu zvláštní péči či na která by měl CK 
upozornit a případně zvážit či prodiskuto-
vat účast na  vybraném zájezdu vzhledem 
k  jeho případné náročnosti. Toto prohlá-
šení činí zákazník i za osoby, v jejichž pro-
spěch je smlouva o zájezdu uzavřena. 
- Zákazník je povinen dodržovat celní 
předpisy jednotlivých navštívených zemí 
(zvláště množství převážených potravin 
a  alkoholu). Za  jejich nedodržení nenese 
CK zodpovědnost. 
- Tyto podmínky vstupují v platnost a účin-
nost dne 1. 11. 2014. Dnem 31. 10. 2014 
pozbývají platnost Všeobecné smluvní 
podmínky ze dne 1. 1. 2014.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/la se zněním 
těchto Všeobecných podmínek.
Datum:

Podpis:
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Reykjavík, kulturní dům Harpa
foto: Petr Burian

str. název zájezdu termín
zákl. 
cena 
v Kč  

zákl.
cena 

v EUR
odlet/svoz
(na vyžádání)

10 Přírodou Pobaltí a Helsinky 20. 5. – 26. 5. 24 900 905 odlet z Vídně
10 Přírodou Pobaltí a Helsinky 8. 7. – 14. 7. 24 900 905 odlet z Vídně
11 Petrohrad – poklad Ruska 26. 5. – 31. 5. 23 900 869 odlet z Vídně
11 Petrohrad – poklad Ruska 14. 7. – 19. 7. 23 900 869 odlet z Vídně
12 Norsko 55+ 12. 6. –18. 6. 21 900 796
12 Norsko 55+ 19. 6. – 25. 6. 21 900 796
12 Norsko 55+ 17. 8. – 23. 8. 21 900 796

13 Království fjordů z Bergenu 2. 7. – 5. 7. 
(6. 7.) 21 900 796

13 Království fjordů z Bergenu 11. 9. – 14. 9. 
(15. 9.) 21 900 796

14 Norské fjordy, Švédsko, Dánsko 23. 5. – 31. 5. 25 900 942 svoz z Bratislavy
14 Norské fjordy, Švédsko, Dánsko 10. 7. – 18. 7. 25 900 942 svoz z Bratislavy
14 Norské fjordy, Švédsko, Dánsko 4. 8. – 12. 8. 25 900 942 svoz z Bratislavy
14 Norské fjordy, Švédsko, Dánsko 5. 9. – 13. 9. 25 900 942 svoz z Bratislavy
15 Norsko je v červnu nejkrásnější 25. 6. – 2. 7. 30 900 1 124 odlet z Vídně

16 Království – Dánsko,  
Švédsko a Norsko 25. 7. – 2. 8. 21 500 782 svoz z Bratislavy

17 Severská romance  10. 7. – 16. 7. 26 900 978
17 Severská romance  11. 8. – 17. 8. 26 900 978
18 Norsko – nejkrásnější fjordy 1. 7. – 9. 7. 27 900 1 015 Vídeň/Bratislava
18 Norsko – nejkrásnější fjordy 2. 8. – 10. 8. 27 900 1 015
18 Norsko – nejkrásnější fjordy  17. 8. – 25. 8. 27 900 1 015
19 Do srdce norských fjordů 19. 7. – 25. 7. 31 900 1 160 odlet z Vídně
19 Do srdce norských fjordů 27. 7. – 2. 8. 31 900 1 160

20 Norsko – země fjordů 
a ledovců 21. 7. – 28. 7. 34 900 1 269

21 Lofoty – exotika na severu 3. 6. – 7. 6. 33 900 1 233
21 Lofoty – exotika na severu 22. 7. – 28. 7. 33 900 1 233 odlet z Vídně

22 Lofoty a příroda na polár-
ním kruhu 28. 7. – 4. 8. 40 900 1 487 odlet z Vídně

23 Finsko a Norsko – Lapon-
skem na Nordkapp 5. 8. – 12. 8. 42 500 1 545 odlet z Vídně

24 Špicberky – nejseverněji 
v životě 28. 7. – 2. 8. 37 900 1 378 odlet z Vídně

24 Špicberky – nejseverněji 
v životě 28. 7. – 4. 8. 39 900 1 451

26 Výšlapy po norských horách 
a nad fjordy 27. 6. – 5. 7. 19 900 724

26 Výšlapy po norských horách 
a nad fjordy 27. 6. – 7. 7. 16 500 600

26 Výšlapy po norských horách 
a nad fjordy 9. 8. – 17. 8. 19 900 724

27 Vodopády a ledovce Norska 27. 6. – 7. 7. 16 900 615 Vídeň/Bratislava
27 Vodopády a ledovce Norska 9. 7. – 19. 7. 16 900 615 Vídeň/Bratislava
27 Vodopády a ledovce Norska 23. 7. – 2. 8. 16 900 615 Vídeň/Bratislava
27 Vodopády a ledovce Norska 6. 8. – 16. 8. 16 900 615 Vídeň/Bratislava
27 Vodopády a ledovce Norska 20. 8. – 30. 8. 16 900 615 Vídeň/Bratislava
28 Losí a trolí stezky (chata) 18. 6. – 25. 6. 20 900 760
28 Losí a trolí stezky (stan) 18. 6. – 25. 6. 17 900 651
28 Losí a trolí stezky (chata) 1. 7. – 8. 7. 21 500 782
28 Losí a trolí stezky (stan) 1. 7. – 8. 7. 18 300 665
28 Losí a trolí stezky (chata) 14. 7. – 21. 7. 20 900 760
28 Losí a trolí stezky (stan) 14. 7. – 21. 7. 17 900 651
28 Losí a trolí stezky (chata) 1. 9. – 8. 9. 20 900 760
28 Losí a trolí stezky (stan) 1. 9. – 8. 9. 17 900 651
29 Návrat do Norska 29. 7. – 9. 8. 24 500 891

30 Národní parky – vodopády 
a ledovce 25. 6. – 2. 7. 22 900 833

30 Národní parky – vodopády 
a ledovce 21. 7. – 28. 7. 22 900 833

31 Turistika – polární kruh a Lofoty 9. 7. – 19. 7. 25 900 942
32 Turistika – Laponsko 21. 8. – 5. 9. 32 900 1 196
32 Turistika – Laponsko 21. 8. – 31. 8. 31 500 1 145
38 Výprava do nitra Islandu 26. 7. – 10. 8. 35 900 1 305 odlet z Vídně
39 Nejkrásnější trek na Islandu 8. 8. – 14. 8. 28 400 1 033
39 Sedm divů Islandu TURIST 8. 8. – 14. 8. 31 500 1 145

40 Island 55+  
(chatky nebo penzion) 23. 4. – 27. 4. 22 900 833

str. název zájezdu termín
zákl. 
cena 
v Kč  

zákl.
cena 

v EUR
odlet/svoz
(na vyžádání)

40 Island 55+ (hotel) 24. 4. – 27. 4. 23 900 869

40 Island 55+  
(chatky nebo penzion) 1. 5. – 5. 5. 22 900 833

40 Island 55+ (hotel) 1. 5. – 5. 5. 25 900 942
40 Island 55+ (penzion) 24. 9. – 28. 9. 22 900 833
40 Island 55+ (hotel) 24. 9. – 28. 9. 23 900 869
40 Island 55+ (penzion)  8. 10. – 12. 10. 22 900 833
40 Island 55+ (hotel)  8. 10. – 12. 10. 23 900 869
41 Island za hubičku -26/55+ 15. 6. – 24. 6. 24 900 905 odlet z Vídně
41 Island za hubičku -26/55+ 29. 8. – 6. 9. 23 900 869
42 Sedm divů Islandu 7. 7. – 13. 7. 31 900 1 160 odlet z Vídně
42 Sedm divů Islandu 15. 8. – 20. 8. 37 900 1 378 odlet z Vídně
43 Nejznámější místa Islandu 26. 6. – 4. 7. 44 900 1 633 odlet z Vídně
43 Nejznámější místa Islandu 5. 8. – 13. 8. 45 900 1 669 odlet z Vídně
43 Nejznámější místa Islandu 21. 8. – 29. 8. 45 900 1 669

44 Island s turistikou – sopky, 
vodopády a ledovce 13. 8. – 23. 8. 37 900 1 378 odlet z Vídně

45 Islandská mozaika 12. 7. – 23. 7. 43 900 1 596
45 Islandská mozaika 23. 7. – 3. 8. 43 900 1 596 odlet z Vídně
45 Islandská mozaika 26. 7. – 6. 8. 43 900 1 596
46 Island v kostce 13. 7. – 21. 7. 53 900 1 960
47 Island 4x4 23. 7. – 3. 8. 50 500 1 836 odlet z Vídně

48 Jedinečné scenerie Islandu 
a Grónska 22. 7. – 30. 7. 91 900 3 342 odlet z Vídně

52 Irský evergreen 13. 7. – 20. 7. 30 900 1 124 odlet z Bratislavy
52 Irský evergreen 9. 8. – 16. 8. 30 900 1 124
53 Přírodou Irska 21. 7. – 28. 7. 22 900 833
54 Irsko a Skotsko – velká cesta 25. 7. – 3. 8. 42 900 1 560
55 Skotsko 55+ 13. 9. – 17. 9. 26 500 964
56 Skotsko a ostrov Skye 13. 7. – 19. 7. 32 200 1 171
56 Skotsko a ostrov Skye 3. 8. – 9. 8. 33 400 1 215
57 Skotsko a Orknejské ostrovy 7. 8. – 14. 8. 38 900 1 415
58 Přírodou Skotska 8. 6. – 14. 6. 24 900 905
58 Do Skotska za whisky 1. 6. – 4. 6. 24 900 905
58 Do Skotska za whisky 7. 9. – 10. 9. 24 900 905

60 Fotoexpedice Tygr s Petrem 
Slavíkem 14. 5. – 26. 5. 89 750 3 264

61 Silvestr na Madeiře, zábava 
a turistika 29. 12. – 5. 1. 28 800 1 047

61 Velký okruh Mexikem 6. 3. – 21. 3. 66 900 2 433
61 Izrael 13. 4. – 21. 4. 35 900 1 305

62 Lisabon a Madeira, květino-
vé slavnosti 15. 4. – 21. 4. 27 500 1 000 odlet z Vídně

62 Andalusie 22. 4. – 29. 4. 27 900 1 015
62 Holandsko 6.5. – 10.5. 9 900 360
63 Madeira a Lisabon 4. 6. – 12. 6. 26 900 978
63 Madeira a Lisabon 11. 7. – 19. 7. 26 900 978
63 Madeira a Lisabon 8. 8. – 16. 8. 26 900 978
63 Madeira a Lisabon 23. 10. – 31. 10. 22 900 833
63 Madeira s turistikou 29. 6. – 6. 7. 25 900 942
63 Madeira s turistikou 21. 9. – 28. 9. 25 900 942
63 Slovinsko 31. 8. – 7. 9. 13 500 491
63 Černá Hora 2. 9. – 10. 9. 25 900 942 odlet z Vídně
64 Kanada NP Banff a Jasper 30. 7. – 10. 8. 86 900 3 160

64 Za krásou Kanady  
o něco levněji 18. 8. – 31. 8. web web

64 Západ USA 2. 9. – 22. 9. 81 900 2 978
65 Arménie a Gruzie 4. 9. – 14. 9. 36 500 1 328
65 To nejlepší z Izraele 27. 9. – 1. 10. 24 500 891
65 To nejlepší z Izraele 28. 10. – 1. 11. 23 000 836
65 Istanbul 3. 10. – 6. 10. 15 900 578
66 Jihoafrická republika 19. 10. – 1. 11. 71 900 2 615
66 Peru 28. 11. – 12. 12. 81 900 2 978
66 Nový Zéland – The Best of 19. 10. – 1. 11. 90 900 3 306

ODJEZDY ZE SLOVENSKA, ODLETY Z VÍDNĚ,  
CENY ZÁJEZDŮ v EUR 

Vzhledem k  tomu, že některé naše zájezdy odlétají z Vídně a  Bratislavy, a  že k  některým zájezdům zajišťujeme z  Bratislavy svoz do  Brna, 
oslovujeme pravidelně svojí nabídkou také klienty na Slovensku. Pravidelně se účastníme veletrhu ITF v Bratislavě. Dva z našich nejlepších 
průvodců, František Michlík a Patrik Dekan, hovoří slovensky. V současnosti můžete naše zájezdy zakoupit na naší pobočce v cestovní kance
láři MSTT v Bratislavě na Františkánském náměstí 3. Zájezdy si můžete samozřejmě objednávat také na našem webu www.skandinavia.sk, kde 
jsou ceny sice uvedeny v Kč, ale díky níže uvedené tabulce je základní cena zájezdu jednoznačně stanovena bez závislosti na aktuálním pohy
bu kurzu. Ceny zájezdů, stejně jako příplatky a slevy jsou přepočítány kurzem 1 EUR = 27,50 Kč. Maximální výše slevy je omezena na 91 EUR.
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VÝPRAVA DO NITRA ISLANDU
Jedinečné putování Islandem nabízející nevšední zážitky turistům 
s vlastním stanem, kteří si chtějí plnými doušky vychutnat kouzlo island

ské přírody. Na „ostrov ohně a ledu“ se dostaneme pohodlně přímým letem z Německa. Během dovolené 
na Islandu nás čekají hlavně kratší i delší pěší túry v atraktivních termálních, vulkanických a ledovcových 
končinách této geologicky velmi mladé a unikátní země pod polárním kruhem. Uvidíme nejzajímavější 
místa ostrova, např. nejvyšší vodopád Glymur či překrásné duhové hory Landmannalaugar. Podnikneme 
túry v nádherné geotermální oblasti Kerlingarfjöll a v národním parku Skaftafell. Díky islandskému terén
nímu autobusu se navíc dostaneme k sopce Askja a přejedeme vnitrozemskou cestou Kjölur k termální 
oáze Hveravellir. Několikrát se vykoupeme v teplých říčkách uprostřed panenské přírody.

Tato nevšední dovolená na  Islandu pro zdatné turisty nabízí absolvování jednoho z  nejkrásnějších treků 
na světě – Laugavegur. Vede od jižního pobřeží Atlantiku až do srdce hornatého vnitrozemí – termální oblasti 
Landmannalaugar. Délka treku je 80 km a spatříte na něm všechny zajímavosti přírody této jedinečné země 
včetně čerstvého lávového pole ze sopky Eyjafjallajökull z roku 2010. Na dosah ruky se dostanete k aktiv
ním projevům postvulkanické činnosti (vývěry horkých par s příměsí síry, bahenní sopky, termální prameny 
apod.), překonáte lávová pole různého stáří a vystoupáte též na hranici věčného sněhu a ledu. Ubytování je 
ve vlastních stanech bez stravy. Pro odlehčení batohů i pro vaše pohodlí a kvůli možnosti velmi nepříznivého 
počasí je možno si připlatit noclehy na horských chatách. Zde jsou ve společných místnostech „speciální“ 
čtyřmístné palandy. Příprava jídla je možná na vařičích v chatách. Odlet přímým letem z Německa.

Pro milovníky Islandu, pěší turistiky nebo obojího jsme připravili nový zájezd, bě
hem něhož se podíváte na atraktivní místa islandského pobřeží, tajemného vnit

rozemí a dvou poloostrovů, a dokonce poplujete na ostrov Heimaey, který je mimo jiné známý početný
mi ptačími koloniemi. Netradiční bude určitě návštěva hornatého poloostrova Snæfellsnes s majestátní 
sopkou Snæfell a oblíbeného výletního místa Islanďanů – zelené oázy Þórsmörk nacházející se mezi mo
hutnými ledovci. Kvůli většímu pohodlí budete dvakrát dvě noci ubytovaní na jednom místě a na všech 
hostelech budou na pokojích k dispozici lůžkoviny. Náročnost turistiky není velká, přesto je počet hodin 
strávených chůzí v sopečné krajině daleko vyšší, než u našeho nejprodávanějšího zájezdu Sedm divů Is
landu. Odlet přímým letem z Německa.

Askja Snæfell

Húsavík

Vík

Keflavík Landmannalaugar

Þórsmörk

Egilsstaðir

Jökulsárlón

DettifossGoðafoss

Reykjavík
Glymur

Hraunfossar
Langjökull

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

Þingvellir
Gullfoss

Kerlingarfjöll

Mývatn

1. den: Odjezd z  ČR do  Německa. 
Odlet přímým letem do  Keflavíku, 
kam přiletíme v  nočních hodinách. 
Nocleh na poloostrově Reykjanes.
2. den:  Dopoledne se vydáme 
k  nejvyššímu islandskému vodo
pádu Glymur, uvidíme nejvydatněj-
ší horký pramen Deildartunguhver 
a vodopády Hraunfossar a Barna
foss. Nocleh v okolí. 
3. den: V  případě příznivého počasí 
procházka po  ledovci Langjökull 
(ledovcové vybavení není potřeba). 
Pak zavítáme do NP Þingvellir a bu-
deme pokračovat k  vodopádu Gu
llfoss a ke gejzíru Strokkur. Přesun 
do  kempu v  geotermální oblasti 
Hveravellir. Možnost koupele a  ve-
černí vycházky. 
4. den:  Turistika v  horské oblasti 
Kerlingarfjöll („Čarodějné hory“). K ve-
čeru odjedeme na zelený sever ostrova.
5. den: Pokračovat budeme kolem 
vodopádu Goðafoss k  jezeru Mý

1. den: Transfer z ČR na letiště v Ně-
mecku. Odlet večer do  Keflavíku, 
transfer na nocleh.
2. den: Ráno se linkovým autobusem 
přesuneme na  začátek 5denního 
treku Laugavegur pod vodopá-
dem Skógafoss, po  jehož pravé stra-
ně vystoupáme vzhůru. Pak budeme 
pokračovat podél řeky Skógá s počet-
nými vodopády a pěknými vyhlídka-
mi. Od  lávky se přes čerstvé lávové 
pole z roku 2010 dostaneme k chatě 
pod nejvyšším bodem dnešní tra-
sy – průsmykem Fimmvörðuháls 
(1 116 m n. m.). Po překonání sněho-
vých polí sestoupáme z  průsmyku 
mírně exponovanou partií zajištěnou 
lany po  cestě s  úchvatnými výhledy 
až do  zelené „oázy“ mezi ledovci 
Þórsmörk. Převýšení je cca 1 100 m.
3. den: Dnes nás cestou čeká několik 
ledových brodů. Z Þórsmörku pokra-
čujeme nejprve nízkým lesíkem, pak 
pustou ledovcovou krajinou. Přes 
hlubokou soutěsku přítoku řeky 

1. den: Odlet z  Německa (svoz 
na  letiště z  ČR je zajištěn). Dovolená 
na  Islandu začne příletem na  letiště 
Keflavík, kde přistaneme v  nočních 
hodinách. Transfer na nocleh.
2. den: Dopoledne absolvujeme túru 
na  sopečném poloostrově Rey
kjanes a  odpoledne se přesuneme 
do blízkosti fjordu Borgarfjörður, kde 
spatříme vodopády v  lávě Hraun
fossar a Barnafoss. 2 noci.
3. den: Turistika na hornatém polo
ostrově Snaefellsnes. Uvidíme zde 
mimo jiné lávové útvary v moři u Ar-
narstapi a  postvulkanickou krajinu, 

túry vede po  ledovci, není zapotřebí 
ledovcové vybavení. Pro méně zdat-
né nenáročná alternativa s  místními 
rangery nebo ukončení túry před ná-
stupem na ledovec. 
10. den: Přes městečko Egilsstaðir 
nás čeká celodenní přejezd pod nej-
větším evropským ledovcem Vat
najökull. Den zakončíme návštěvou 
laguny Jökulsárlón s plujícími ledo-
vými krami, mezi nimiž se můžeme 
projet obojživelným člunem. 2 noci 
v NP Skaftafell. 
11. den:  Celodenní turistika v ná
rodním parku Skaftafell. Na výběr 
je několik tras. Nedaleko nad kem-
pem se nachází vodopád Svartifoss. 
12. den: Dnes dorazíme do osady Vík. 
Uvidíme zde černé pláže, čedičovou 
jeskyni, skalní bránu a také ptačí útesy 
Dyrhólaey. Navečer dojedeme k  vo
dopádu Skógafoss, nocleh v okolí. 
13. den:  V  případě dobrého po-
časí možnost celodenního přechodu 

a není výjimečná sněhová přeháňka. 
Převýšení je cca 800 m.
5. den: Z chaty Hrafntinnusker, která 
se nachází na  úpatí hory z  černého 
sopečného skla, budeme sestupo-
vat krajinou takřka bez rostlinstva, 
zato však s  vývěry horkých par, až 
do  „srdce“ islandského vnitrozemí – 
duhových hor Landmannalaugar. 
Odměnou za čtyřdenní námahu nám 
bude koupel v  horké říčce nedaleko 
chaty. Nocleh. 
6. den: Dopoledne strávíme relaxací 

Vestmannaeyjar, kde můžeme vy-
stoupit na aktivní sopku Eldfell, která 
naposledy explodovala v roce 1973. Os-
trov je též známý početnými ptačími ko-
loniemi. Navečer se vrátíme na pevninu.
6. den: Výlet do pohádky – v zelené 
oáze Þórsmörk (v překl. Thórův les) 
rozkládající se mezi ledovci Eyjafjalla-
jökull a  Mýrdalsjökull se projdeme 
malebným březovým hájem a vystou-
páme na  horu Valahnúkur s  úžas-
nými výhledy na  ledovce. Doprava 
do/z Þórsmörku islandským terénním 
busem je za  poplatek. Pozn.: Ostatní 
zájemci (nebo v případě nemožnosti 
cesty do Þórsmörku) mohou uskuteč-

vatn, v jehož okolí podnikneme túru. 
Možnost koupele v termálním bazénu 
nebo v moderních lázních Jarðböðin. 
6. den:  Dnes budeme mít mož-
nost vydat se na  velrybí safari 
z  městečka Húsavík. Přejedeme 
do oblasti NP Jökulsárgljúfur a ab-
solvujeme túru z  Ásbyrgi do  Vestur-
dalur. Projdeme kolem červeného 
vulkánu Rauðhólar a ozvěnových 
skal Hljóðaklettar. Nocleh u skalní-
ho města ve Vesturdalur.
7. den: Dopoledne budeme po-
kračovat kaňonem řeky Jökulsá 
á  Fjöllum k  vodopádu Dettifoss. 
Přespíme pod královnou island
ských hor Herðubreið. 
8. den: Ráno nás čeká cesta k sopce 
Askja, kde uskutečníme túru k  její 
kaldeře a  ke  kráteru Víti. K  veče-
ru se přesuneme pod horu Snæfell 
(1 839 m n. m.). 
9. den:  Dnes nás čeká téměř celo
denní túra na horu Snæfell. Závěr 

Markarfljót vede můstek. Večer do-
jdeme na nocleh k chatě Emstrur. Pře-
výšení je cca 200 m.
4. den: Ráno pokračujeme po rovina-
té cestě obklopené kužely vyhaslých 
sopek. Po krátkém výstupu na náhor-
ní plošinu a přebrodění mělkých říček 
dojdeme k  jezeru Álftavatn. Od-
poledne budeme pokračovat bizarní 
kopcovitou krajinou modelovanou 
vodní erozí. Budeme se pohybovat 
ve výškách kolem 1 000 m n. m., kde 
i  v  létě dosahují teploty jen 8–10 °C 

které vévodí „Verneova“ sopka Snæfell.
4. den: Dopoledne vystoupíme 
na  vyhlídku na  majestátní hoře 
Esja, která vévodí nejbližšímu oko-
lí Reykjavíku. Poté se přesuneme 
do  národního parku Þingvellir. 
V  této oblasti se rozestupuje evrop-
ská a  americká litosférická deska 
a byl zde v 10. století založen nejstarší 
parlament světa – Alþing. Navečer 
se zastavíme u  aktivního gejzíru 
Strokkur a jednoho z nejkrásnějších 
islandských vodopádů Gullfoss.
5. den: Výlet lodí (jízdenka v  ceně zá-
jezdu) na  ostrov Heimaey v  soustroví 

do  oázy Þórsmörk. Trasa stoupá 
kolem jedinečné kaskády vodopá
dů řeky Skógá, průsmykem mezi 
ledovci a  přes čerstvé lávové pole 
z roku 2010. Doprava do/z Þórsmörku 
islandským autobusem je za  popla-
tek. Cestou zastávka u  vodopádu 
Seljalandsfoss. Přejezd do vnitroze-
mí na 2 noclehy. 
14. den:  Turistika v  oblasti „duho
vých hor“ Landmannalaugar. Za pěk-
ného počasí celodenní výlet do  oblasti 
obsidiánových hor u Hrafntinnuskeru. 
15. den: Dopoledne návrat do civiliza-
ce a do hlavního města Reykjavíku. 
Možnost koupele v některém z termál-
ních koupališť. Odlet po půlnoci. 
16. den: V ranních hodinách přílet pří-
mým letem do Německa, transfer do ČR.
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn časů letů, nepříznivého počasí, 
nesjízdnosti některých cest pro auto-
bus nebo omezení z  důvodu aktivní 
sopečné činnosti apod. vyhrazena.

či kratšími vycházkami v  Landman-
nalaugaru a  odpoledne odjedeme 
linkovým autobusem do  Reykjavíku 
a dále do Keflavíku. Odlet po půlnoci. 
7. den: Zájezd ukončíme příletem 
v  ranních hodinách do  Německa. 
Transfer do ČR.
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn časů letů, nepříznivého počasí 
nebo nesjízdnosti některých cest pro 
autobus vyhrazena.

nit několikahodinovou vycházku nad 
vodopádem Skógafoss, podél řeky 
Skógá s  mnoha dalšími atraktivními 
vodopády (bez průvodce, ten cestu-
je se skupinou klientů do  Þórsmör-
ku). Navečer odvoz na  letiště. Odlet 
do Německa kolem půlnoci.
7. den: Ráno přílet do  Německa 
a transfer do ČR.
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn časů letů, nepříznivého počasí 
nebo nesjízdnosti některých cest pro 
autobus vyhrazena. Změna pořadí 
dnů programu dle aktuálních podmí-
nek na Islandu vyhrazena.

Hveravellir

Skaftafell

Cena obsahuje: letenku Němec-
ko – Keflavík a  zpět vč. let. tax ve  výši 
10  000 Kč (přímý let), dopravu na/z le-
tiště v  Německu, autobus na  Islandu, 
poplatky na  tábořištích a  v  kempech, 
průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném 

venkovním bazénu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 20 000 ISK 
(tj. cca 130 EUR) vč. velrybího safari, plav-
by po  ledovcové laguně a  dopravy z/do 
Þórsmörku, další výše neuvedené služby.

Příplatky: cestovní pojištění ČP s rozší-
řením storna zájezdu: 460 Kč.
Pozn: * samostatný let do/z Vídně na vy
žádání, transfery na/z letiště nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 30

Cena obsahuje: letenku Němec-
ko – Keflavík a  zpět vč. let. tax ve  výši 
11  000 Kč (přímý let), dopravu autobu-
sem na/z letiště v  Německu, dopravu 
linkovým autobusem na  Islandu, 1x 
ubytování kategorie TURIST v  hostelu 
ve vlastních spacích pytlích, 4x ubytová-
ní ve vlastních stanech u horských chat, 
průvodce na  Islandu, cestovní pojištění 

UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: další neuvedené 
služby.
Příplatky: 4x ubytování v  horských 
chatách ve společné místnosti ve vlast-
ních spacích pytlích: 3  500 Kč, půjčení 
stanu: 2 000 Kč.
Minimální počet účastníků: 12

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
26. 7. – 10. 8. 2015 15IS15.2607 35 900 Kč Praha, Brno, Plzeň, *Vídeň

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
8. 8. – 14. 8. 2015 09IS15.0808 28 400 Kč Praha

Procházka k cihlově červené hoře Rauðhólar – foto: Richard Růžička Hora Herðubreið, často nazývaná „královna islandských hor“ – foto: Richard Růžička

Island • poznávací zájezd s turistikou

NEJKRÁSNĚJŠÍ TREK NA ISLANDU

SEDM DIVŮ ISLANDU TURIST

Keflavík Landmannalaugar

Skógar
trek Laugavegur

Reykjavík

Gullfoss
Keflavík

Reykjavík

Hraunfossar

Vestmannaeyjar

Þingvellir

Snæfell

Arnarstapi

Hella
Þórsmörk

NOVINKA

Island • poznávací zájezd s turistikou

Cena obsahuje: letenku Německo – Ke-
flavík a zpět vč. let. tax ve výši 11 000 Kč, 
autobus/mikrobus dle velikosti skupiny, 
dopravu na/z letiště, 5x ubytování ka-
tegorie TURIST (ve  vícelůžkových poko-
jích vč. lůžkovin bez příslušenství), loď 
na Vestmannské ostrovy a zpět, průvod-

ce, 1x koupání ve  vyhřívaném venkov-
ním bazénu, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: stravu, vstupné 
asi 8 000 ISK (50 EUR) vč. dopravy do/z 
Þórsmörku – realizace závisí na  počasí, 
další výše neuvedené služby.

Příplatky: 5x snídaně: 1  500 Kč, dvou-
lůžkový pokoj: 2  400 Kč (počet těchto 
pokojů je omezen).
Slevy: ubytování ve  vlastním stanu 
v kempu v okolí hostelů: 3 000 Kč.
Minimální počet účastníků: 20

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
8. 8. – 14. 8. 2015 13IS15.0808 31 500 Kč Praha (svoz: Brno)

Příjemné místo pro kempování v islandském vnitrozemí

www.skandinavie.cz
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ISLAND 55+

Tento zájezd jsme připravili především pro klientelu 55+. Na  Island se pohodlně dostanete přímým letem 
z Prahy. Ostrov ohně a ledu poznáte během našeho nejprodávanějšího zájezdu minulých deseti let. Noclehy 
jsou zajištěny v komfortních chatkách nebo v penzionu s příslušenstvím (kuchyňkou a povlečením) nebo také 
v hotelu v Reykjavíku. Doporučujeme vynikající večeře, často s islandskými specialitami. Během pobytu na
vštívíte jedna z nejzajímavějších míst tohoto unikátního ostrova, snadno dostupná z okružní silnice. Nebude 
chybět světoznámý národní park Þingvellir s kulturní a geologickou minulostí, na několik kroků se přiblížíte 
k pravidelně tryskajícímu gejzíru Strokkur a nedaleko pohlédnete do hlubin mohutného vodopádu Gullfoss. 
Během pohodového pobytu budete mít též možnost navštívit nevšední krajinu s  geotermálními projevy 
u městečka Hveragerði a na jižním pobřeží se přiblížíte k jednomu z ledovců pokrytých sopečným popelem. 

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík  
a zpět vč. let. tax (přímý let), dopravu au-
tobusem nebo mikrobusem na Islandu dle 
velikosti skupiny, 4x ubytování v chatkách 
nebo penzionu KOMFORT (dvoulůžkové 
pokoje s  příslušenstvím a  povlečením), 
nebo 4x ubytování v  hotelu kategorie 
KOMFORT v  Reykjavíku (dvoulůžkové po-

koje s příslušenstvím a povlečením), 4x sní-
daně, průvodce, 1x koupání ve vyhřívaném 
venkovním bazénu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné přibližně  
14  000 ISK (tj. cca 90 EUR) vč. vstupu 
do Modré laguny a velrybího safari, další 
výše neuvedené služby.

Příplatky: 4x večeře o dvou chodech: 
3  200 Kč,*svoz z  Brna na  letiště Praha 
a zpět (min. 6 osob): 1 500 Kč.
Slevy: Klient ve  věku nad 55 let: 
2 000 Kč (podmínkou je úhrada zálohy 
50% do 5 měsíců před odjezdem), nelze 
sčítat s dalšími slevami. 
Minimální počet účastníků: 20 

1. den: Dovolená na  Islandu začne 
odletem do  Keflavíku. Po  poledni je 
na  programu prohlídka hlavního 
města Islandu Reykjavíku. Uvidí-
me radnici, parlament, moderní kos-
tel Hallgrímskirkja a  vodojem Perlan. 
Přesun na  jih ostrova na  ubytování 
(4 noclehy).
2. den: Dopoledne fakultativně 
plavba za  pozorováním velryb 
z  Reykjavíku, ostatní mohou s  prů-
vodcem navštívit další zajímavá 
místa hlavního města. Odpoledne 
se vypravíme do  kopců v  barevné 
geotermální oblasti rhyolitových hor 
u městečka Hveragerði, kde bude-
te mít na závěr možnost vykoupat se 
v horkém potoce.
3. den: Cestou po jižním pobřeží za-
hlédneme v  dáli zasněžený vrcholek 
sopky Hekla a  pod světoznámou 
sopkou Eyjafjallajökull se projde-
me u  vodopádu Seljalandsfoss, kde 
se dá vstoupit za  jeho vodní stěnu. 
V  soutěsce uvidíme další vodopád 
Gljúfrafoss a  do  třetice uskutečníme 

krátkou vycházku podél kaskády vo-
dopádů na  řece Skógá poblíž mo-
numentálního šedesátimetrového 
vodopádu Skógafoss. Na nejjižněj-
ším mysu Islandu Dyrhólaey budeme 
obdivovat skalní bránu a u městečka 
Vík vstoupíme na  černou sopečnou 
pláž s čedičovou jeskyní. Na zpáteční 
cestě se zastavíme u splazu ledovce 
Sólheimajökull.
4. den: Dnes nás čeká vrchol naše-
ho islandského putování, tzv. zlatý 
trojúhelník. Nejdříve navštívíme sídlo 
biskupství v  osadě Skálholt a  pak již 
pojedeme do  oblasti Geysiru s  ak
tivním gejzírem Strokkur, který 
vyvrhuje každých pět minut vřelou 
vodu až do  výše 20  metrů. Uvidíme 
i  impozantní vodopád Gullfoss 
na řece Hvítá, kde voda padá ve dvou 
stupních do hloubky 32 metrů. Odpo-
ledne se zastavíme v národním parku 
Þingvellir. V této oblasti se rozestupuje 
evropská a americká litosférická deska 
a byl zde v 10. století založen nejstar
ší parlament světa – Alþing. Kolem 

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Hveragerði

Skógafoss

Þingvellir

Návštěva Faerských ostrovů vám poskytne 
všechna historická a  turistická nej a  charak
teristické přírodní znaky souostroví. Zájezd 
pořádáme v termínu každoroční oslavy svát
ku Dne svatého Olafa (Ólavsøka). Jedná se 
o největší místní národní festival, při kterém 
probíhá celá řada aktivit ve všech regionech. 
Doprava je zajištěna trajektem z Dánska.

Termín: 24. 7. – 2. 8. 2015
Kód na webu: 01IS15
Cena: 31 500 Kč

FAERSKÉ OSTROVY 
– SVÁTEK SV. OLAFA

U nejaktivnějšího islandského gejzíru Strokkur – foto: Antonín Novák

Lávová formace: čert nebo mnich?

Za vodní stěnou vodopádu Seljalandsfoss lze projít – foto: Antonín Novák

Island • pobytový zájezd s výlety Island • poznávací zájezd s turistikou

ISLAND ZA HUBIČKU -26/55+
Seyðisfjörður

Hengifoss

Jökulsárlón

Vík

Gullfoss
Keflavík

Reykjavík
Þingvellir

Skaftafell
Eyjafjallajökull

Využijte jedinečnou možnost navštívit Island za skvělou cenu. A pokud je vám méně než 26 let (nebo více 
jak 55  let), bude to ještě levnější! Navíc zažijete i  dvoudenní plavbu Atlantikem. Při plavbě zahlédnete 
i Faerské ostrovy. Druhý směr absolvujete letecky. Na Islandu spatříte mezinárodní přístav Seyðisfjörður, 
seznámíte se s  okolím města Egilsstaðir a  dále vás čekají vycházky poblíž ledovců, početných vodopá
dů a horkých pramenů. Uvidíme též činný gejzír Strokkur, ledovcovou lagunu Jökulsárlón, národní park 
Þingvellir a Skaftafell, mnoho svérázných osad a zajímavostí podél hlavní silnice č. 1. Vykoupeme se také 
v některém z mnoha zdejších termálních bazénů. Ubytování je ve vlastních stanech bez stravy. Stan vám 
můžeme zapůjčit. Za příplatek nabízíme též možnost ubytování v hostelech ve vícelůžkových pokojích.

Trajektem tam, letadlem zpět
1. a 2. den: Odjezd dopoledne z Pra-
hy, přes noc tranzit přes SRN do Dán-
ska. Možnost letu z Vídně do Berlína, 
kde se zájemci připojí ke  skupině 
jedoucí na  trajekt. Trajekt odplouvá 
z přístavu  Hirtshals dopoledne. 2 noc-
lehy na lodi.
3. den: Plavba Severním mořem, kolem 
Shetlandských a Faerských ostrovů. 
4. den: Dovolená na Islandu začne do-
poledne připlutím na  východ ostrova 
do přístavu Seyðisfjörður. Z přístavu 
se dostaneme do okolí jezera Lagarfl
jót, kde absolvujeme nenáročnou túru 
k vodopádům Lítlanesfoss a Hengifoss. 
Nocleh u městečka Egilsstaðir.
5. den: Nejprve dojedeme k pobřeží 
Atlantského oceánu, kde navštívíme 
muzeum kamenů ve Stöðvarfjörðuru. 
Dále pokračujeme k labutí zátoce Lón 
a  pod největším evropským ledov-
cem Vatnajökull spatříme rhyolitové 
pohoří Stafafell. Přesun na  nocleh 
do města Höfn.
6. den: Po  okružní silnici přijedeme 
k  ledovcové laguně Jökulsárlón, 
po  níž doporučujeme projížďku oboj-
živelným člunem. V národním parku 
Skaftafell se projdeme k  vodopádu 

Letadlem tam, trajektem zpět
1. den: Odjezd z ČR do Německa. Od-
let do Keflavíku, kam přiletíme v noč-
ních hodinách. Přejezd na ubytování.
2. den: Dopoledne navštívíme Rey
kjavík (vodojem Perlan, Hallgrímův 
kostel, radnici). Poté budeme pokra-
čovat dále do vnitrozemí do národ
ního parku Þingvellir. Odpoledne 
se přesuneme do  oblasti Geysir, kde 
se nachází „otec“ všech gejzírů. Ten 
je v  současnosti činný pouze spo-
radicky, ale každých cca 5 minut ho 
zastupuje gejzír Strokkur. Poblíž 
budeme moci také obdivovat „zlatý“ 
vodopád Gullfoss.
3. den: Dopoledne se projdeme 
u vodopádu Seljalandsfoss a u še-
desátimetrového vodopádu Skó
gafoss uskutečníme vycházku podél 
řeky Skógá, která stéká po  svazích 
světoznámého ledovce a  sopky 
Eyjafjallajökull. Odpoledne bude-
me obdivovat skalní bránu na nejjiž-
nějším mysu Islandu Dyrhólaey. Poté 
přes rozsáhlé lávové pole ze sopky 
Laki a písečné naplaveniny řeky Skei-
dará dojedeme na ubytování v pod-
hůří ledovce Vatnajökull.
4. den: Ráno dorazíme do národní

Svartifoss. Nocleh v okolí.
7. den: Přes rozsáhlé, více než 200 let 
staré lávové pole ze sopky Laki se 
dostaneme na  nejjižnější místo Islan-
du u  Víku, kde se projdeme po  černé 
sopečné pláži a  vystoupáme na  mys 
Dyrhólaey a  kde budeme obdivovat 
kolonie mořských ptáků. Nocleh v okolí.
8. den: Absolvujeme vycházku v blíz-
kosti světoznámého ledovce a sop
ky Eyjafjallajökull kolem kaskády 
vodopádů řeky Skógá a  zpět. Odpo-
ledne se zastavíme u vodopádů Sel
jalandsfoss a Gljúfrafoss.
9. den: Za městečkem Hella s výhle-
dem na činnou sopku Hekla nás čeká 
tzv. zlatý trojúhelník: vodopád Gu
llfoss, Geysir s  praotcem všech gej-
zírů – činným gejzírem Strokkur 
– a  nejstarší parlament světa Alþing 
v  národním parku Þingvellir, kde 
uskutečníme túru v  působivé kra-
jině. Navečer se přes hlavní město 
Reykjavík dostaneme na  poloostrov 
Reykjanes, kde se můžeme vykoupat 
v některém z termálních bazénů. Z Is-
landu odletíme po půlnoci.
10. den: Dovolená na Islandu skončí 
ranním příletem do  Německa a  pře-
jezdem do  ČR. Na  vyžádání lze letět 
i přímým letem do Vídně.

ho parku Skaftafell, kde uskuteční-
me vycházku k  vodopádu Svartifoss. 
Odpoledne přijedeme po  okružní 
silnici k  malebné a  zároveň tajemné 
ledovcové laguně Jökulsárlón, 
po níž doporučujeme projížďku oboj-
živelným člunem. Nocleh na východ-
ním Islandu. 
5. den: Od  největšího ledovce 
Evropy Vatnajökull se dostane-
me do  kouzelných východních 
fjordů v  Atlantském oceánu. Nej-
prve navštívíme muzeum kamenů 
ve Stöðvarfjörðuru. Poté v okolí měs-
ta Egilsstaðir podnikneme vycházku 
k  třetímu nejvyššímu vodopádu 
Islandu – Hengifoss nad jezerem 
Lögurinn. Odpoledne se přesuneme 
do  přístavu Seyðisfjörður a  z  Islan-
du odplujeme ve večerních hodinách.
6. a 7. den: Plavba Severním mořem 
se zastávkou na  Faerských ostro
vech v hlavním městě Torshavn.
8. a 9. den: Připlutí do Dánska dopo-
ledne, odkud následuje transfer auto-
busem přes noc do ČR. 
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn letových časů, nepříznivého 
počasí nebo nesjízdnosti některých 
cest pro autobus vyhrazena.

Cena obsahuje: dopravu autobusem 
do  přístavu v  Dánsku a  na  Islandu, tra-
jekt na Island vč. lůžka v 9lůžkové kajutě 
a dvou jídel na palubě lodi, letenku Kefla-
vík – Německo vč. let. tax ve výši 4 000 Kč, 
dopravu z  letiště v  Německu do  ČR, 
poplatky na  tábořištích a  v  kempech, 
průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném 
venkovním bazénu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 
5  000  ISK (tj. cca 30 EUR) vč. plavby 

po ledovcové laguně, další výše neuve-
dené služby.
Slevy: klient ve  věku do  26 let nebo 
nad 55 let: 2 000 Kč (nelze sčítat s další-
mi slevami).
Příplatky: 5x ubytování kategorie TU-
RIST v  hostelech (ve  vlastních spacích 
pytlích): 5  000 Kč, lůžko ve  4lůžkové 
kajutě: 1 500 Kč, půjčení stanu: 2 000 Kč.
Pozn.: * samostatný odlet z Vídně do Ber-
lína a z Keflavíku do Vídně na vyžádání.
Minimální počet účastníků: 20

Cena obsahuje: letenku Německo – 
Keflavík vč. let. tax ve výši 4 000 Kč, do-
pravu autobusem na letiště v Německu, 
trajekt z  Islandu vč. lůžka v  9lůžkové 
kajutě a  dvou jídel na  palubě lodi, do-
pravu autobusem z  přístavu v  Dánsku 
a  na  Islandu, poplatky na  tábořištích 
a  v  kempech, průvodce, 1x koupání 
ve vyhřívaném venkovním bazénu, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění 
proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 5 000 ISK 

(tj. cca 30 EUR) včetně plavby po ledovco-
vé laguně, stravu, další výše neuvedené 
služby.
Slevy: klient ve  věku do  26 let nebo 
nad 55 let: 2 000 Kč (nelze sčítat s další-
mi slevami).
Příplatky: 4x ubytování kategorie TU-
RIST v  hostelech (ve  vlastních spacích 
pytlích): 4  000 Kč, lůžko ve  4lůžkové 
kajutě: 1 000 Kč, půjčení stanu: 2 000 Kč.
Minimální počet účastníků: 20

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
15. 6. – 24. 6. 2015 07IS15.1506 24 900 Kč Praha, *Vídeň

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
29. 8. – 6. 9. 2015 07IS15.2908 23 900 Kč Praha

Sloupcovitá odlučnost čediče připomíná varhany – foto: Jana Marečková Připlutí do přístavu Torshavn – hlavního města Faerských ostrovů – foto: Patrik Dekan

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo: Pozn.
23. 4. – 27. 4. 2015 03IS15.2304 22 900 Kč  Praha, *Brno chatky nebo penzion
23. 4. – 27. 4. 2015 04IS15.2304 23 900 Kč  Praha, *Brno hotel

1. 5. – 5. 5. 2015 03IS15.0105 22 900 Kč   Praha, *Brno chatky nebo penzion
1. 5. – 5. 5. 2015 04IS15.0105 25 900 Kč   Praha, *Brno hotel

24. 9. – 28. 9. 2015 03IS15.2509 22 900 Kč   Praha, *Brno penzion
24. 9. – 28. 9. 2015 04IS15.2509 23 900 Kč   Praha, *Brno hotel

8. 10. – 12. 10. 2015 03IS15.0910 22 900 Kč   Praha, *Brno penzion

8. 10. – 12. 10. 2015 04IS15.0910 23 900 Kč   Praha, *Brno hotel

geotermální elektrárny Nesjavellir se 
vrátíme na nocleh.
5. den: Dopoledne absolvujeme nená-
ročnou turistiku na  sopečném polo
ostrově Reykjanes a odpoledne bu-
deme mít možnost koupání v termál
ních lázních Modrá laguna. Odlet 

do Prahy navečer (přílet kolem půlnoci).
Pozn.: Změna programu první a po-
slední den nebo pořadí dnů v přípa-
dě změn časů letů, nepříznivého po-
časí nebo nesjízdnosti některých cest 
pro autobus vyhrazena. 
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SEDM DIVŮ ISLANDU 
Dovolená na Islandu, o jaké sníte! Během pobytu na vlastní oči spatříme všechny zázraky přírody této 
jedinečné země. Staneme u početných nespoutaných vodopádů na divokých řekách, budeme obdivo
vat monumentální ledovcové splazy ledovce Mýrdalsjökull, respekt v nás vzbudí gejzír Strokkur pravi
delně vystřikující vroucí vodu až do výše 20 m, zastavíme se u krásných vodopádů Seljalandsfoss a Skó
gafoss, vykoupeme se v teplé říčce obklopeni pastelovými barvami duhových hor Landmannalaugar, 
projdeme se národním parkem Þingvellir, kde byl založen nejstarší parlament světa. Prohlédneme si 
též hlavní město Islandu Reykjavík. Budeme se pohybovat v krajině sopek a lávových polí, vývěrů síry 
a v neposlední řadě se nám v oblastech horkých pramenů naskytne možnost relaxace za jakéhokoliv 
počasí v termálních bazénech. Noclehy se snídaněmi jsou zajištěny v komfortních chatkách. Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík

Landmannalaugar
Hella

Þingvellir

Vestmannaeyjar

Cena obsahuje: letenku vč. let. tax 
(termín od  7. 7. z  Německa ve  výši 
11 000 Kč, termín od 15. 8. z Prahy), au-
tobus/mikrobus dle velikosti skupiny, 
dopravu na/z letiště (jen u  letu z  Ně-
mecka), 5x ubytování v chatkách KOM-
FORT (ve  2lůžkových pokojích včetně 

lůžkovin s  příslušenstvím), 5x snídaně, 
loď na  Vestmannské ostrovy a  zpět 
(pouze u  termínu od  7. 7.), průvodce, 
1x koupání ve vyhřívaném venkovním 
bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné 14  000 ISK 

(90 EUR) vč. vstupu do Modré laguny a vel-
rybího safari, další výše neuvedené služby.
Příplatky: 4x večeře o dvou chodech: 
3 400 Kč (min. 10 osob).
Pozn: * samostatný let do/z Vídně na vy
žádání, transfery na/z letiště nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 20

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezd. místo: Poznámka:
7. 7. – 13. 7. 2015 12IS15.0707 31 900 Kč Praha (svoz: Brno), *Vídeň odlet z Německa (přímý let)

15. 8. – 20. 8. 2015 12IS15.1508 37 900 Kč Praha, Brno, *Vídeň odlet z Prahy (s přestupem)

Island • pobytový zájezd s výlety Island • pobytový zájezd s výlety

NEJZNÁMĚJŠÍ MÍSTA ISLANDU
Během týdenního zájezdu zavítáme na nejzajímavější místa jihozápadního Islandu. Uvidíme vše, co tamní 
unikátní příroda nabízí: nespoutané vodopády, termální prameny, ledovcové splazy, lávové pustiny, sop
ky a vývěry síry. Zhlédneme zajímavé vodopády Hraunfossar a Barnafoss, dvacetimetrový gejzír Strokkur, 
impozantní „zlatý“ vodopád Gullfoss a projdeme se národním parkem Þingvellir. Přes mnoho divokých 
brodů přejedeme do zelené oázy mezi ledovci Þórsmörk (v překl. Thórův les). Duhové hory s jejich nád
hernými pastelovými barvami budeme moci obdivovat v geotermální oblasti Landmannalaugar a nevy
necháme prohlídku hlavního města Islandu Reykjavík s možností plavby za pozorováním velryb. Lahůd
kou bude návštěva vulkanického ostrůvku Heimaey v  souostroví Vestmannaeyjar s  početnými ptačími 
kolonie mi. Ubytování v komfortních chatkách 7 nocí na jednom místě.

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík

Landmannalaugar
Hella

Vestmannaeyjar

Hraunfossar

1. den: Odlet na Island s přestupem 
z Prahy nebo Vídně, po příletu trans-
fer na ubytování, 7 nocí.
2. den: Dovolená na  Islandu začne 
návštěvou oblasti severně od  Rey-
kjavíku, kde se údolím řeky Grímsá 
dostaneme k  nejvydatnějšímu hor-
kému pramenu Islandu Deildar
tunguhver (vydatnost až 180 litrů 
za  sekundu). Poblíž leží vzdělávací 
centrum Reykholt známé působe-
ním jednoho z největších islandských 
spisovatelů – Snorri Sturlus sona. Od-
poledne budeme moci obdivovat 
dva kouzelné vodopády v  lávě: 
Hraunfossar a Barnafoss, a vystou-
píme také na kráter Grábrók. Návrat 
na nocleh.
3. den: Dnes nás čeká tzv. zlatý troj-
úhelník. Navštívíme sídlo biskupství 
v  osadě Skálholt a  pak již pojede-
me do  oblasti Geysiru s  aktivním 
gejzírem Strokkur, který každých 
5 – 10  minut vyvrhuje vřelou vodu 
až do  výše 20  metrů. Uvidíme i  im-
pozantní vodopád Gullfoss na řece 
Hvítá, kde voda padá ve  dvou stup-
ních do hloubky 32 metrů. Odpoled-
ne se zastavíme v národním parku 
Þingvellir. V  této oblasti se rozestu-
puje evropská a americká litosférická 
deska; zde byl v  10. století založen 

nejstarší parlament světa – Alþing.
4. den: Cestou po  jižním pobřeží 
možná spatříme sopku Hekla a pod 
světoznámou sopkou Eyjafjallajökull 
se projdeme u  vodopádu Selja
landsfoss, kde se dá vstoupit za jeho 
vodní stěnu. V  soutěsce uvidíme vo-
dopád Gljúfrafoss a  do  třetice usku-
tečníme krátkou vycházku podél kas-
kády vodopádů na řece Skóga poblíž 
monumentálního šedesátimetrové-
ho vodopádu Skógafoss. Na  nej-
jižnějším mysu Islandu Dyrhólaey 
budeme moci obdivovat skalní bránu 
a  u  městečka Vík navštívíme černou 
sopečnou pláž. Také se zastavíme 
u splazu ledovce Sólheimajökull.
5. den: Dnes uskutečníme výlet lodí 
na  ostrov Heimaey v  souostroví 
Vestmannaeyjar (jízdenka v  ceně 
zájezdu), kde můžeme vystoupit 
na  aktivní sopku Eldfell, která napo-
sledy explodovala v  roce 1973. Ost-
rov je též známý početnými ptačími 
 koloniemi.
6. den:  Výlet do pohádky – v ze
lené oáze Þórsmörk (v  překl. Thó-
rův les) rozkládající se mezi ledovci 
Eyjafjallajökull a Mýrdalsjökull se pro-
jdeme malebným březovým hájem 
a  vystoupáme na  horu Valahnúkur 
s  úžasnými výhledy na  ledovce. Do-

prava do/z Þórsmörku islandským te-
rénním busem za poplatek.
7. den: Celý den strávíme v  island-
ském vnitrozemí. Vydáme se do turis-
ticky atraktivní geotermální oblasti 
Landmannalaugar. Vykoupeme se 
v teplé říčce a projdeme se po okol-
ních barevných rhyolitových horách 
s aktivní post vulkanickou činností. 
8. den: V  hlavním městě Reykja
víku budeme mít možnost zúčastnit 
se plavby za pozorováním velryb. 
Poté si prohlédneme největší pa-
mětihodnosti města. Uvidíme radnici, 
parlament a moderní kostel Hallgrím-

skirkja a zastavíme se také u vodoje-
mu Perlan. Na  závěr se zájemci mo-
hou vykoupat v termálních lázních 
Modrá laguna, ostatní navštíví ves-
ničku Grindavík v jejich blízkosti. Noc-
leh v okolí letiště.
9. den: V  ranních hodinách odlet 
s  přestupem do  Prahy nebo Vídně. 
Přílet navečer.
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn časů letů, nepříznivého počasí 
nebo nesjízdnosti některých cest pro 
autobus vyhrazena. Změna pořadí 
dnů programu dle aktuálních podmí-
nek na Islandu vyhrazena.

Cena obsahuje: letenku Praha –
Keflavík a  zpět vč. let. tax ve  výši 
16  000 Kč, autobus/mikrobus dle veli-
kosti skupiny, loď na  Vestmannské os-
trovy a  zpět, 8x ubytování v  chatkách 
KOMFORT (dvoulůžkové pokoje s  pří-
slušenstvím), 8x snídaně, 7x večeře 
o dvou chodech, průvodce,

1x koupání ve  vyhřívaném venkovním 
bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné přibližně 
20 000 ISK (tj. cca 130 EUR) vč. dopravy 
do/z Þórsmörku – realizace závisí na po-
časí, vstupu do Modré laguny a velrybí-
ho safari, další výše neuvedené služby.

Příplatky: cestovní pojištění ČP s rozší-
řením storna zájezdu: 460 Kč.
Pozn: * samostatný let do/z Vídně na vy
žádání, transfery na/z letiště nezajišťujeme.
Svoz do/z Vídně nezajišťujeme. **OV = 
z Ostravy a Olomouce proplácíme jízd-
né vlakem do Prahy a zpět.
Minimální počet účastníků: 20

Þingvellir

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
26. 6. – 4. 7. 2015 10IS15.2606 44 900 Kč Praha, Brno, *Vídeň, **OV
5. 8. – 13. 8. 2015 10IS15.0508 45 900 Kč Praha, Brno, *Vídeň, **OV

21. 8. – 29. 8. 2015 10IS15.2108 45 900 Kč Praha, Brno, **OV

Koupel v unikátních termálních lázních Modrá laguna – foto: Petr Burian Vyhlídka nad zelenou oázou mezi ledovci – Þórsmörk – foto: František Michlík

1. den: Podle termínu odlet z  Ně-
mecka (7. 7.) nebo z  Prahy (15. 8.). 
Po příletu transfer na ubytování.
2. den: Cestou po  jižním pobřeží 
zahlédneme vrcholek sopky Hekla 
a  pod světoznámou sopkou Ey
jafjallajökull se projdeme u vodopá-
du Seljalandsfoss. V soutěsce uvidíme 
vodopád Gljúfrafoss a  do  třetice se 
projdeme podél kaskády vodopádů 
na řece Skógá nad vodopádem Skó
gafoss. Na  nejjižnějším mysu Islan-
du Dyrhólaey spatříme skalní bránu 
a  u  městečka Vík vstoupíme na  čer-
nou sopečnou pláž. Poté se zastavíme 
u splazu ledovce Sólheimajökull.
3. den:  Dnes se vydáme do island-
ského vnitrozemí, do turisticky atrak-
tivní geotermální oblasti Landman
nalaugar. Jedná se o  pohádkově 
barevnou oblast uprostřed divokých 
hor. Díky svěží barevnosti jsou zná-
mé jako „duhové hory“. Z  turistické-
ho střediska se nabízí pestrá paleta 
pěších výletů různé obtížnosti. Uni-
kátem je možnost koupele v přírodní 
laguně s termální vodou, která vzniká 
soutokem horké a chladnější říčky.
4. den: Dnes nás čeká vrchol naše-
ho putování, tzv. zlatý trojúhelník. 
Nejdříve navštívíme sídlo biskupství 
ve  Skálholtu a  pak se přesuneme 
do  oblasti Geysiru s  aktivním gejzí
rem Strokkur, který vyvrhuje vřelou 
vodu až do  výše 20 metrů. Uvidíme 
i  impozantní vodopád Gullfoss, 
kde voda padá ve  dvou stupních 
do hloubky 32 metrů. Odpoledne při-
jedeme do národního parku Þingvellir,  
kde se rozestupuje evropská a americ-
ká litosférická deska a byl zde založen 
nejstarší parlament světa – Alþing. 
Kolem geotermální elektrárny Nesja-
vellir se vrátíme na ubytování.

5. den: Dopoledne budeme mít 
možnost se zúčastnit plavby za po
zorováním velryb. Odpoledne si 
prohlédneme hlavní město Islan
du Reykjavík (radnice, parlament, 
kostel Hallgrímskirkja a  vodojem 
Perlan). Nakonec se vykoupeme 
v  unikátních termálních lázních 
Modrá laguna. 
6. den: V  termínu od  15. 8. odlet 
do  Prahy ráno, přílet ve  večerních 
hodinách. 
V  termínu od  7. 7. výlet na  vul
kanické Vestmannské ostro
vy (lodní jízdenka je zahrnuta 
v  ceně zájezdu), odlet do  Ně-
mecka kolem půlnoci.
7. den: Ráno přílet do  Ně-
mecka a transfer do ČR.
Pozn.: Změna programu 
v  případě změn časů 
letů, nepříznivého počasí 
nebo nesjízdnosti někte-
rých cest pro autobus 
vyhrazena. Změna po-
řadí dnů programu dle 
aktuálních podmínek 
na Islandu vyhrazena.

1. Gejzír Strokkur
2. Ledovcová laguna Jökulsárlón
3. Vodopád Gullfoss
4. Landmannalaugar
5. Vodopád Seljalandsfoss
6. Útesy u Víku
7. Islandský kůň

Na vulkanickém ostrově Vestmannaeyjar

SEDM DIVŮ ISLANDU
dle hlasování na diashow Jiřího Kolbaby
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Zájezd je laděný podobně jako oblíbené turis tické Vodopády a ledovce Norska. Kombinace letu na Island 
a plavby lodí zpět. Na zájezdu bude podávána polopenze z českých a místních surovin. Pro maximální kom
fort klientů bude zajištěno několik nocí na jednom místě, čímž odpadá nutnost každodenního stěhování. 
Na cestě spatříte největší přírodní zajímavosti ostrova a zájemci budou mít možnost si za příplatek vyzkou
šet nenáročnou procházku v mačkách po ledovci či se proletět nad úchvatnou glaciální krajinou v blízkosti 
národního parku Skaftafell. V neposlední řadě je myšleno i na turisty, kteří se na několika túrách seznámí 
s unikátní přírodou, která po mnoho let dělá z Islandu jednu z nejžádanějších destinací evropského severu. 

1. den: Odlet z Německa (svoz na le-
tiště z ČR je zajištěn) na  letiště Kefla-
vík, kde přistaneme v  nočních hodi-
nách. Transfer na nocleh.
2. den: Dopoledne navštívíme krátce 
Reykjavík a pak již pojedeme do ná
rodního parku Þingvellir u  jezera 
Þingvallavatn, kde uskutečníme túru. 
V  této oblasti se rozestupuje evrop-
ská a americká litosférická deska; zde 
byl v 10. století založen nejstarší par-
lament světa – Alþing. Odpoledne 
se zastavíme u  aktivního gejzíru 
Strokkur a jednoho z nejkrásnějších 
islandských vodopádů Gullfoss. 
Dva noclehy na jihu Islandu.
3. den: Dnes se vydáme do  is-
landského vnitrozemí, do  turistic-
ky atraktivní geotermální oblasti 
Landmannalaugar. Jedná se o  po-
hádkově barevnou oblast uprostřed 

divokých hor. Díky svěží barevnosti se 
Landmannalaugaru přezdívá „duhové 
hory“. Z  turistického střediska, které 
leží v srdci oblasti na pokraji lávového 
pole z nedalekých sopek, se návštěv-
níkům nabízí pestrá paleta pěších 
výletů různé obtížnosti. Místním uni-
kátem, který každoročně přitahuje 
nejen zahraniční turisty, ale i samotné 
Islanďany, je možnost koupele a  do-
bití energie po  náročných i  lehčích 
túrách v  přírodní laguně s  termální 
vodou, která vzniká soutokem horké 
a chladnější říčky.
4. den: Nejdříve se projdeme u vo
dopádu Seljalandsfoss, kde se 
dá vstoupit za  jeho vodní stěnu. 
Od  šedesátimetrového vodopá
du Skógafoss poté absolvujeme 
túru po  svazích ledovce a  sopky 
Eyjafjallajökull (poslední erupce 

v  roce 2010) kolem kaskády vodo-
pádů řeky Skógá a zpět. Odpoledne 
staneme na nejjižnějším mysu Islan-
du Dyrhólaey. 2 noclehy v podhůří 
ledovce Vatnajökull.
5. den: Celodenní turistika v národ
ním parku Skaftafell pod největším 
islandským ledovcem Islandu. Pro 
zájemce nabízíme let nad sopečnou 
a ledovcovou krajinou nebo procház-
ku v mačkách po ledovci za příplatek.
6. den: Dopoledne se projdeme 
u malebné a zároveň tajemné ledov
cové laguny Jökulsárlón. Aby foto-
grafie ledových ker, ledovce a  jezera 
byly co nejatraktivnější, doporučuje-
me projížďku po jezeře obojživelným 
člunem. Odpoledne se po  okružní 
silnici č. 1 se zastávkou ve  středis-
ku Höfn přesuneme do  malebných 
 východních fjordů.

7. den: Dopoledne navštívíme mu
zeum kamenů ve vesničce Stöðvar-
fjörður a  poté nás čeká turistika 
v  okolí jezera Lagarfljót s  výstupem 
ke  třetímu nejvyššímu vodopádu 
Islandu Hengifoss. Nocleh v okolí.
8. den: Dopoledne odplutí z  přísta-
vu Seyðisfjörður na  palubě trajektu 
Norröna. 2 noclehy v kajutách.
9. den: Plavba Severním mořem kolem 
Faerských a Shetlandských ostrovů.
10. a  11. den: Odpoledne připluje-
me do  dánského přístavu Hirtshals 
a vrátíme se autobusem přes Dánsko 
a Německo do ČR. 
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn letových časů, nepříznivého 
počasí nebo nesjízdnosti některých 
cest pro autobus vyhrazena.

Seyðisfjörður

Hengifoss

Skaftafell

Vík

Gullfoss
Keflavík

Eyjafjallajökull

ISLAND S TURISTIKOU – SOPKY, 
VODOPÁDY A LEDOVCE

Þingvellir
Reykjavík Jökulsárlón

Cena obsahuje: letenku Německo – Ke-
flavík vč. let. tax ve výši 6 000 Kč, dopravu 
na letiště v Německu, trajekt z Islandu vč. 
lůžka v 9lůžkové kajutě a dvou jídel, do-
pravu autobusem, 7x ubytování katego-
rie TURIST – v hostelech, ve vícelůžkových 
pokojích ve  vlastních spacích pytlích, 

7x snídaně, 6x večeře podávané z au-
tobusu, průvodce, 1x koupání ve vyhříva-
ném venkovním bazénu, cestovní pojiště-
ní UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 5 000 ISK 
(cca 35 EUR) vč. plavby po  ledovcové la-
guně, další výše neuvedené služby.

Příplatky: procházka po  ledovci 
v mačkách (2 hod.): 1 400 Kč, vyhlídko-
vý let v NP Skaftafell (40 min): 6 000 Kč 
(min. 4 osoby).
Pozn: * samostatný let do/z Vídně na vy
žádání, transfery na/z letiště nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 20

POLOPENZE V CENĚ

Island • poznávací zájezd s turistikou

ISLANDSKÁ MOZAIKA
Zájezd za poznáním nádherné severské krajiny ostrova ležícího těsně pod polárním kruhem. Čekají vás po
hledy na horké prameny, gejzíry, činné sopky, rozlehlé ledovce a ledovcová jezera, vodopády, fjordy, lávová 
pole a spoustu dalších přírodních zajímavostí v několika národních parcích. Mimo jiné navštívíme i neprá
vem opomíjený poloostrov Snæfellsnes, vulkanicky aktivní souostroví Vestmannaeyjar s bohatým ptačím 
životem, nejmohutnější vodopád Evropy Dettifoss, ledovcovou lagunu Jökulsárlón a „duhové hory" Land
mannalaugar. Největším lákadlem severní části ostrova je pozoruhodné okolí jezera Mývatn obklopené ak
tivními sopkami. Tento zájezd nadchne každého milovníka severu, protože ostrov i dnes přitahuje cizince 
svou drsně krásnou a téměř nedotčenou přírodou, umožňující oddech a dobití energie. Nabízíme zde jedno 
z nejpodrobnějších poznání Islandu. U vybraných termínů je možné připlatit si večeře podávané z autobusu.

Mývatn
Hengifoss

Goðafoss Dettifoss
Húsavík

Lón

Vík

Gullfoss
Keflavík
Modrá laguna

Reykjavík

Hraunfossar

Vestmannaeyjar

Glaumbær

Jökulsárlón

1. den: Odjezd z ČR do Německa. Od-
let do Keflavíku, kam přiletíme v noč-
ních hodinách. Přejezd na ubytování.
2. den: Dopoledne navštívíme Rey
kjavík (vodojem Perlan, Hallgrímův 
kostel, radnici). Z  hlavního města se 
vydáme k  hoře Esja, po  jejíchž sva-
zích můžeme vystoupit na  vyhlídku. 
Poté se přesuneme na  ubytování 
na jihozápad ostrova.
3. den: Výlet lodí (jízdenka v ceně zá-
jezdu) na ostrov Heimaey v soustroví 
Vestmannaeyjar, kde můžeme vy-
stoupit na  aktivní sopku Eldfell, která 
naposledy explodovala v  roce 1973. 
Ostrov je též známý početnými pta-
čími koloniemi. Navečer se vrátíme 
na pevninu a zastavíme se u atraktiv-
ního vodopádu Seljalandsfoss.
4. den:  Turistika v  duhových 
horách Landmannalaugar. Návrat 
na nocleh. 
5. den: Ráno se projdeme u šedesá-
timetrového vodopádu Skógafoss 
a na nejjižnějším mysu Islandu Dyrhó-
laey budeme obdivovat skalní bránu. 
Poté přes rozsáhlé lávové pole ze 
sopky Laki a písečné naplaveniny řeky 
Skeidará dorazíme do  národního 
parku Skaftafell, kde uskutečníme 
vycházku k vodopádu Svartifoss. Od-
poledne po okružní silnici přijedeme 
k malebné a zároveň tajemné ledov

cové laguně Jökulsárlón. Aby foto-
grafie ledových ker, ledovce a  jezera 
byly co nejatraktivnější, doporučuje-
me projížďku po jezeře obojživelným 
člunem. Nocleh v okolí města Höfn. 
6. den: Od  největšího ledovce 
 Evropy Vatnajökull pojedeme k  la-
butí zátoce Lón a poté se již dostaneme 
do kouzelných východních fjordů v At-
lantském oceánu. Zde zastavíme v ry
bářské osadě Djúpivogur. Odpoled-
ne podnikneme vycházku k  třetímu 
nejvyššímu vodopádu Islandu – 
Hengifoss nad jezerem Lögurinn, v je-
hož okolí budeme ubytováni. 
7. den: Dopoledne přejedeme lidu-
prázdnou krajinou vysočiny Möðru-
dalsöræfi k  nádhernému kaňonu 
Jökulsárgljúfur, do jehož hlubin se řítí 
nejmohutnější evropský vodo
pád Dettifoss. Přes rybářské město 
Húsavík se dostaneme k  přírodní 
perle severního Islandu – jezeru Mý
vatn. Ubytování v okolí na 2 noci. 
8. den: Během dne vystoupáme 
na  explozivní kráter Hverfell, 
projdeme se lávovým městečkem 
Dimmuborgir a  u  osady Skútustaðir 
budeme obdivovat pozoruhodné 
pseudokrátery. V  blízkosti jezera na-
vštívíme též okolí činné sopky Kra
fla s lávovými poli a kráterem Víti. 
9. den: Nejdříve se zastavíme u  vo

dopádu Goðafoss (v překl. Vodopád 
bohů), u  nějž údajně skončilo po-
hanství na  Islandu, a  poté dorazíme 
do  druhého největšího města ostro-
va Akureyri. Po  překonání průsmyku 
Öxnadalsheiði navštívíme skanzen 
Glaumbær ukazující nelehký život Is-
lanďanů v nedávné minulosti. Ubyto-
vání nás čeká u poloostrova Vatnsnes. 
10. den: Dopoledne se kolem fjordu 
Hrútafjörður dostaneme na  protáhlý 
hornatý poloostrov Snaefellsnes. 
Zde uvidíme mimo jiné lávové útva
ry v moři u Arnarstapi a rozbrázdě-
nou postvulkanickou krajinu, které 
vévodí „Verneova“ sopka Snæfell 
(1 446 m n. m.). Přejezd na nocleh. 
11. den: Ráno budeme pokračovat 
dále do  vnitrozemí do  národního 
parku Þingvellir, místa styku ame-

rické a  evropské litosférické desky 
a místa vyhlášení prvního islandského 
parlamentu, a odpoledne se přesune-
me do oblasti Geysir, kde se nachází 
„otec“ všech gejzírů. Ten je však v sou-
časnosti činný pouze sporadicky a za-
stupuje jej každých cca 5 minut gejzír 
Strokkur. Poblíž budeme moci také 
obdivovat „zlatý“ vodopád Gullfoss. 
Navečer budeme mít možnost se vy-
koupat v termálních lázních Modrá 
laguna. Odlet v nočních hodinách. 
12. den: Zájezd na Island skončí ran-
ním příletem do  Německa, transfer 
do ČR. 
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn letových časů, nepříznivého 
počasí nebo nesjízdnosti některých 
cest pro autobus vyhrazena.

Cena obsahuje: letenku Německo – Ke-
flavík a zpět vč. let. tax ve výši 11 000 Kč, 
dopravu na/z letiště v Německu, autobus 
na  Islandu, loď na  Vestmannské ostrovy 
a  zpět, 10x ubytování kategorie TURIST 
v  hostelech ve  dvoulůžkových poko
jích (je třeba si vzít vlastní povlečení), 10x 

snídaně, průvodce, 1x koupání ve vyhříva-
ném venkovním bazénu, cestovní pojiště-
ní UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné přibližně 
12  000 ISK (tj. cca 80 EUR) vč. plavby 
po ledovcové laguně a vstupu do Mod-
ré laguny, další výše neuvedené služby.

Příplatky: 9x večeře podávané  z auto-
busu (u  termínů od  12. 7. a  26. 7.): 
4 000 Kč, cestovní pojištění ČP s rozšíře-
ním storna zájezdu: 460 Kč.
Pozn: * samostatný let do/z Vídně na vy
žádání, transfery na/z letiště nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 20

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
12. 7. - 23. 7. 2015 08IS15.1207 43 900 Kč Praha, Brno

23. 7. - 3. 8. 2015 08IS15.2307 43 900 Kč Praha, Brno, *Vídeň
26. 7. - 6. 8. 2015 08IS15.2607 43 900 Kč Praha, Brno

Þingvellir
Snæfell

Skaftafell

LandmannalaugarHella

U horké říčky v duhových horách Landmannalaugar – foto: Petr Burian Nejmohutnější vodopád Islandu – Dettifoss – foto: Patrik Dekan

Island • poznávací zájezd s turistikou

Landmannalaugar

Fascinace duhovými horami Landmannalaugar – foto: František Michlík

Loď Norröna v přístavu Torshavn Černá sopečná pláž u městečka Vík

Krása ledovců nejlépe vynikne z ptačí perspektivy – foto: František Michlík

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
13. 8. – 23. 8. 2015 14IS15.1308 37 900 Kč Praha, Brno, *Vídeň

Vývěry horké páry v termální oblasti Hveravellir
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ISLAND V KOSTCE
Mnoho let velmi oblíbený zájezd na Island – cesta kolem ostrova „zavě
šeného“ pod polárním kruhem. Během plných sedmi dnů navštívíme 

nejznámější místa Islandu: mimo jiné historicky i geologicky zajímavý národní park Þingvellir (UNESCO), 
rozsáhlá lávová pole, jedinečné jezero Mývatn i sopku Krafla, mohutný vodopád Dettifoss, největší evrop
ský ledovec Vatnajökull s ledovcovou lagunou Jökulsárlón a samozřejmě „zlatý“ vodopád Gullfoss a ak
tivní gejzír Strokkur. Uvidíme také hlavní město Reykjavík, skanzen lidové architektury Glaumbær a před 
odletem se můžeme vykoupat v termálních lázních Modrá laguna. Čeká na nás i všudypřítomný vítr, voda 
ve všech skupenstvích a barvách a nejkouzelnější dar severních oblastí – světlé noci. Ubytování v hotelech 
ve dvoulůžkových pokojích s polopenzí.

Mývatn
Egilsstaðir

Glaumbær
Vatnsnes

Borgarnes

Dettifoss

Lón
Jökulsárlón

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna Hella

Goðafoss

Reykjavík

1. den: Odlet na Island s přestupem 
z Prahy nebo Vídně. Po příletu trans-
fer na ubytování.
2. den: Dopoledne navštívíme hlav
ní město Reykjavík (mj. spatříme 
vodojem Perlan, Hallgrímův kostel, 
radnici). Poté pojedeme do národní-
ho parku Þingvellir na místo, kde byl 
vyhlášen první parlament na  svě
tě – Alþing. Okruh kolem Islandu 
započneme jízdou podmořským tu-
nelem pod Hvalfjordem a  pak lehce 
nahlédneme do  vnitrozemí (mj.  nej-
vydatnější horký pramen Deildar-
tunguhver, vodopády v  lávě Bar
nafoss a  Hraunfossar). Odpoled ne 
vystoupáme na  kráter Grábrók. 
Nocleh na severozápadě.
3. den: Ráno zavítáme na  poloost-
rov Vatnsnes a  u  farmy Ósar se nám 
otevře krásný výhled na  útes Hvít
serkur, v jehož okolí možná spatříme 
i tuleně. Zastavíme u čedičového „hra-
du“ Borgarvirkið a v Blönduósu uvidí-
me moderní kostel ve  tvaru kráteru. 
Prohlédneme si také skanzen lidové 
architektury Glaumbær. Večer uby-
tování ve městě Akureyri nebo okolí.
4. den:  Dopoledne cestou uvi-
díme vodopád Goðafoss („božský 
vodopád“). Potom již celý zbytek dne 

strávíme u  unikátního jezera Mý
vatn. Navštívíme místa podřimujících 
(Krafla) i  dávno vyhaslých sopek, vy-
stoupíme na  některý z  kráterů (Víti, 
Hverfjall) a  projdeme se lávovým 
městem Dimmuborgir. Spatříme 
též unikátní lávové formace a  pole, 
pseudokrátery, solfatary a  bahenní 
sopky (Námafjall). Nocleh v Húsavíku. 
Po večeři budeme mít možnost se zú-
častnit velrybího safari.
5. den: Tento den nás čeká nejmo
hutnější vodopád Islandu – Detti
foss v  národním parku Jüklsárgljúfur, 
jehož přívaly vod padají s  hukotem 
do  ohromujícího kaňonu na  řece 
Jökulsá á fjöllum. Trasa pokračuje li-
duprázdnou krajinou vysočiny Möðru-
dalsöræfi s výhledem na královnu is
landských hor Herðubreið do měs-
tečka Egilsstaðir. Ubytování v okolí. 
6. den:  Dopoledne podnikneme 
vycházku ke  třetímu nejvyššímu 
vodopádu Islandu – Hengifoss nad 
jezerem Lögurinn a  kolem poledne 
dojedeme až k  pobřeží Atlantského 
oceánu, k fascinujícím fjordům včetně 
největšího Berufjörðu. Zde zastavíme 
v rybářské osadě Djúpivogur. Dále po-
kračujeme k  labutí zátoce Lón a  pod 
největším evropským ledovcem 

Vatnajökull spatříme rhyolitové po-
hoří Stafafell. Odtud se přesuneme 
do města Höfn. Nocleh v okolí. 
7. den: Po  okružní silnici přijedeme 
k malebné a zároveň tajemné ledovco
vé laguně Jökulsárlón. Aby fotografie 
ledových ker, ledovce a  jezera byly co 
nejatraktivnější, doporučujeme projí-
žďku po  jezeře obojživelným člunem. 
V národním parku Skaftafell podnik-
neme vycházku k  vodopádu Svartifoss 
(s  pozadím černých čedičových slou-
pů). Přes písečné naplaveniny řeky Skei-
dará a  lávovou plošinu Eldhraun dora-
zíme na nejjižnější bod Islandu u osady 
Vík. Uvidíme zajímavé černé pláže, 
čedičovou jeskyni, skalní bránu a útesy 
Dyrhólaey s četnými ptačími koloniemi 
papuchalků, racků a alkounů. Poté nás 
čeká vodopád Skógafoss a vodopád 
Seljalandsfoss, jehož vodní stěnu lze 
podejít. Nocleh v okolí. 

8. den: Krásné zážitky máme na pro-
gramu i  poslední den na  Islandu. 
Nejprve zastavíme u  biskupství 
ve  Skálholtu a  poté již budeme ob-
divovat „zlatý“ vodopád Gullfoss. 
Islandština dala světu slovo „gejzír“, 
proto nemineme ani „otce“ – Geysir 
(ten je činný pouze sporadicky), ani 
„syna“ o  pár metrů opodál – gejzír 
Strokkur. Odpoledne budeme mít 
možnost zastávky na  nákupy v  Rey-
kjavíku a navečer se můžeme vykou-
pat v  termálních lázních Modrá 
laguna. Nocleh u letiště.
9. den: V  ranních hodinách odlet 
s  přestupem do  Prahy nebo Vídně. 
Přílet navečer.
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn časů letů, nepříznivého počasí 
nebo nesjízdnosti některých cest pro 
autobus vyhrazena.

Þingvellir

Skaftafell

HengifossPOLOPENZE V CENĚ

I takové salto můžete očekávat od keporkaka na velrybím safari – foto: archiv CK „Zlatý“ vodopád Gullfoss ohromí každého svojí krásou – foto: Jiří Kolbaba
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ISLAND 4x4
Nevšední okruh „ostrovem ohně a  ledu“ nás zavede do těch nejodlehlejších a nejpustších končin Islan
du. Uvidíme tak nejkrásnější místa ostrova, jakými jsou národní park Þingvellir, kde byl založen nejstarší 
parlament světa, jezero Mývatn s  jeho velmi zajímavým okolím, největší evropský ledovec Vatnajökull, 
na jehož úpatí se rozkládá nádherná ledovcová laguna Jökulsárlón, vodopád Gullfoss a gejzír Strokkur, 
obrovskou kalderu Askja s teplým jezírkem Víti či nejvodnatější vodopád Evropy Dettifoss. Poznáme divo
ké islandské vnitrozemí s rozsáhlými pouštěmi, činnými sopkami a kouzelnými geotermálními oblastmi. 
Doprava po ostrově je zajištěna islandským terénním autobusem, noclehy v hostelech ve dvoulůžkových 
pokojích se snídaní. Poznávací zájezd s mnoha lehčími vycházkami (do 4 hodin), které zvládne každý (viz 
popis „modré botičky“), prokládanými několikahodinovými přejezdy pustinou.

1. den: Odjezd z  ČR do  Německa. 
Přílet do  Keflavíku v  noci. Ubytování 
na poloostrově Reykjanes.
2. den: Nejdříve navštívíme NP 
Þingvellir, kde byl založen první 
parlament na  světě. V  oblasti Geysir 
uvidíme aktivní gejzír Strokkur, 
který v pravidelných intervalech vyvr-
huje vřelou vodu až do výše 20 me-
trů a  poté „zlatý“vodopád Gullfoss 
na řece Hvítá. Nocleh v okolí.
3. den: Po silnici F35 Kjölur přejede-
me do  vnitrozemí, do  termální ob
lasti Hveravellir, kde se projdeme 
po aktivní zemi a můžeme se ponořit 
do  přírodní „vany“ s  teplou vodou. 
Odpoledne si prohlédneme skanzen 
Glaumbær, ukazující nelehký život 
Islanďanů v nedávné minulosti. Noc-
leh v okolí města Akureyri.
4. den: Cestou k unikátnímu jezeru 
Mývatn uvidíme vodopád Goða
foss. Potom již celý zbytek dne strá-
víme u jezera Mývatn, kde navštíví-
me okolí činné sopky Krafla, projde-
me se lávovým „městečkem“ Dim-
muborgir a  vystoupíme na  některý 
z  kráterů (Víti či Hverfell). Budeme 
mít též možnost obdivovat tzv. pse-
udokrátery u osady Skútustaðir a vý-
věry horkých sirných par pod horou 

Námafjall. Tři noclehy v blízkém okolí.
5. den: Dnes podnikneme celodenní 
výlet do divokého vnitrozemí. Kolem 
královny islandských hor – Herðubre-
ið dojedeme až k sopce Askja s ob-
rovskou zatopenou kalderou. Vedle 
ní se nachází malý kráter Víti s teplou 
vodou. Večer návrat na ubytování.
6. den: Dopoledne zhlédneme v  NP 
Jökulsárgljúfur monumentální vodo-
pády Dettifoss, Hafragilsfoss a  Selfoss. 
Poté dojedeme do malebného přísta
vu Húsavík. Návrat na ubytování.
7. den: Čeká nás náročný přejezd 
vnitrozemím přes oblast Spren
gisandur. Nejdříve se zastavíme 
u vodopádu Aldeyjarfoss a poté se 
již vydáme do  lávové pouště. Příjez-
dem do osady Hrauneyjar se vrátíme 
do civilizace. Nocleh v okolí.
8. den: Ráno se přesuneme do  ter
mální oblasti Landmannalaugar. 
Projdeme se po  okolních barevných 
horách (přezdívaných „duhové“) a vy-
koupeme se v teplé říčce. Odpoledne 
budeme pokračovat divokou krajinou 
s početnými brody severně od ledov-
ce Mýrdalsjökull a  kolem soutěsky 
Eldgjá na nocleh.
9. den: Dopoledne nás čeká – NP 
Skaftafell (vodopád Svartifoss, vy-

hlídky na ledovec Vatnajökull). Odpo-
ledne navštívíme lagunu Jökulsár
lón s  plujícími ledovými krami, 
mezi nimiž se můžeme projet oboj-
živelným člunem. Zastavíme se též 
v  osadě Vík a  u  vodopádu Skóga
foss. Ubytování 2 noci v okolí.
10. den: Dopoledne si prohlédne-
me vodopád Seljalandsfoss a přes 
devatero brodů dorazíme do zelené 
oázy Þórsmörk, rozkládající se mezi 
ledovci. Večer návrat na ubytování.
11. den: Ráno se přesuneme 

do  hlavního města Reykjavíku. 
Po  krátkém volnu si na  poloostrově 
Reykjanes prohlédnéme aktivní ob
last Krísuvík a před odletem se mů-
žeme vykoupat v  termálních lázních 
Modrá laguna.
12. den: Přílet z Islandu do Německa, 
následuje transfer do ČR.
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn časů letů, nepříznivého počasí, 
nesjízdnosti některých cest pro auto-
bus nebo omezení z  důvodu aktivní 
sopečné činnosti apod. vyhrazena.

Okouzlující výhledy čekají návštěvníky při procházce Čarodějnými horami Kerlingarfjöll – foto: Richard Růžička
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Cena obsahuje: letenku Němec-
ko – Keflavík a  zpět vč. let. tax ve  výši 
11  000 Kč, dopravu na/z letiště v  Ně-
mecku, autobus na  Islandu, 10x uby-
tování kategorie TURIST v  hostelech 
ve dvoulůžkových pokojích (je třeba 
si vzít vlastní povlečení), 10x snídaně, 
průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném 
venkovním bazénu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné přibližně 
15  000 ISK (tj. cca 100 EUR) vč. plavby 
po ledovcové laguně a vstupu do Mod-
ré laguny, další výše neuvedené služby.
Příplatky: cestovní pojištění ČP s rozší-
řením storna zájezdu: 460 Kč.
Pozn: * samostatný let do/z Vídně na vy
žádání, transfery na/z letiště nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 18

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
23. 7. – 3. 8. 2015 16IS15.2307 50 500 Kč Praha, Brno, *Vídeň

Cena obsahuje: letenku Praha –
Keflavík a  zpět vč. let. tax, dopravu 
autobusem na  Islandu, 8x ubytování 
ve  dvoulůžkových pokojích v  hotelech 
(4x kategorie STANDARD – pokoje se 
společným příslušenstvím, 4x kategorie 
KOMFORT – pokoje s  privátním příslu-
šenstvím), 8x snídaně, 7x večeře o třech 
chodech (večeře není první den po příle-
tu), průvodce, 1x koupání ve vyhřívaném 
venkovním bazénu, cestovní pojištění 

UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 20  000 
ISK (tj. cca 130 EUR) vč. vstupu do Modré 
laguny, plavby po ledovcové laguně a vel-
rybího safari, další výše neuvedené služby.
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 8  000 Kč, 
cestovní pojištění ČP s rozšířením storna 
zájezdu: 460 Kč.
Pozn.: * samostatný odlet z Vídně na vy-
žádání. Svoz do/z Vídně nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 30

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
13. 7. – 21. 7. 2015 06IS15.1307 53 900 Kč Praha, Brno, *Vídeň

ISLAND VŠEMI SMYSLY

KOUZLA SEVERSKÉHO 
SVĚTLA NA ISLANDU

Zájezd nejen pro ty, kteří si oblíbili Island při předchozí návštěvě, ale 
i pro ty, kteří ho znají „jen“ z vyprávění přátel. Navštívíme některá méně 
známá, přesto velmi atraktivní místa, kam se podívá jen málo turistů 
a kde je ještě Island „necivilizován“.

Termín:  2. 7. – 13. 7. 2015 
7. 7.  18. 7. 2016

Kód na webu: 18IS15
Cena: 51 900 Kč

Termín:  4. 9. – 20. 9. 2015
Kód na webu: 22IS15
Cena: 37 500 Kč

Plavba obojživelným vozidlem  
po ledovcové laguně Jökulsárlón

Zájezd nabízí atraktivní plavbu At
lantikem přes Faerské ostrovy na Is
land a zpět. Na Faerských ostrovech 
bude možnost vystoupit z  trajektu 
a prohlédnout si hlavní město a oko
lí. Island pak objedeme dokola a uvi
díme mnoho typických zajímavostí 
podél okružní silnice č. 1. V  tomto 
ročním období je na  Islandu velká 
šance spatřit polární záři!
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Island, Grónsko • poznávací zájezd s turistikou

1. den: Odlet z Prahy na Island (s pře-
stupem), přílet a transfer na ubytová-
ní na jih ostrova. 3 noci.
2. den: Cestou po  jižním pobřeží 
možná zahlédneme v  dáli zasněžený 
vrcholek sopky Hekla. Pod světozná
mou sopkou Eyjafjallajökull se 
projdeme u  vodopádu Seljalandsfoss, 
kde se dá vstoupit za  jeho vodní stě-
nu. V soutěsce uvidíme další vodopád 
Gljúfrafoss a  uskutečníme krátkou 
vycházku podél kaskády vodopádů 
na  řece Skógá poblíž monumentál-
ního šedesátimetrového vodopádu 
Skógafoss. Na  nejjižnějším mysu Is-
landu Dyrhólaey budeme obdivovat 
skalní bránu a u městečka Vík vstoupí-
me na černou sopečnou pláž s čedičo-
vou jeskyní. Na zpáteční cestě se zasta-
víme u splazu ledovce Sólheimajökull. 
3. den: Dnes se vydáme do  is-
landského vnitrozemí, do  turistic-
ky atraktivní geotermální oblasti 
Landmannalaugar. Jedná se o  po-
hádkově barevnou oblast uprostřed 
divokých hor. Díky svěží barevnosti se 
Landmannalaugaru přezdívá „duhové 
hory“. Z  turistického střediska, které 
leží v srdci oblasti na pokraji lávového 
pole, se návštěvníkům nabízí pestrá 
paleta pěších výletů různé obtížnosti. 
Místním unikátem, který každoročně 
přitahuje nejen zahraniční turisty, ale 
i samotné Islanďany, je možnost kou-

pele a  dobití energie po  náročných 
i  lehčích túrách v  přírodní laguně 
s termální vodou, která vzniká souto-
kem horké a chladnější říčky.
4. den: Dnes nás čeká vrchol naše-
ho islandského putování, takzvaný 
Zlatý trojúhelník. Nejdříve navštívíme 
sídlo biskupství v osadě Skálholt. Pak 
pojedeme do  oblasti Geysiru s  ak
tivním gejzírem Strokkur, který 
každých pět minut vyvrhuje vřelou 
vodu až do  výše 20 metrů. Uvidíme 
též  impozantní vodopád Gullfoss 
na řece Hvítá, kde voda padá ve dvou 
stupních do  hloubky 32 metrů. Od-
poledne se zastavíme v  národním 
parku Þingvellir. V  této oblasti se 
rozestupuje evropská a  americká li-
tosférická deska a byl zde v 10. století 
založen nejstarší parlament svě
ta – Alþing. Navečer se vykoupeme 
v  unikátních termálních lázních 
Modrá laguna. Nocleh v Reykjavíku.
5. den: Z  hlavního města Islandu 
Reykjavíku odletíme na  západní 
pobřeží Grónska do Ilulissatu. Přílet 
odpoledne, prohlídka města. Večer 
absolvujeme plavbu lodí fjordem k le-
dovci, kde se odlamují kry, které dále 
proplouvají Ilulissatem (UNESCO). 
Plavba je v  ceně zájezdu. Návrat ko-
lem půlnoci.
6. den: Pěší výlet k archeologickému 
nalezišti saqqaqské kultury v  údolí 

Sermemmiut, pozorování ledovců 
a flóry. V Ilulissatu je možno navštívit 
rodný dům Knuda Rasmussena – 
nejvýznačnějšího etnografa Grónska, 
muzeum A. Petersena, galerii grón-
ských umělců či Zionův kostel. Od-
poledne fakultativně výlet helikop
térou úchvatnou jezerní a  horskou 
krajinou nad ledovec Ilulissat (výlet 
trvá cca 2 hodiny, z toho 45 minut let).
7. den: Celodenní plavba k  „telící-
mu” se ledovci Eqi (v  ceně zájezdu 
včetně obědu na lodi). Tento ledovec 

je považován za  jeden z  nejkrásněj-
ších v  Grónsku. Lodí se dostaneme 
do jeho bezprostřední blízkosti a bu-
deme tak moci obdivovat proces od-
lamování ker z jeho čela (tzv. „telení”). 
8. den: Dopoledne volno ve  měs-
tě a  po  poledni odlet do  Reykjavíku, 
kam přiletíme ve večerních hodinách. 
Nocleh na poloostrově Reykjanes. 
9. den: Transfer na  letiště Keflavík. 
V  ranních hodinách odlet do  Prahy 
(s přestupem).

Tento unikátní zájezd spojuje dvě atraktivní destina
ce severního Atlantiku. Nejdříve zavítáme na ostrov 

ohně a ledu – Island, kde spatříme nejzajímavější přírodní scenerie včetně slavného Ge
ysiru, NP Þingvellir s nejstarším parlamentem na světě (UNESCO) a početných vodopádů 
jižního pobřeží. Poté se nám otevře cesta na magický, ledovcem pokrytý, největší ostrov 
světa – Grónsko. Samotný přelet nad arktickou pustinou je velkým zážitkem, který pak 
ještě umocní pobyt ve městě Ilulissat. Zde se nám naskytne podívaná na odlamující se kry 
z ledovce, které proplouvají přímo v zálivu u města – tento přírodní fenomén je zapsaný 
na seznamu UNESCO. V ceně zájezdu jsou plavby lodí mezi těmito ledovými giganty. 

Cena obsahuje: letenky Praha – Kefla-
vík a zpět a Reykjavík – Ilulissat a zpět vč. 
let. tax ve výši 43 000 Kč, autobus na Is-
landu, transfery na  ubytování a  zpět 
v  Grónsku, 4x ubytování v  chatkách 
KOMFORT (2lůžkové pokoje s  příslu-
šenstvím), 4x ubytování v  hotelech 
KOMFORT (2lůžkové pokoje s příslušen-

stvím), 8x snídaně, 2x večeře na  Islan-
du, průvodce, plavbu mezi ledovými 
krami z  Ilulissatu, plavbu k  ledovci 
Eqi včetně oběda, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné přibližně 
110 EUR, další výše neuvedené služby.
Příplatky: půlhodinový fotovýlet le-

tadlem v Grónsku: 7 000 Kč (nutno ob-
jednat již při zakoupení zájezdu, min. 
4 osoby), jednolůžkový pokoj: 8 000 Kč, 
4x  večeře: 4  000 Kč, cestovní pojištění 
ČP s rozšířením storna zájezdu: 460 Kč.
Pozn: * samostatný let do/z Vídně na vy
žádání, transfery na/z letiště nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 7

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
22. 7. – 30. 7. 2015 02IS15.2207 91 900 Kč Praha, *Vídeň
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JEDINEČNÉ SCENERIE ISLANDU  
A GRÓNSKA

Landmannalaugar – pestrá paleta rhyolitových proudů – foto: Petr Burian Na Islandu není problém kombinovat různé druhy dopravy – foto: Josef Chodur

POLÁRNÍ ZÁŘE,  
JISKŘIVÝ SNÍH,  

PSÍ SPŘEŽENÍ,  
SOBI A LAPONSKO

Na Islandu lze polární záři pozorovat často až do jara a znovu již koncem léta. 
Láká vás tato magická krajina i světelné divadlo na obloze? Vyberte si některý 
z uvedených termínů našich zájezdů na Island.

Název zájezdu: Termín: Kód zájezdu: Cena:
Za polární září na Island 
s Jiřím Kolbabou 8. 1. – 12. 1. 2015 29ZI15.0801 37 900 Kč

Za polární září na Island 5. 2. – 9. 2. 2015 29ZI15.0502 33 900 Kč
Island 55+ 23. 4. – 27. 4. 2015 03IS15.2304 22 900 Kč
Nejznámější místa Islandu 21. 8. – 29. 8. 2015 10IS15.2108 45 900 Kč
Island za hubičku -26/55+ 29. 8. – 6. 9. 2015 07IS15.2908 23 900 Kč
Island 55+ 24. 9. – 28. 9. 2015 03IS15.2409 22 900 Kč
Island 55+ 8. 10. – 12. 10. 2015 03IS15.0810 22 900 Kč
Polární záře,  
Island s J. Suchardou 8. 10. – 12. 10. 2015 17IS15.0810 28 900 Kč

ISLAND

Toužíte spatřit polární záři? V zimě 
budete mít díky vysoké sluneční 
aktivitě velkou šanci. Vydejte se 
do míst, kde zima nikdy nezklame. 
Sami, nebo s naším zájezdem*.

Olympijské sjezdovky a běžky - na webu 03ZI
Termín: Kód zájezdu: Cena od:

11. 1. – 18. 1. 2015 03ZI15.1101 11 500 Kč
1. 2. – 8. 2. 2015 03ZI15.0102 13 500 Kč
1. 3. – 8. 3. 2015 03ZI15.0103 14 500 Kč

15. 3. – 22. 3. 2015 03ZI15.1503 12 800 Kč
5. 4. – 12. 4. 2015 03ZI15.0504 11 500 Kč

Finsko s polární září nad hlavou - na webu 21ZI
Termín: Kód zájezdu: Cena:

4. 2. – 8. 2. 2015* 21ZI15.0402 39 900 Kč
11. 3. – 15. 3. 2015* 21ZI15.1103 39 900 Kč

9. 12. – 13. 12. 2015* 21ZI15.0912 39 900 Kč

Zimní pobyt v Medvědím Brlohu - na webu 11ZI
Termín: Kód zájezdu: Cena od:

15. 1. – 22. 1. 2015 11ZI15.2201 42 500 Kč
12. 2. – 19. 2. 2015 11ZI15.1202 42 500 Kč
5. 3. – 12. 3. 2015 11ZI15.0503 42 500 Kč

Finský wellness s lyžováním - na webu 08ZI
Termín: Kód zájezdu: Cena od:

31. 1. – 7. 2. 2015 08ZI15.3101 14 900 Kč
28. 2. – 7. 3. 2015 08ZI15.2802 16 300 Kč

14. 3. – 21. 3. 2015 08ZI15.3101 16 300 Kč
4. 4. – 11. 4. 2015* 08ZI15.3101 29 900 Kč

* termín včetně letenky a českého průvodce

FINSKO A NORSKO

Přednáška k zájezdu:
28. 1. 2015 (Praha)
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Pohled na „telící“ se ledovec Eqi v Grónsku



Popisy typů ubytování na zájezdech – strana 8Irsko, Stirling Castle – foto: René Bělohradský

IRSKO
SKOTSKO

BRITSKÉ OSTROVY

Program Fly and Drive 
pro individuální cestující na Island v roce 2015

www.skandinavie.cztel.: 542 213 349, email: trajekty@skandinavie.cz

Kategorie auta

délka výpůjčky 7 dní (cena za osobu, min. 2 osoby*)
vedlejší sezóna

1.12. 2014 – 30. 4. 2015 
11. 9. 2015 – 31. 12. 2015

mezisezóna
1. 5. – 14. 6. 2015

24. 8. – 10. 9. 2015

hlavní sezóna
15. 6. – 23. 8. 2015

Chevrolet Spark 16 900 Kč 17 900 Kč 19 900 Kč
Kia Ceed combi 18 900 Kč 20 500 Kč 22 900 Kč
Suzuki Jimny 4x4 19 900 Kč 21 500 Kč 24 500 Kč
Suzuki Grand Vitara 4x4 20 900 Kč 22 500 Kč 25 900 Kč

Kategorie auta

délka výpůjčky 14 dní (cena za osobu, min. 2 osoby*)
vedlejší sezóna

1.12. 2014 – 30. 4. 2015 
11. 9. 2015 – 31. 12. 2015

mezisezóna
1. 5. – 14. 6. 2015

24. 8. – 10. 9. 2015

hlavní sezóna
15. 6. – 23. 8. 2015

Chevrolet Spark 20 900 Kč 22 500 Kč 25 900 Kč
Kia Ceed combi 24 500 Kč 27 500 Kč 32 500 Kč
Suzuki Jimny 4x4 26 500 Kč 29 500 Kč 35 900 Kč
Suzuki Grand Vitara 4x4 27 900 Kč 31 900 Kč 38 900 Kč

Ceny v tabulkách jsou za osobu a platí pouze, pokud 2 dospělí 
cestující společně. 
* Při jiném počtu osob, jiné délce výpůjčky nebo požadavku 
na jiný typ auta nás kontaktujte pro vytvoření individuální 
kalkulace.

Cena za osobu obsahuje: 
pronájem auta zvolené kategorie (nelze rezervovat konkrétní 
značku auta, pouze kategorii)
letenku Praha – Keflavík a zpět vč. letištních tax v optimální 
knihovací třídě (cenu na konkrétní termín je vždy třeba ověřit)

Cena neobsahuje:
pohonné hmoty, další výše neuvedené služby

Poznámka: 
možno vypůjčit i auta jiných kategorii včetně minibusů 
až do 15 míst, doporučujeme si předem rezervovat  
z naší nabídky i ubytování

PERISCOPE LIVE 2015
11. dubna, Praha
Městská knihovna 
14. islandský den
začátek v 12 hodin

12. června, 
Fotbalový stadion
Island – Česká republika
Zájezd na utkání  
kvalifikace ME

CK PERISCOPE – SPONZOR  
KLUBU ISLANDSKÝCH FANATIKŮ

Prodej
      ojedinělé knihy fotografií 
Jana Suchardy:  
ISLAND – ZEMĚ  
VČERA ZROZENÁ.
Nádherné celostránkové 
snímky nadchnou všechny 
obdivovatele Islandu i ty,  
kteří o tomhle tajemném 

ostrově zatím jenom sní. 

Knihu si 
za zvýhodněnou  
cenu můžete 
objednat  

na tel.: 542 213 346

Cena:

390 Kč

350 Kč
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IRSKÝ EVERGREEN
Poznávací program zpříjemněný nenáročnými procházkami. Ubytování v kvalitních hotelech s vynikají
cí polopenzí v  ceně zájezdu. Stejně nestárnoucí jako populární píseň, věčně svěží, čerstvé a  stále zele
né, takové je pravé Irsko. Pokusíme se vám jej nabídnout z několika různých pohledů. Tajemná obřadní 
místa starých Keltů i historické budovy hlavního města, Aranské ostrovy s drsnou krajinou a nádhernými 
výhledy na moře. Nezvyklou severskou přírodu na poloostrově Connemara, ohromující Mohérské útesy 
i příjemnou pohodu poloostrova a městečka Dingle. Nevynecháme ani prohlídku Dublinu, kde navštívíme 
katedrálu sv. Patrika a ve volném čase můžete zajít mimo jiné také do pivovaru Guinness. Zdejšího počasí 
se neobávejte, přestože často prší nebo alespoň jemně mrholí, dokáže právě takové počasí navodit velice 
zajímavou atmosféru. 

Dublin

Glendalough
Cashel

KillarneyDingle

Mohérské útesy
Aranské 
ostrovy

Clonmacnoise
Galway

1. den: Odpoledne odlet do Dublinu 
z Prahy (svoz z Brna zajištěn). V termínu 
od 13. 7. možný také samostatný odlet 
z Bratislavy (čekání na letišti v Dublinu 
na  skupinu z  Prahy cca 2,5 hodiny). 
Přímo z  letiště se vydáme směrem 
na západ ostrova. Ubytování v centru 
Athlone. Po večeři se můžete sami vy-
dat na příjemnou procházku městem.
2. den: Prohlídka snad nejznámějšího 
irského kláštera ze 6. století a bývalé-
ho královského města Clonmacno
ise s ruinami katedrály a kostelů a vy-
sokými keltskými kříži. Přejezd přes 
Galway do přístaviště Rossaveel. Výlet 
lodí na  Aranské ostrovy – jízdné 
je v  ceně zájezdu. Navštívíme ostrov 
„Inis Mór“, velkou šikmou kamennou 
plošinu na jedné straně s obrovskými 
útesy a na straně opačné s písečnými 
plážemi. Možnost půjčení kola nebo 
projížďky mikrobusem s  místním 
průvodcem. Po návratu do přístaviště 
odjezd na ubytování. 
3. den: Tento den strávíme v oblasti 
Connemara s úžasně rozlehlou a di-
vokou krajinou, které dominují dva 
horské hřebeny národního parku. Bě-
hem dne navštívíme opatství Kylle
more Abbey, romanticky vyhlížející 
stavbu na  břehu jezera obehnanou 
hradbami s  cimbuřím a  krásnými 
zahradami. Podnikneme procházku 
v NP Connemara. Trasy jsou odstup-

ňovány dle náročnosti, a tak si vybere 
každý. Přejezd do města Galway, kte-
ré je považováno za centrum kultury 
a  zábavy západního pobřeží. Krátká 
prohlídka města a ubytování. 
4. den: Přejezd oblastí Burren, která 
je tvořena kamenitým, zvrásněným 
vápencovým povrchem. Zastávka 
u  dolmenu Poulnabron – megali-
tické stavby tvořené několika stojící-
mi kameny, jež sloužila zřejmě jako 
primitivní svatyně a  obětiště. Poté 
přejedeme k jednomu z nejnavštěvo-
vanějších míst v Irsku – Mohérským 
útesům, které se tyčí až do  výšky 
200 m n. m. Přejezd trajektem přes 
ústí řeky Shannon do  městečka Tra-
lee. Ubytování 2 noci.
5. den: Dopoledne se zastavíme 
v  malebném rybářském městečku 
Dingle. Podnikneme okružní jízdu 
„Ring of Dingle“ po  pobřeží stej-
nojmenného poloostrova, který si 
vás jistě získá nejen krásnými výhledy 
na moře, strmými pastvinami a divo-
kými útesy, ale i  svými majestátnými 
horami. Během dne navštívíme nej-
lépe dochované oratorium v  Irsku 
Gallarus oratory a podnikneme ne-
náročnou procházku. 
6. den: Ráno se projdeme krásným 
parkem a  zahradami opatství Mu
cross house na břehu jezera Lough 
Leane. Lze dojít až k  malému vo-

dopádu Torc Waterfall. Budete mít 
možnost si prohlédnout skanzen Mu-
cross Farm. Poté budeme pokračovat 
k  Rock of Cashel – nejzachovalejší-
mu románskému kostelu v  Irsku se 
zbytky obří katedrály a věžovým hra-
dem. Odjezd na ubytování. 
7. den: Dopoledne se přesuneme 
do  pohoří Wicklow, kde leží ruiny 
raně křesťanského kláštera Glenda
lough. Z  něj se dochovala vysoká 
válcová věž, trosky katedrály, několik 
kamenných kostelů a  jedny z  nejza-
chovalejších zdobených křížů v  Ir-
sku. Odpoledne prohlídka hlavního 

města Irska – Dublinu. Navštívíme 
národní katedrálu irské protestantské 
církve – katedrálu sv. Patrika, která 
je největším kostelem v  celém Irsku. 
Budete moci spatřit známá místa 
jako irskou univerzitu Trinity College 
se slavnou knihovnou, nábřeží řeky 
Liffey, O´Connell Street, čtvrť Temple 
Bar a  další. Ve  volném čase můžete 
navštívit mimo jiné také pivovar 
Guinness. Ubytování.
8. den: Dopoledne odlet do  Prahy 
(odvoz do  Brna zajištěn). V  termínu 
od 13. 7. také odlet do Bratislavy, ráno 
transfer z hotelu letištním busem.

Cena obsahuje: letenku Praha – Dub-
lin a zpět vč. let. tax, v termínu od 13. 7. 
variantně letenku Bratislava – Dublin 
a  zpět vč. let. tax, dopravu autobusem 
v  Irsku, 7x ubytování ve  3* hotelech 
(dvoulůžkové pokoje s  příslušenstvím), 

7x snídaně, 6x večeře (mimo 7. den), 
trajekty na Aranské ostrovy a přes řeku 
Shannon, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 
60 EUR, další výše neuvedené služby.

Příplatek: jednolůžkový pokoj: 4 900 Kč.
Pozn.:*OV – z Ostravy a Olomouce pro-
plácíme jízdné vlakem do Prahy a zpět. 
Minimální počet účastníků: 25

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
13. 7. – 20. 7. 2015 02IR15.1307 30 900 Kč Praha, Brno
13. 7. – 20. 7. 2015 02IR15.1307 30 900 Kč Bratislava

9. 8. – 16. 8. 2015 02IR15.0908 30 900 Kč Praha, Brno, *OV

NP Connemara

NP Burren – Irsko je pro lehkou turistiku jako stvořené – foto: Tomasz Kedzior Stojící kameny – neolitických památek je v Irsku spousta – foto: Miroslav Koňařík

Irsko • poznávací zájezdy

PŘÍRODOU IRSKA
Pokud patříte mezi ty, které láká dovolená v aktivnějším pojetí, a dáváte přednost letadlu před dlouhou 
cestou autobusem, je tento zájezd určen právě vám. Z naší nabídky nabízí nejvíce času stráveného v pří
rodě a  také nejnižší cenu. V  pokojích hostelů budou ubytovány max. 4 osoby, obsazení pokoje dvěma 
osobami za příplatek. Irsko je pro lehčí turistiku jako stvořené. Navštívíme NP Wicklow, Killarney a Conne
mara, ve kterých budeme podnikat túry a procházky. Budeme se kochat krásnými výhledy z pohoří Bran
don na poloostrově Dingle a vystoupáme na Diamond Hill. V Dublinu a v Galway můžete díky ubytování 
v centru vyrážet za noční zábavou a seznámit se s místními lidmi a puby. Nevyne
cháme ani nejznámější místa ostrova, mezi která patří Mohérské útesy nebo Rock 
of Cashel. V Locke´s Distillery v Kilbeggan můžete ochutnat irskou whiskey. 

Cashel

KillarneyDingle

Mohérské útesy

1. den: Odpoledne odlet z  Prahy 
do  Dublinu (svoz z  Brna zajištěn). 
Po  příletu se přesuneme na  ubyto-
vání do  oblasti národního parku 
Wicklow, asi 50 km jižně od Dublinu. 
2. den: Tento den začneme túrou 
v  okolí jezer, které daly tomuto mís-
tu jméno. Irsky znamená „Gleann 
Dá Loch“, právě „Údolí dvou jezer“. 
Navštívíme ruiny raně křesťanského 
kláštera v  Glendalough. Prohlédne-
me si válcovou věž, trosky katedrály, 
několik kamenných kostelů a  jedny 
z  nejzachovalejších zdobených křížů 
v  Irsku. Poté opustíme Wicklow a vy-
dáme se na přejezd do západní části 
ostrova. Cestou si prohlédneme Rock 
of Cashel – nejzachovalejší román-
ský kostel v  Irsku s  obří katedrálou 
a věžovým hradem. Dále budeme po-
kračovat do města Killarney v hrabství 
Kerry. Ubytování (3 noci).
3. den: Podnikneme okružní jízdu 
„Ring of Dingle“ po  pobřeží stej-
nojmenného poloostrova, který si 
vás jistě získá nejen krásnými výhledy 
na  moře, strmými pastvinami a  divo-
kými útesy, ale i  svými majestátními 
horami. Zastavíme se v  malebném 
rybářském městečku Dingle a  na-
vštívíme Gallarus oratory – nejlépe 
dochované oratorium v  Irsku. Během 
dne se budeme věnovat turistice v po-
hoří Brandon. Návrat na ubytování.

4. den: Tento den strávíme v  okolí 
Killarney. Nejdříve se přesuneme 
na místo zvané Lady´s view, s krás-
ným výhledem na  jezera Lough Lea-
ne a Lough Uachtarach. Odtud se vy-
dáme asi na 10 km dlouhou, ne příliš 
náročnou túru pohořím Mangerton, 
kolem malého vodopádu Torc až 
k jezeru Muckross lake. Zde se může-
me projít krásnými parky a zahradami 
panství Muckross, navštívit trosky 
opatství, samotnou hlavní budovu  
panství nebo muzeum tradičních ir-
ských hospodářství Muckross Farm. 
Návrat na ubytování. 
5. den: Přejezd do hrabství Clare, ces-
tou se přeplavíme trajektem přes řeku 
Shannon. Nejprve se krátce zastaví-
me na  nejnavštěvovanějším místě 
v  Irsku – Mohérských útesech. Po-
hled z útesů, které se tyčí až do výšky 
200 metrů, je úžasný. Poté se vydáme 
na túru oblastí Burren, která je větši-
nou tvořena kamenitým, zvrásněným 
vápencovým povrchem. Ubytování 
v centru Galway (2 noci). Doporuču-
jeme návštěvu některého z  místních 
pubů, Galway je totiž vyhlášeným 
centrem noční zábavy a hudby na zá-
padním pobřeží.. 
6. den: Tento den strávíme v oblasti 
Connemara s  úžasně rozlehlou a  di-
vokou krajinou, které dominují dva 
horské hřebeny národního parku. Nej-
prve navštívíme opatství Kyllemore 
Abbey, romanticky vyhlížející stavbu 
na  břehu jezera obehnanou hradba-
mi s cimbuřím a krásnými zahradami. 
Poté podnikneme výstup na  horu 
Diamond Hill v NP Connemara. Pro 
méně zdatné jsou v parku i méně ná-
ročné a dobře značené trasy, a  tak si 
vybere každý dle své fyzické zdatnosti. 
7. den: Tento den začneme přejez-
dem do  Dublinu. Cestou navštívíme 

muzeum Locke´s Distillery v Kilbe
ggan s  ochutnávkou irské whiskey. 
Odpoledne prohlídka hlavního města 
Irska. Navštívíme národní katedrálu 
irské protestantské církve – katedrá
lu sv. Patrika, budete moci spatřit 
známá místa jako irskou univerzitu 
Trinity College, nábřeží řeky Liffey, 
O ´Connell Street a další. Volno na ná-

kupy a návštěvu pamětihodností dle 
vlastního výběru. Ubytování v centru 
města. Možnost večerní procházky 
a návštěvy vyhlášené dublinské čtvrti 
Temple bar s bezpočtem pubů s hu-
dební produkcí. 
8. den: Po  snídani krátký transfer 
na  letiště v  Dublinu, odlet do  Prahy 
(svoz do Brna zajištěn).

Cena obsahuje: letenku Praha – Dub-
lin a  zpět vč. let. tax ve  výši 7  000 Kč, 
dopravu autobusem v  Irsku, 7x ubyto-
vání v  hostelech (maximálně 4lůžkové 
pokoje), 3x kontinentální snídaně (další 
snídaně možno za příplatek), průvodce, 
cestovní pojištění UNIQA K7C a pojiště-
ní proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné okolo 
30 EUR, další výše neuvedené služby.
Příplatky: dvoulůžkový pokoj: 
1 900 Kč (počet omezen), další snídaně 
(2x kontinentální a 2x irská): 690 Kč.
Pozn.: Pokoje jsou většinou bez vlastní-
ho sociálního zařízení.
Minimální počet účastníků: 25

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
21. 7. – 28. 7. 2015 04IR15.2107 22 900 Kč Praha, Brno

Galway

Burren

Dublin
Killbeggan

Glendalough

Tomasz 
Kedzior
průvodce zájezdu

Irsko • poznávací zájezdy s turistikou

Ruiny křesťanského kláštera Glendalough s dochovanou válcovou věží – foto: Jakub Mareček Dublin, divadlo Grand Canal v moderní čtvrti – foto: Jakub Mareček

NP Connemara

AKCE
prodloužený víkend v Dublinu

BE FREE!
Zakupte si letenky u nás a ubytování si objednejte sami. 
Cena: 5 590 Kč vč. let. tax. Odlet z Prahy nebo z Vídně.

LETENKA A UBYTOVÁNÍ
Zakupte si letenky u nás, ubytování zajistíme dle vašich 
požadavků a ještě vám poradíme s programem na místě. 

FLY AND DRIVE
Zakupte si letenky u nás, ubytování zajistíme dle vašich 
požadavků, poradíme s  programem na  místě a  navíc 
vám zajistíme půjčení automobilu.

Cena se bude odvíjet od vašich požadavků na kvalitu 
ubytování a  typ automobilu. Individuální program 
rádi připravíme v libovolném termínu.

Termíny:  30. 4. – 3. 5. 2015 
7. 5. – 10. 5. 2015

NP Killarney 
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Jako z Petřína: centrum Edinburghu z kopce Calton Hill – foto: René Bělohradský Čedičové útvary Obrův chodník (UNESCO) na pobřeží Severního Irska – foto: Wikimedia Commons

IRSKO A SKOTSKO – VELKÁ CESTA  
Irsko, Skotsko • poznávací zájezdy

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
13. 9. – 17. 9. 2015 07IR15.1309 26 500 Kč Praha, *(svoz: Brno)

SKOTSKO 55+

Nově jsme pro vás připravili kratší verzi zájezdu po Skotsku, během níž přesto navštívíte většinu nejzná
mějších míst. Na základě svých zkušeností jsme pro vás sestavili atraktivní program v pohodovém tempu, 
bez dlouhých přejezdů a fyzicky náročných procházek. Ubytování je zajištěno v 3* hotelech s polopenzí 
v ceně zájezdu. Při naší cestě navštívíme mnoho zajímavých, památných i historických míst. Ochutnáme 
místní whisky, prohlédneme si jeden z nejznámějších skotských zámků, zříceninu hradu na břehu jezera 
Loch Ness a samozřejmě nevynecháme ani hlavní město Edinburgh. Budeme se pohybovat v krásné pří
rodě plné lesů, jezer, pohoří i luk s pasoucími se ovcemi a dobytkem. Určitě se najde i čas posedět v ně
které typické hospůdce. Britské ostrovy mají svoji podmanivou atmosféru, proto doufáme, že si Skotsko 
získá i vás.

Skotsko • poznávací zájezdy

Cena obsahuje: letenky Praha – Edin-
burgh a  Glasgow – Praha vč. let. tax 
ve  výši 7  000 Kč, dopravu autobusem 
ve Skotsku, 4x ubytování v 3*hotelech 
(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 
4x snídaně, 4x večeře, průvodce, 
 cestovní pojištění UNIQA K75C a pojiš-

tění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné a  jízdné 
na lanovku 35 GBP, další výše neuvede-
né služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 
3 500 Kč, *transfer z Brna na letiště bu-
sem Student Agency a zpět mikrobu-

sem (minimálně 6 osob): 800 Kč. 
Slevy: klienti ve  věku nad 55 let: 
2  000 Kč (podmínkou úhrada zálohy 
50 % do 5 měsíců před odjezdem, tedy 
do  13.  4.  2015), nelze sčítat s  dalšími 
slevami.
Minimální počet účastníků: 25

Cena obsahuje: letenky Praha – Dublin 
a Edinburgh – Praha vč. let. tax ve výši 
8  500 Kč, dopravu autobusem, 9x uby-
tování ve  3* hotelech (dvoulůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 8x snídaně, 1x 
snídaňový balíček (10. den), 6x večeře, 

trajekty na  Aranské ostrovy a  do  Skot-
ska, průvodce, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 11 EUR 
a 50 GBP, další výše neuvedené služby.
Příplatek: 3x večeře (5., 8. a  9. den): 

1  500 Kč (min. 20 osob), jednolůžkový 
pokoj: 8  800 Kč, polohovací sedačka 
na trajektu do Skotska: 420 Kč.
Minimální počet účastníků: 25

Nově jsme pro vás připravili zájezd, ve  kterém propojujeme Irsko, Severní Irsko 
a Skotsko. Země, které jsou si v mnohém podobné, i když od nepaměti vždy usilova

ly o svoji svébytnost. Nejdelší zájezd z naší nabídky na Britských ostrovech vám umožní návštěvu všech tří 
hlavních měst, historických památek a také nejznámějších míst jednotlivých oblastí, jako jsou Mohérské 
útesy, Aranské ostrovy, Obrův chodník, údolí Glen Coe nebo jezero Loch Ness. Čeká nás také plavba trajek
tem z Belfastu do skotského přístavu Cairnryan, prohlídka doků, ve kterých byl postaven Titanic, návště
va palírny whisky i vyhlášené prodejny s vlněnými výrobky. Ubytování je zajištěno ve 3* hotelích, v ceně 
zájezdu je 6x večeře, další jsou možné za příplatek. Vybrali jsme to podstatné z každé země, tak abychom 
zachovali příjemné tempo zájezdu. 

1. den: Odpoledne odlet z  Prahy 
do Dublinu. Ubytování a večeře.
2. den: Den zahájíme prohlídkou 
hlavního města Irska – Dublinu. Na-
vštívíme národní katedrálu irské 
protestantské církve – katedrálu sv. 
Patrika. Můžete spatřit známá místa 
jako irskou univerzitu Trinity College 
se slavnou knihovnou, nábřeží řeky 
Liffey, O´Connell Street a další. Přejezd 
na západ ostrova. Cestou se zastavíme 
u hradu Rock of Cashel s románskou 
kaplí, zbytky obří katedrály a  věžo-
vým hradem. Poté navštívíme jedno 
z nejznámějších míst Irska – Mohér
ské útesy, které se tyčí až do  výšky 
200 m n. m. Ubytování a večeře.
3. den: Přejezd oblastí Burren, která 
je tvořena kamenitým, zvrásněným 
vápencovým povrchem. Zastavíme 
se v historické vesnici Kilfenora a také 
u dolmenu Poulnabron – megalitické 
stavby tvořené několika stojícími ka-
meny. Z  přístaviště Rossaveel poplu-
jeme trajektem na Aranské ostrovy 
– jízdné je v ceně zájezdu. Navští-
víme ostrov „Inis Mór“ s  obrovskými 
útesy na  jedné straně a  písečnými 
plážemi na  straně opačné. Možnost 
půjčení kola nebo projížďky mikro-
busem s místním průvodcem. Po ná-
vratu do  přístaviště krátký přejezd 
na ubytování a večeře.
4. den: Tento den se nejprve vydá-
me do  oblasti Connemara s  úžasně 
rozlehlou a  divokou krajinou, které 

dominují dva horské hřebeny národ-
ního parku. Během dne navštívíme 
opatství Kylemore Abbey, roman-
ticky vyhlížející stavbu na břehu jeze-
ra obehnanou hradbami s cimbuřím 
a  krásnými zahradami. Podnikneme 
procházku v  NP Connemara. Trasy 
jsou odstupňovány dle náročnosti, 
a  tak si vybere každý. Poté se krátce 
zastavíme u  hory svatého Patrika 
a pak budeme pokračovat na ubyto-
vání do města Sligo. Večeře.
5. den: Dopoledne se vydáme 
do  Omagh, kde navštívíme Ulster
skoamerický národní park věno-
vaný Irům, kteří emigrovali do Severní 
Ameriky. Budeme si moci prohlédnout 
stavby z různých období a mimo jiné 
taky loď, na  které se emigranti plavili 
přes Atlantik. Pak se přesuneme k se-
vernímu pobřeží, pojedeme kolem zří-
ceniny hradu Dunluce Castle, který se 
tyčí na  jednom z mnoha útesů. Hlav-
ním bodem programu tohoto dne 
bude procházka k Obrovu chodníku 
(Giants Causeway), až neuvěřitelnému 
přírodnímu útvaru, který byl vytvořen 
ztuhnutím čediče po sopečné erupci. 
Přejezd na ubytování do Belfastu. 
6. den: Tento den začneme prohlídkou 
Belfastu – hlavního města Severního 
Irska. Uvidíme budovu radnice na  ná-
městí Donegal Square, katedrálu sv. 
Anny, operu, můžeme se projít po „Gol-
den Mile“. Navštívíme také muzeum 
Titaniku. Odpoledne se přeplavíme 

trajektem (bez autobusu) do  Skotska 
– jízdné je v ceně zájezdu. Přejezd 
na ubytování, večeře.
7. den: Na  uvítanou ve  Skotsku nej-
prve ochutnáme místní whisky v pa-
lírně Auchentoshean. Poté navštívíme 
Walaceův monument, symbol středo-
věkého městečka Stirling, proslulého 
vítěznými bitvami Skotů pod vedením 
lidového hrdiny Williama Wallace. Pak 
už vyrazíme do  proslulé Skotské vy-
sočiny. Přejedeme po  vyhlídkové sil-
nici přes rozsáhlé vřesoviště Rannoch 
Moor a  malebné údolí Glen Coe 
do  městečka Fort William, ležícího 
na  úpatí nejvyšší hory Velké Británie 
Ben Nevis. Ubytování (2 noci). Večeře.
8. den: Dopoledne navštívíme jednu 
z  nejznámějších skotských památek, 
historický hrad Eilean Donan Castle. 
Ve  Fort Augustus si prohlédneme 
soustavu zdymadel, která je součástí 
Kaledonského kanálu, nejdelšího vod-
ního kanálu ve  Skotsku, spojujícího 
Severní moře a Atlantský oceán. Podél 
nejznámějšího skotského jezera Loch 
Ness a  přes Inverness se přesuneme 
ke zřícenině hradu Urguhard Castle, 
ze které je pěkný výhled na  jezero. 
Cestou zpět do Fort William se zasta-
víme u  památníku Commando Me-
morial ve Spean Bridge a navštívíme 
prodejnu s vlněnými výrobky.
9. den: Z Fort William pojedeme ma-
lebným pohořím Grampian a  kolem 
jezera Loch Laggan do  Blair Atholl 

nedaleko Pitlochry, kde navštívíme 
hrad Blair Castle. Zámek je vyhlá-
šený jak svými zajímavými interiéry, 
tak krásnými zahradami. Pak už se 
přesuneme do  Edinburghu. Nejprve 
se vydáme na  Calton Hill, odkud 
budeme mít celé město jako na dla-
ni. Projdeme se po ulici Royal Mile, 
která vede od  impozantního hradu 
postaveného na  vysoké čedičové 
skále až ke  královské rezidenci Holy-
roodhouse a parku, jehož součástí je 
i kopec sopečného původu nazývaný 
„Artušův trůn“. Ubytování. 
10. den: Ráno transfer na letiště a od-
let do Prahy. 

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
25. 7. – 3. 8. 2015 03IR15.2507 42 900 Kč Praha
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Fort William

Stirling

Grampian 
Mountains

NOVINKA

1. den: Odlet z  Prahy do  Edinbur
ghu. Prohlídka centra hlavního 
města Skotska. Autobus nás zaveze 
pod Calton Hill a po krátkém a ne-
náročném výstupu po  schodech 
budeme mít pod sebou celé město 
jako na  dlani. Projdeme se po  ulici 
Royal Mile, která vede od  impo-
zantního hradu postaveného na vy-
soké čedičové skále až ke královské 
rezidenci Holyroodhouse a  parku, 
jehož součástí je i kopec sopečného 
původu nazývaný „Artušův trůn“. 
Ubytování a večeře.  
2. den: Dopoledne si nejprve pro-
hlédneme originální lodní výtah 
Falkirk Wheel, který je jedinou 
stavbou tohoto druhu na světě a vý-
razně ulehčuje přepravu lodí mezi 
kanály. V historickém městě Stirling 
navštívíme Wallaceův monument, 
z  něhož je pěkný výhled do  kraje. 
Památník je věnován lidovému hrdi-

novi Williamu Wallaceovi, který vedl 
Skoty do  mnoha vítězných bitev 
a jehož můžete znát z filmu Statečné 
srdce. Poté se vydáme k největšímu 
skotskému jezeru Loch Lomond, 
které bylo v  roce 2002 spolu s  ob-
lastí Trossachs vyhlášeno prvním 
skotským národním parkem. Zasta-
víme se v městečku Luss, odkud je 
pěkný výhled na  jezero a horu Ben 
Lomond. Poté již vyrazíme do  pro-
slulé Skotské vysočiny, pojedeme 
po  vyhlídkové silnici přes rozsáhlé 
vřesoviště Rannoch Moor do  ma-
lebného údolí Glen Coe. Ubytování 
u jezera Loch Leven a večeře.
3. den: Nedaleko města Fort 
William leží Spean Bridge, kde 
se zastavíme u  památníku 
Commando Memorial, od  kte-
rého bývá za  příznivého počasí 
pěkný výhled na  horu Ben Ne-
vis. Navštívíme také vyhlášenou 

prodejnu s  vlněnými výrobky. Poté 
si prohlédneme soustavu zdymadel 
ve Fort Augustus, která je součástí 
Kaledonského kanálu, nejdelšího 
vodního kanálu ve  Skotsku spo-
jujícího Severní moře a  Atlantský 
oceán. Naše cesta pak bude pokra-
čovat k nejhlubšímu, a díky příběhu 
o  podivném mořském tvorovi nej-
známějšímu jezeru Skotska – Loch 
Ness. Na  jeho břehu navštívíme 
zříceninu hradu Urguhart Castle. 
Přejezd na ubytování a večeře. 
4. den: Dopoledne se nejprve za-

stavíme v  městečku Tomatin, kde 
ochutnáme v palírně místní whisky. 
Poté se vydáme do oblasti národní
ho parku Cairngorms a  pozemní 
lanovkou vyjedeme k  nejvýše po-
ložené restauraci ve  Velké Británii 
s  krásnými výhledy na  okolní hory. 
Odpoledne budeme pokračovat 
malebným pohořím Grampians 
a  navštívíme jeden z  největších 
skotských zámků Blair Castle, který 
je vyhlášený jak svými zajímavými 

interiéry, tak krásnými za-
hradami. Přesun na  ubyto-
vání v Edinburghu a večeře.
5. den: Dopoledne navští-

víme královskou jachtu 
Britannia, plavidlo, kte-

ré bylo po  více 
jak 40 let domo-
vem Jejího Ve-
ličenstva a  krá-
lovské rodiny při 
jejich cestách. 
Po poledni odje-
deme na  letiště 
v Glasgow a od-
letíme do Prahy.

Moherské útesy
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Památník v Glenfinnan, kde v roce 1745 propuklo jakobitské povstání, je zasazen do překrásné krajiny kolem jezera Loch Shiel. Vlevo památník – sloup u fjordu, vpravo železniční viadukt 

Edinburgh

Orknejské ostrovy

Perth
Fort William

Dunrobin Castle

Stirling

Cena obsahuje: letenku Praha – Edin-
burgh a zpět vč. let. tax ve výši 7 000 Kč., 
dopravu autobusem ve  Skotsku, tra-
jekt na  Orknejské ostrovy, 7x ubytování 
v 3*hotelech (dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím), 7x snídaně (poslední den 

formou balíčku), 5x večeře (mimo 1. 
a  7. den), průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 
40 GBP, další výše neuvedené služby.
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 7  900  Kč, 

*transfer z  Brna na  letiště busem Stu-
dent Agency a zpět mikrobusem (min. 
6 osob): 800 Kč. 
Pozn.: **OV – z Ostravy a Olomouce pro-
plácíme jízdné vlakem do Prahy a zpět.
Minimální počet účastníků: 25

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
7. 8. – 14. 8. 2015 08IR15.0708 38 900 Kč Praha, *(svoz: Brno), **OV

Nově jsme pro vás připravili zájezd zahrnující návštěvu Orknejských ostrovů. Během 
něj budete mít možnost vychutnat si jak pobyt v přírodě s mnoha procházkami a túra

mi, tak komfort hotelového ubytování a vynikající stravování. Skotsko je zajímavá země, která vás jistě zau
jme nejen svou nevšední krajinou. Tento zájezd vám umožní poznat jak historické památky, tak přírodní krá
sy Skotska. Zvolili jsme střední turistickou náročnost, takže ti nejzdatnější mohou vystoupat až na vrcholy 
Ben Nevis a Cairn Gorm. Zároveň i ti o něco méně fyzicky připravení budou mít možnost dojít na místa s krás
nými výhledy. Podnikneme túry v  Grampian Mountains, procházky po  mořském pobřeží a  v  Edinburghu 
se můžeme vydat na  vyhaslou sopku. Navštívíme nejzachovalejší evropskou neolitickou osadu, v  palírně 
ochutnáme skotskou whisky, prohlédneme si královskou jachtu i jeden z nejmalebnějších skotských zámků. 

1. den: Dopoledne odlet z  Prahy. 
Po  příletu si nejprve prohlédneme 
centrum hlavního města Skotska 
Edinburghu. Vydáme se na  Calton 
Hill, odkud budeme mít celé město 
jako na  dlani. Projdeme se po  ulici 
Royal Mile, která se táhne od impo-
zantního hradu postaveného na  vy-
soké čedičové skále až ke  královské 
rezidenci Holyroodhouse. Poté se 
přesuneme na  ubytování směrem 
na sever od Edinburghu. 
2. den: Po snídani navštívíme Edra
dour Distillery, nejmenší palírnu 
ve Skotsku, která se nachází uprostřed 
malebné krajiny nedaleko městečka 
Pitlochry. Po  prohlídce ochutnáme 
místní whisky. Poté se vydáme na ces-
tu Skotskou vysočinou do  vesničky 
Braemar, která se nachází v podhůří 
pohoří Grampian. Podnikneme ne-
náročnou túru s výhledy na jižní část 
pohoří Cairngorm. Pak už se vydáme 
na přejezd krásnou krajinou do měs-
tečka Grantown on Spey, kde pod-
nikneme další procházku. Krátký pře-
jezd na ubytování a večeře.
3. den: Dopoledne podnikneme túru 
na  nejvyšší horu národního parku 
Cairn Gorm (1 244 m n. m.). Ti méně 
zdatní nemusí dojít až na vrchol a při 
zpáteční cestě mohou využít lanovku. 
Ti, kteří budou chtít tento den spí-
še odpočívat, mohou jet lanovkou 
oběma směry – na  její horní stanici 
je otevřena vyhlídková restaurace. 

Odpoledne se vydáme na cestu k se-
vernímu pobřeží. Tam se projdeme 
z  přístaviště John o´Groats k  majáku 
na Duncansby Head a budeme po-
zorovat kolonie ptáků žijících na úte-
sech. Po krátkém přejezdu do Thurso 
se ubytujeme (2 noci). Večeře.
4. den: Tento den strávíme na Ork
nejských ostrovech. Nejprve po-
plujeme přes zátoku Pentland Firth 
asi 40 minut trajektem do  Burwic-
ku. Vydáme se přes Churchillovy 
barié ry spojující jednotlivé ostrovy 
na  východním břehu zátoky Sca-
pa Flow do  malebného městečka 
Stromness. Pak navštívíme neolitic-
kou vesnici Skara Brae pocházející 
z období 2 500 př. n. l. Dále budeme 
pokračovat k  úzkému pruhu země 
mezi jezery Harray a  Stennes, kde 
se zastavíme u  kamenných kruhů 
Ring of  Brodgar a  Stones of Ste
nnes. Poté bude následovat volno 
v Kirkwallu, hlavním městě ostrovů. 
Můžete si prohlédnout St Magnus 
Cathedral, procházet se v  přístavu 
nebo se věnovat nákupům. Návrat 
na ubytování v Thurso a večeře.
5. den: Dopoledne se nejprve krátce 
projdeme v okolí městečka Wick. Poté 
navštívíme zámek Dunrobin Castle 
ze 13. století, který je jedním z nejdé-
le osídlených panství v  Británii. Dále 
budeme pokračovat přes hlavní měs-
to vysočiny Inverness a  kolem nej-
hlubšího, a díky příběhu o podivném 

mořském tvorovi nejproslulejšího je-
zera Skotska Loch Ness do městečka 
Fort Augustus. Zde si prohlédneme 
soustavu zdymadel, která je součás-
tí Kaledonského kanálu, nejdelšího 
vodního kanálu ve Skotsku spojující-
ho Severní moře a  Atlantský oceán. 
Na  ubytování se přesuneme do  Fort 
William. Večeře.
6. den:  Hlavním bodem progra-
mu tohoto dne bude výstup na nej
vyšší horu Velké Británie Ben 
Nevis (1 344 m n. m.). Krásným vý-
hledem na Skotskou vysočinu budou 
odměněni i ti, kteří nevyjdou až úplně 
nahoru. V  případě nepříznivého po-
časí podnikneme túru do Ztraceného 
údolí. Poté se vydáme po  vyhlídko-
vé silnici přes malebné horské údolí 
Glen Coe a  přes rozsáhlé vřesoviště 
Rannoch Moor do  starobylého měs-

tečka Stirling. Ubytování. 
7. den: Dopoledne se zastavíme 
u  originálního lodního výtahu Fal
kirk Wheel, který je jedinou stavbou 
tohoto druhu na  světě. Zbytek dne 
strávíme v  Edinburghu. Navštívíme 
královskou jachtu Britannia, plavi-
dlo, které bylo po více jak 40 let do-
movem Jejího Veličenstva a královské 
rodiny při jejich cestách. Ve  volném 
čase můžete vystoupat po některé ze 
značených stezek na kopec nazývaný 
„Artušův trůn“ nebo navštívit někte-
rou z  pamětihodností či muzeí dle 
vlastního výběru. Ubytování v centru 
vám umožní projít se večer krásně 
osvětleným městem nebo vyrazit 
na večeři do některé z hospůdek.
8. den: Ráno odjezd na letiště a odlet 
do Prahy.

SKOTSKO A ORKNEJSKÉ OSTROVY

známý z filmu o Harrym Potterovi. Foto: Wikimedia Commons

Skotsko • poznávací zájezd Skotsko • poznávací zájezd s turistikou

Přednáška SKOTSKO: 18. 3. 2015 (Praha)

SKOTSKO A OSTROV SKYE

Edinburgh

Blair Castle

ostrov Skye
Glen Coe

Loch Ness

Stirling

Cena obsahuje: letenku Praha – Edin-
burgh a zpět vč. let. tax ve výši 7 000 Kč, 
dopravu autobusem ve Skotsku, 6x uby-
tování v 3* hotelech (dvoulůžkové pokoje 
s  příslušenstvím), 6x snídaně, 3x  večeře 
(2., 3. a 4. den), průvodce, cestovní pojiště-

ní UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: jízdenka na  lanov-
ku a vstupné cca 60 GBP, další výše neu-
vedené služby.
Příplatky: 3x večeře (1. 5. a  6. den) 
o dvou chodech: 1 600 Kč (min. 15 osob), 

jednolůžkový pokoj: 5  900 Kč, *transfer 
z Brna na  letiště busem Student Agency 
a zpět mikrobusem (min. 6 osob): 800 Kč.
Minimální počet účastníků: 25

Navštivte s námi jednu z nejsevernějších částí Britských ostrovů a nechte se okouzlit krásou její jedinečné 
přírody, památkami s bohatou historií a nahlédněte s námi do jejího každodenního života. Ubytování je 
zajištěno v 3* hotelech, v ceně zájezdu je 3x večeře a další jsou možné za příplatek. Během tohoto zájezdu 
navštívíme některé středověké památky, v Dunvegan se vydáme za tuleni, projdeme se zajímavými zahra
dami a ochutnáme pravou skotskou whisky. Po celou dobu se budeme pohybovat v nádherné přírodě plné 
jezer, skalnatých hor a malebných pohoří Skotské vysočiny. Je to jediný hotelový zájezd v naší nabídce, 
během něhož se podíváme i na ostrov Skye, který patří k nejkrásnějším místům ve Skotsku vůbec. Budete 
mít také dostatek času vychutnat si atmosféru hlavního města Edinburghu a navštívit některé jeho zají
mavosti dle vlastního uvážení. 

1. den: Odlet z  Prahy do  Edinbur
ghu. Po  příletu si nejprve prohléd-
neme originální lodní výtah Falkirk 
Wheel, který je jedinou stavbou to-
hoto druhu na světě. Poté navštívíme 
Wallaceův monument, symbol stře-
dověkého městečka Stirling, které 
proslulo vítěznými bitvami Skotů pod 
vedením lidového hrdiny Williama 
Wallace. Ubytování.
2. den: Dopoledne si prohlédne-
me městečko Stirling a zastavíme se 
v místech, kde proběhla slavná bitva 
u  Bunnockburnu. Poté se vydáme 
k největšímu skotskému jezeru Loch 
Lomond, které bylo spolu s  oblas-
tí Trossachs v  roce 2002 vyhlášeno 
prvním skotským národním parkem. 
Zastavíme se v  městečku Luss, od-
kud je pěkný výhled na jezero a horu 
Ben Lomond. (V  srpnovém termínu 
místo prohlídky Stirlingu a  zastávky 
v  Luss navštívíme rodinné sídlo vé-
vody z  Argyllu – Inveraray Castle). 
Poté už vyrazíme do proslulé Skotské 
vysočiny. Přejedeme po  vyhlídkové 
silnici přes rozsáhlé vřesoviště Ran-
noch Moor, malebné údolí Glen Coe 
do Spean Bridge, kde se zastavíme 
u  památníku Commando Memorial. 
Navštívíme také vyhlášenou prodejnu 
s vlněnými výrobky. Přejezd na ubyto-
vání a večeře.
3. den: Tento den strávíme na ostro
vě Skye, který je proslulý překrásnými 

sceneriemi a divokými horami. Jednu 
z  dominant ostrova tvoří za  jasného 
počasí pohoří Cuillin. V malebném ry-
bářském přístavu v Portree se nejpr-
ve vydáme na nenáročnou procházku 
a  potom ochutnáme legendární fish 
and chips, které zde připravují ze zaru-
čeně čerstvých ryb. Navštívíme zahra-
dy v okolí hradu Dunvegan a vydáme 
se na projížď ku na loď kách za tu
leni. Přejezd na ubytování a večeře.
4. den: Dopoledne si nejprve pro-
hlédneme jednu z  nejznámějších 
skotských památek historický hrad Ei
lean Donan Castle. V městečku Fort 
Augustus spatříme soustavu zdyma-
del, jež je součástí nejdelšího vod-
ního kanálu ve  Skotsku. Naše cesta 
pak bude pokračovat k nejhlubšímu, 
a díky příběhu o podivném mořském 

tvorovi nejznámějšímu jezeru Skotska 
– Loch Ness. Na  jeho břehu navštíví-
me zříceninu hradu Urguhart Cas
tle. Pak už budeme přes hlavní město 
a  přístav Skotské vysočiny Inverness 
pokračovat na ubytování. Večeře. 
5. den: Dopoledne se nejprve za-
stavíme v  městečku Tomatin, kde 
ochutnáme v  palírně místní whisky. 
Poté se vydáme do oblasti národní
ho parku Cairngorms a pozemní la-
novkou vyjedeme k nejvýše položené 
restauraci ve Velké Británii s krásnými 
výhledy na  okolní hory. Odpoled-
ne budeme pokračovat malebným 
pohořím Grampians a  navštívíme 
jeden z  největších skotských zámků 
Blair Castle, který je vyhlášený jak 
svými zajímavými interiéry, tak krás-
nými zahradami. V Pitlochry se bude-

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
13. 7. – 19. 7. 2015 06IR15.1307 32 200 Kč Praha, *(svoz: Brno) 

3. 8. – 9. 8. 2015 06IR15.0308 33 400 Kč Praha, *(svoz: Brno)

Grampian 
Mountains Grampian 

Mountains

Duncansby 
Head

NOVINKA

te moci projít s průvodkyní k „žebříku“ 
pro migrující lososy. Ubytování.
6. den: Přesuneme se do  Edinbur-
ghu a budeme se věnovat prohlídce 
hlavního města Skotska. Navštívíme 
královskou jachtu Britannia, projde-
me se po ulici Royal Mile, která vede 
od impozantního hradu postaveného 
na vysoké čedičové skále až ke králov-
ské rezidenci Holyroodhouse. Vydá-
me se také na Calton Hill, kde bude-
me mít po krátkém a nenáročném vý-
stupu celé město jako na dlani. Město 
nabízí nepřeberné množství památek 
a ve volném čase můžete mimo jiné 
navštívit některé ze spousty zajíma-
vých muzeí a galerií. Ubytování. 
7. den: Transfer na  letiště a  odlet 
do Prahy. 

>>> >>>

Zbytky hradu Urguhard Castle  
na břehu jezera Loch Ness

Neolitická vesnice Scara Braee, 
Orknejské ostrovy
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PŘÍRODOU SKOTSKA

DO SKOTSKA ZA WHISKY

Skotsko • poznávací zájezdy s turistikou/poznávací zájezdy

P E R I S C O P E
SVĚT 2015-2016

MADEIRA
LISABON

ANDALUSIE 
MEXIKO

PERU
USA

KANADA
IZRAEL

ARMÉNIE
GRUZIE

NOVÝ ZÉLAND
a další

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

SVĚT S PRŮVODCI CK PERISCOPE SE VÁM PRÁVĚ OTEVÍRÁ!

EdinburghGlasgow
Auchentoshean

Cardhu
Glenfiddich
Royal 
Lochnagar

Dalwhinnie

Skotsko je populární destinací turistů z celého světa, proto jsme se rozhodli připravit zájezd také pro ty 
naše klienty, kteří na  svých cestách upřednostňují pobyt v  přírodě. Program je sestaven tak, abychom 
v každé oblasti strávili alespoň celý jeden den bez nutnosti dlouhých přejezdů na ubytování. Obtížnost 
zájezdu jsme zvolili na úrovni „červené botičky“, což znamená, že se budou střídat lehčí a náročnější túry. 
Chodit tedy můžete jen s batůžkem. V programu sice uvádíme některé plánované trasy, naši zkušení prů
vodci se však mohou přímo na místě rozhodnout pro změnu a upravit náročnost trasy dle aktuálního stavu 
počasí i složení skupiny. Budete mít možnost vystoupat na nejvyšší vrchol britských ostrovů Ben Nevis, 
poznáte Grampians Mountains, ostrov Skye i údolí Glen Coe. Navštívíme také hrad Eilean Donan, palírnu 
a prohlédneme si centrum hlavního města Edinburghu.

Whisky patří ke Skotsku stejně neodmyslitelně jako kilt, dudáci nebo ragby. Po úspěšném prvním ročníku 
vám opět nabízíme, v trochu pozměněné podobě, zájezd, který vás zavede do krásné přírody Skotské vy
sočiny, do Edinburghu, historického Stirlingu a samozřejmě také do palíren. Celkem jich můžete navštívit 
pět. Byly vybrány tak, abychom mohli porovnat i rozdíly mezi jednotlivými lokalitami. V každé z nich se 
nám bude věnovat zkušený místní průvodce. Všechny návštěvy palíren a ochutnávky jsou zahrnuty v ceně 
zájezdu. Věříme, že zájezd zaujme nejen milovníky whisky, ale i ty z vás, kteří chtějí zažít atmosféru Skotska 
v příjemném pohodovém tempu. Zájezd si zpestříme kratší procházkou u Braemaru. Ubytování bude za
jištěno ve dvoulůžkových pokojích hotelů nebo penzionů se snídaní. Druhý den je v ceně zájezdu i večeře.
ZÁJEZD DO SKOTSKA ZA WHISKY VÁM NA VYŽÁDÁNÍ RÁDI PŘIPRAVÍME I V JINÉM TERMÍNU.

1. den: Dopoledne odlet z  Prahy 
do Edinburghu. Po příletu se vydáme 
do  centra hlavního města Skotska. 
Projdeme se po ulici Royal Mile, která 
se táhne od impozantního hradu po-
staveného na  vysoké čedičové skále 
až ke  královské rezidenci Holyrood-
house a parku, jehož součástí je i ko-
pec sopečného původu nazývaný „Ar
tušův trůn“. Můžete na něj vystoupat 
po některé ze značených stezek a mít 
tak celé město jako na dlani. Večer pře-
sun do Pitlochry na ubytování.
2. den: Celý tento den se budeme 
věnovat turistice v Grampian Moun
tains. Nejprve se přesuneme do ma-
lebné vesničky Braemar a podnikne-
me výšlap na  horu Morrone, odkud 
je krásný výhled na  jižní část pohoří 
Cairngorm. Po  ubytování v  místním 
hostelu se ještě můžete vydat na dal-
ší procházku oblastí rašelinišť a vřesů 
k  opuštěnému sídlu Derry Lodge. 
Ubytování v Braemaru.
3. den: Dopoledne přejedeme do To-

1. den: Dopoledne odlet z  Prahy. 
Po  příletu si prohlédneme hlavní 
město Skotska Edinburgh. Vydáme 
se na Calton Hill, odkud budeme mít 
celé město jako na dlani. Projdeme se 
po  ulici Royal Mile, která se táhne 
od impozantního hradu postaveného 
na vysoké čedičové skále až ke králov-
ské rezidenci Holyroodhouse a parku, 
jehož součástí je i  kopec sopečného 
původu nazývaný „Artušův trůn“. Poté 
se přesuneme na ubytování směrem 
na sever od Edinburghu. 
2. den: Po snídani se nejprve vydáme 
na  cestu Skotskou vysočinou do  ves-
ničky Braemar, která se nachází v pod-
hůří pohoří Grampian. V případě přízni-
vého počasí podnikneme nenáročnou 
procházku. Poté navštívíme Royal 
Lochnagar Distillery, která se nachá-
zí uprostřed malebné krajiny nedaleko 
od  sídla královské rodiny v  Balmoralu. 
Po  prohlídce palírny ochutnáme dva 
vzorky místní jednosladové whisky. 
Pak se vydáme do  „hlavního města 

matinu, kde navštívíme palírnu a ochut-
náme místní whisky. Poté budeme po-
kračovat přes hlavní město Skotské vy-
sočiny Inverness k nejhlubšímu, a díky 
příběhu o podivném mořském tvorovi 
nejproslulejšímu jezeru Skotska – Loch 
Ness. V  městečku Fort Augustus si 
prohlédneme soustavu zdymadel, kte-
rá je součástí Kaledonského kanálu, 
nejdelšího vodního kanálu ve  Skotsku 
spojujícího Severní moře a  Atlantský 
oceán. Navštívíme také historický hrad 
Eilean Donan Castle, jednu z nejzná-
mějších skotských památek. Přejedeme 
přes most Skye Bridge spojující ostrov 
Skye s pevninou a ubytujeme se v měs-
tečku Broadfordu (2 noci).
4. den: Tento den se budeme věno-
vat turistice na  ostrově Skye, který 
je proslulý překrásnými sceneriemi 
a divokými horami. Podnikneme túru 
v pohoří Cuillins Hills, projdeme se 
po  útesech na  pobřeží a  vydáme se 
ke skalnímu útvaru Old Man of Sto
re. Zastavíme se také v  malebném 

whisky“, jak se přezdívá Dufftownu, 
a  navštívíme vyhlášenou Glenfiddich 
Distillery. Zkušený průvodce provede 
naši skupinu palírnou i historií této ro-
dinné firmy. Projdeme celý proces vý-
roby od zpracování ječmene až po tzv. 
„Still House“ s  typickými měděnými 
destilačními přístroji. Navštívíme také 
skladiště s uloženými sudy pro výrobu 
slavné patnáctileté Glenfiddich  Sole-
ra Reserve. Prohlídku zakončíme ochut-
návkou ve VIP salonku, kde se budeme 
snažit proniknout do  chutí a  vůní 12, 
15, 18 a  21letých Glenfiddich whisky. 
Ubytujeme se v samotném srdci vyhlá-
šené oblasti Speyside v  malém rodin-
ném hotýlku v Rothes. Místní bar nabízí 
více než 100 druhů whisky. Večeře.
3. den: Dopoledne navštívíme nej-
známější skotské bednářství Spey
side Cooperage, kde se vyrábí 
a  opravují sudy. Poté se přesuneme 
do  vesnice Knockando, kde navští-
víme Cardhu Distillery. Součástí 
prohlídky organizované opět pouze 

rybářském přístavu v  Portree, kde 
budeme moci ochutnat legendární 
fish and chips, které zde připravují 
ze zaručeně čerstvých ryb. Návrat 
na ubytování v Broadfordu. 
5. den: Dopoledne se nejprve pře-
plavíme z  Armadale krátkým trajek-
tem do  Mallaig. Krátce se zastavíme 
v  Glenfinnanu, který je známý svým 
300 metrů dlouhým železničním vi-
aduktem. Poté budeme pokračovat 
kolem jezera Loch Eil do  městečka 
Fort William, kde bude hlavním bo-
dem programu výstup na  nejvyšší 
horu Velké Británie Ben Nevis 

pro naši skupinku bude degustace 
3 vzorků místní whisky. Poté se vydá-
me do  národního parku Cairngorms 
a  pozemní lanovkou se vyvezeme 
k nejvýše položené restauraci ve Vel-
ké Británii. Je odsud krásný výhled 
na jezero Loch Morlich a celou oblast. 
Naší další zastávkou bude jedna z nej-
výše položených palíren ve  Skotsku 
– Dalwhinnie Distillery, kde si také 
prohlédneme proces výroby a samo-
zřejmě ochutnáme místní single malt, 
tentokrát s  vybranými druhy čokolá-

(1  344 m n. m.). Ubytování v  hostelu 
přímo u nástupu na túru. 
6. den: Dopoledne se vydáme 
na  lehčí túru v  pohoří Three Sisters 
a  objevíme jedno ztracené údolí 
v jedné z nejkrásnějších oblastí Skot-
ska Glen Coe. Poté přejedeme přes 
rozsáhlé vřesoviště Rannoch Moor 
a  známé historické město Stirling 
do  Edinburghu. Centrum města 
a  hlavní stavby bývají večer hezky 
osvětlené a tak se ještě můžete vydat 
na  večerní procházku nebo navštívit 
některou z mnoha restaurací a pubů.
7. den: Brzy ráno odlet do Prahy.

dy vyráběné v místě. Pak už se poma-
lu rozloučíme se Skotskou vysočinou 
a budeme směřovat na jih. Ubytování. 
4. den: Dopoledne si prohlédneme 
středověké městečko Stirling, pro-
slulé vítěznými bitvami Skotů pod 
vedením lidového hrdiny Williama 
Wallace. Cestou na  letiště v Glasgow 
se ještě zastavíme na  prohlídku pa-
lírny Auchentoshean a  zájezd tak 
symbolicky zakončíme ochutnávkou 
dvou vzorků místní jednosladové.  
Odpoledne odlet do Prahy.

Cena obsahuje: letenku Praha – Edin-
burgh a zpět vč. let. tax, ve výši 6 000 Kč, 
dopravu mikrobusem ve  Skotsku, 6x 
ubytování v hostelech (vícelůžkové po-
koje, zpravidla se společným sociálním 
zařízením), průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: stravu, vstupné asi 
20 GBP, další výše neuvedené služby.
Příplatek: 6x snídaně (4x kontinentální, 
2x skotské): 890 Kč. 
Minimální počet účastníků: 7
Garance malé skupiny (max. 8 osob)

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
8. 6. – 14. 6. 2015 05IR15.0806 24 900 Kč Praha 

Cena obsahuje: letenku Praha – Edin-
burgh a zpět vč. let. tax ve výši 7 000 Kč, 
dopravu mikrobusem ve  Skotsku, 3x 
ubytování v hotelech nebo penzionech 
– dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, 
3x snídaně, 1x večeři o dvou chodech, 
vstupné do  pěti palíren včetně 
ochutnávek whisky, průvodce, ces-

tovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění 
proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: lanovku v NP Cairngorm 
(11 GBP) a další výše neuvedené služby.
Slevy: Na  tento zájezd se nevztahují 
žádné slevy.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 2 900 Kč.
Minimální počet účastníků: 7

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
1. 6. – 4. 6. 2015 01IR15.0106 24 400 Kč Praha

7. 9. – 10. 9. 2015 01IR15.0709 24 400 Kč Praha

Edinburgh

Pitlochry

Ostrov Skye

Inverness

Glen Coe
Loch Lomond

Grampian Mountains
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Izrael

Termín: Cena:  Kód na webu:  
13. 4. – 21. 4. 2015 35 900 Kč 19SV15

Cena obsahuje: letenky Praha – Tel Aviv a  zpět vč. 
let. tax, dopravu autobusem, 8x ubytování v hotelech 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 8x snídaně, 7x ve-
čeře, místního delegáta a českého průvodce, vstupné 
do národních parků Ceasareia, Ein Gedi a Masa
da – včetně lanovky, cestovní pojištění UNIQA K5C 
a pojištění CK. Cena neobsahuje: další vstupné (asi 
280 NIS, tj. cca 1 600 Kč), spropitné cca 40 USD a další 
výše neuvedené služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 
6 900 Kč. Minimální počet účastníků: 20

V  dubnu se již potřetí vydáme za  přírodou 
a  památkami Izraele. Kvalitní hotely s  polo
penzí, většina vstupů je v ceně. 
1. den: Odlet z Prahy do Tel Avivu. Z letiště se pře-
suneme na ubytování. 2. den: Starobylé město Ca-
esarea Maritima na pobřeží Středozemního moře, 
zahrady v okolí Bábovy svatyně v Haifě, podzemní 
křižácké město v  Akko. 3.  den:  Galilejské jezero, 
kostel Rozmnožení chlebů a ryb, Capernaum, pra-
voslavný kostel Sedmi apoštolů a  kostel Blahosla-
venství. Muzeum v  kibutzu Ginossar s  originálem 
lodi zachované z  doby Kristovy, ochutnávka vý-
borného izraelského vína ve  vinařství Golan Hi-
ghts Winery. Jardenit, místo, kam se sjíždějí pout-
níci z celého světa, aby se nechali pokřtít. 4. den: 
Největší arabské město v Izraeli – Nazaret, bazilika 
Zvěstování a  kostel svatého Josefa. Muzeum ho-
locaustu Yad  Vashem v  Jeruzalémě. Chrám Naro-
zení Páně v Betlémě. 5. den: Celodenní prohlídka 
Jeruzaléma. Olivetská hora, Zeď nářků, Křížová 
cesta, chrám Božího hrobu, Getsemanská zahrada 
a  další zajímavá místa. 6.  den:  Procházka v  oáze 
Ein Gedi, koupání v Mrtvém moři, pevnost Masada, 
která se rozkládá vysoko na plošině skalního útesu, 
kam se dopravíme lanovkou. Přesun pouští do Eila-
tu. 7. den: Osobní volno, koupání v Rudém moři, 
potápění u  korálových útesů, podmořská obser-
vatoř (doprava místními TAXI není v ceně zájezdu). 
Možnost celodenního výletu do  jordánské Petry, 
nutno objednat již při zakoupení zájezdu: 6 000 Kč. 
8. den: Dopoledne návštěva národního parku Tim-
na, zastávka na vyhlídce Ramon v nitru Negevské 
pouště. 9.  den:  Prohlídka Tel Avivu, staré město 
Jaffa a odlet do Prahy.

Velký okruh Mexikem

Termín: Cena:  Kód na webu:  
6. 3. – 21. 3. 2015 66 900 Kč 22SV15

Cena obsahuje: letenky Praha – Mexico City a Can-
cun – Praha (lety s  přestupem) ve  výši 22  000 Kč vč. 
let. tax, dopravu mikrobusem, 14x ubytování ve  3* 
hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 14x sní-
daně, průvodce, kompletní vstupy dle programu 
a služby česky hovořícího průvodce od příletu do Me-
xico City po odlet z Cancunu, cestovní pojištění České 
pojišťovny a  pojištění CK. Cena neobsahuje: spro-
pitné za místní služby (řidič, portýři apod.), další výše 
neuvedené služby. Minimální počet účastníků: 12 

Vydejte se do Mexika s Petrou Ježkovou, kte
rá zde žije již několik let a  ukáže vám tuto 
zemi i očima místních obyvatel. 
1.–2. den: Samostatný odlet z  Prahy do  Mexico 
City, setkání s průvodkyní zájezdu. Centrum Mexico 
City, Muzeum antropologie. 3.–4. den: Pyramidy 
Teotihuacán, prohlídka místní dílny na  zpracová-
ní obsidiánu (tzv. „vulkanické sklo“) a  ochutnávky 
tequily a dalších alkoholických nápojů. Pozorování 
sopky Popocatépetl při západu slunce (viz obr.). 
Přejezd do koloniálního města Oaxaca. 5.–6. den: 
Zapotécké a  mixtécké pyramidy Monte Albán, 
přejezd k Tichému oceánu. Den na  písečné pláži, 
želví akvárium. 7. den: Celodenní přejezd do státu 
Chiapas (hory, džungle, kávové plantáže). San Cris-
tóbal de  las Casas. 8.–9.  den: Projížďka lodičkou 
kaňonem Sumidero, prohlídka Chiapa de Corzo. 
Indiánská vesnice Chamula, přejezd do Palenque. 
10.–11. den: Prohlídka mayských ruin Palenque 
uprostřed džungle, koupání v  kaskádách Agua 
Azul. Přejezd do  města Villahermosa, návštěva 
parku La Venta s obřími Olméckými hlavami a zoo. 
12.–13. den: Historické centrum koloniálního 
města Campeche, poté cesta přes Yucatánský po-
loostrov. Návštěva jeskyně zaplavené vodou s pro-
padlými stropy. Prohlídka pyramid Chichén Itzá, 
přesun do Tulumu.  14.–15. den: Tulum – pobyt 
na  karibské pláži. Transfer na  letiště do  Cancunu, 
samostatný odlet do ČR. 16. den: Přílet do Prahy.

Silvestr na Madeiře,
zábava a turistika
Vyzkoušejte na Nový rok něco neobvyklého! 
Užijeme si oslavu s velkolepým ohňostrojem 
a  bohatou nabídkou jídla, pití a hudby. 
1. den: Odlet z  Prahy do  Funchalu s  přestupem. 
Ubytování v centru. 2. den: Prohlídka středu města, 
čtvrť Monte, tropická zahrada, muzeum minerálů, 
ochutnávka madeirského vína. 3. den: Přejezd hor-
skou silnicí do sedla Eira do Serrado. Výstup na plo-
šinu s  výhledem do „Údolí jeptišek“. Návštěva bo-
tanické a orchidejové zahrady. Silvestrovské oslavy 
spojené s  ohňostrojem. V přístavu kotví nasvícené 
a  nazdobené velké lodě z  celého světa. Silves-
trovská gala večeře v hotelu za příplatek. 4. den: 
Novoroční odpolední procházka v okolí Funchalu. 
5. den: Vyjížďka do  sedla Encumeada, dále přes 
náhorní plošinu Paúl da Serra do Rabaçalu. Podél 
levády dojdeme k vodopádu Risco a později také 
do skalního kotle 25 fontán. Za svitu baterek pře-
konáme 900 m dlouhý tunel. Výhledy z 600 m vyso-
kého útesu Gabo Girao. 6. den: Z parkoviště na vr-
cholu Pico de Arieiro dojdeme pěšky na vyhlídku 
Ninho da Manta. Poté přejezd do obce Sao Vicente, 
návštěva lávové jeskyně a muzea vulkanologie. Ná-
vrat vyhlídkovou silnicí. 7. den: Návštěva vesničky 
Riberio Frio. Procházka levádou na vyhlídku Balco-
es a pak další levádou s několika tunely do Portely. 
8. den: Ranní odlet z Madeiry a návrat do ČR.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
29. 12. 2014 – 5. 1. 2015 29 500 Kč 14SV15.2912
27. 12. 2015 – 3. 1. 2016 web 14SV16.2712

Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal a zpět vč. let. 
tax (s  přestupem), 7x ubytování ve  3* hotelu v  centru 
Funchalu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 7x snída-
ně, průvodce, dopravu dle programu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění CK. Cena neobsahuje: vstupné 
(přibližně 30 EUR + případně sjezd na saních od 30 EUR), 
spropitné a  další výše neuvedené služby. Příplatky: 
4x  večeře 2  000 Kč, 1lůžkový pokoj: 3  500 Kč, příplatek 
za silvestrovskou gala večeři: 2 800 Kč. Minimální počet 
účastníků: 15 

Přednáška MEXIKO:
14. 1. 2015 (Praha)

ZÁJEZDY SVĚT 2015 – 2016
OHLASY ZE ZÁJEZDŮ Indie – fotoexpedice 

Tygr s Petrem Slavíkem
Vydejte se s  námi na  safari za  pruhovaným 
vládcem džungle i  ostatními obyvateli nej
krásnějších národních parků Indie. 
Společně navštívíme Bandhávgarh, park s  vůbec 
nejsilnější populací tygrů v  zemi, a  Kánhu, místo 
tajemných salových lesů a starých maharadžových 
loveckých altánů, které inspirovalo svou krásou Ru-
dyarda Kiplinga k napsání příběhu chlapce vycho-
vaného vlky – Knihy džunglí. 
Těžko hledat fotograficky atraktivnější šelmu, než je 
tygr. Bohužel i on je, stejně jako ostatní velké šelmy, 
ohrožován úbytkem životního prostředí a nelegál-
ním lovem. Expedice Tygr 2015 vás zavede do dvou 
indických národních parků s jednou z nejsilnějších 
populací těchto pruhovaných vládců džungle. Pod 
vedením profesionálního fotografa přírody 
Petra Slavíka, který se specializuje na  foto
grafování velkých šelem po celém světě, budete 
mít možnost poznat krásy indické džungle. Oba 
parky jsou nejen domovem tygrů, ale i nepřeber-
ného množství dalších živočišných druhů. Levharti, 
medvědi pyskatí, divoká prasata, jeleni axisové, di-
vocí pávi či největší tuři světa – gaurové. To je jen 
pár zvířecích obyvatel z  nekonečného bohatství 
těch, které džungle ukrývá. Celá cesta je zaměře
na na pozorování krás exotické divočiny. Je tak 
vhodná nejen pro člověka s fotoaparátem, ale pro 
každého milovníka přírody. Zájezd nabízí klasické 
safari v otevřených džípech, ale i možnost procház-
ky džunglí či návštěvu místních vesnic.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
14. 5. – 26. 5. 2015 89 750 Kč 34SV15

Cena obsahuje: letenky Praha – Dillí a zpět vč. let. tax 
(s přestupem) a  letenky Dillí – Jabalpur a zpět vč. let. 
tax, ubytování v lodgích (dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím), plnou penzi, jeep safari v  otevřených vo-
zech (max. 3 osoby v džípu) včetně poplatků za vozy 
a  lokální průvodce dle programu, transfery klimatizo-
vaným minibusem z/do Jabalpuru a transfer mezi NP 
Bandhavgarh-Kanha, vládní poplatky a daně, pojištění 
CK proti úpadku. Cena neobsahuje: pojištění, nápoje, 
spropitné, vízum do Indie, další výše neuvedené služby. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 15 980 Kč.

Foto: Petr Slavík

PROSINEC termín strana kód zájezdu
Silvestr na Madeiře, zábava a turistika 29. 12. – 5. 1. 61 14SV15
BŘEZEN
Velký okruh Mexikem 6. 3. – 21. 3. 61 22SV15
DUBEN
Izrael 13. 4. – 21. 4. 61 19SV15
Lisabon a Madeira – květinové slavnosti 15. 4. – 21. 4. 62 09SV15
Andalusie a Gibraltar, festival v Seville 22. 4. – 29. 4. 62 08SV15
KVĚTEN
Holandsko 6. 5. – 10. 5. 62 06SV15
Indie – fotoexpedice Tygr s Petrem Slavíkem 14. 5. – 26. 5. 60 34SV15
ČERVEN
Madeira  4. 6. – 12. 6. 63 02SV15
Madeira s turistikou 29. 6. – 6. 7. 63 41SV15
ČERVENEC
Madeira 11. 7. – 19. 7. 63 02SV15
Kanada NP Banff a Jasper 30. 7. – 10. 8. 64 01SV15
SRPEN
Madeira 8. 8. – 16. 8. 63 02SV15
Za krásami Kanady o něco levněji 18. 8. – 31. 8. 64 46SV15
Slovinsko 31. 8. – 7. 9. 63 17SV15
ZÁŘÍ
Černá Hora 2. 9. – 10. 9. 63 40SV15
Západ USA 2. 9. – 22. 9. 64 27SV15
Gruzie a Arménie 4. 9. – 14. 9. 65 26SV15
Madeira s turistikou 21. 9. – 28. 9. 63 41SV15
To nejlepší z Izraele s Jirkou Kolbabou 27. 9. – 1. 10. 65 38SV15
ŘÍJEN
Istanbul 3. 10. – 6. 10. 65 20SV15
Jihoafrická republika 19. 10. – 1. 11. 66 32SV15
Madeira 23. 10. – 31. 10. 63 02SV15
To nejlepší z Izraele s Jirkou Kolbabou 28. 10. – 1. 11. 65 38SV15
LISTOPAD
Peru 28. 11. – 12. 12. 66 04SV15
Nový Zéland – The Best Of 29. 11. – 19. 12. 66 05SV15
PROSINEC
Silvestr na Madeiře, zábava a turistika 27. 12. – 3. 1. 61 14SV15

Vážení a milí přátelé,
děkuji Vám všem, kteří si po návratu ze zájezdu najdete čas a napíšete nám o svých zážitcích. Vaše dojmy 
a postřehy jsou pro nás cenným vodítkem při přípravě dalších zájezdů a věřte, že není lepší motivace 
do další práce než nadšený dopis od spokojeného klienta. Jeden takový otiskujeme níže.
Přeji Vám i do budoucna hodně hezkých zážitků nejen při cestování s námi, ale i v osobním životě.

Petr Burian – majitel CK Periscope Skandinávie

Dobrý den,
vrátili jsme se tento týden ze zájezdu do  Lisabonu 
a na Madeiru a rádi bychom Vám poděkovali za krás-
nou dovolenou. Program zájezdu byl velmi dobře 
připraven, ubytování bylo též pěkné. Hlavně musíme 
po zásluze pochválit oba průvodce. Jak pan František 
Michlík, tak paní Lenka Mendonca byli skvěle připra-
veni a  velmi se věnovali všem klientům. Jejich práci 
nebylo opravdu co vytknout. Byl to již náš druhý zájezd 
s Vaší CK a pokaždé se nám s Vámi velmi líbilo. Přejeme 
Vám mnoho spokojených klientů a těšíme se zase ně-
kdy na shledanou.

S pozdravem a přáním všeho dobrého
Marie a Tomáš H., Praha

Foto: Turismo da Madeira
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Foto: Petra Ježková
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
15. 4. – 21. 4. 2015 27 500 Kč 09SV15

Cena obsahuje: letenku z Vídně a zpět ve výši 11 000 Kč 
vč. let. tax, transfery z  letišť na  hotely a  zpět, dopravu 
mikrobusem, 6x ubytování ve 3–4* hotelech (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 6x snídaně, průvodce, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění CK. Cena neobsahuje: 
místní dopravu MHD v Lisabonu a ve Funchalu, vstupné 
(přibližně 60 EUR), další výše neuvedené služby. Pří
platky: 1lůžkový pokoj: 5  000 Kč, 2x večeře (Madeira): 
1 400 Kč (vč. nápojů). Pozn.: odlet z Prahy je možný. 
Minimální počet účastníků: 12

Lisabon a Madeira, 
květinové slavnosti
Atraktivní zájezd za  poznáním dvou portu
galských klenotů: hlavního města Lisabonu 
a květinového ostrova Madeiry. 
1. den: Odlet z  Vídně do  Lisabonu. Svoz z  Brna 
(min. 6 os.). Transfer na  hotel metrem. 2. den: 
Prohlídka historického centra a  maurského hradu 
sv.  Jiří. 3.  den: Typickou žlutou tramvají (MHD) 
zajedeme do  čtvrti Belém. Dále uvidíme např. 
památník portugalských objevitelů, dlouhý most 
Vasco da Gama a  výstaviště EXPO. Večer odlet 
na Madeiru. Transfer do hotelu v městečku Caniço 
de Baixo. 4.  den: Autobus nás doveze až na  třetí 
nejvyšší vrchol Madeiry Pico de Arieiro (1 810 m 
n. m.). Krátkou procházkou se vydáme do „hnízda 
káňat“, na vyhlídku Ninho da Manta. Přejezd na se-
verní pobřeží do obce Sao Vicente s lávovou jeskyní 
a muzeum vulkanologie. Za městečkem s lávovými 
jezírky Porto Moniz nás pak čeká vyhlídková jízda 
silnicí vedoucí po pobřeží. 5. den: Květinové slav-
nosti. Celodenní pobyt ve Funchalu (MHD). 6. den: 
Vyjedeme do  sedla Encumeada a  přes náhorní 
plošinu Paúl da Serra do  Rabaçalu. Podél krátké 
levády dojdeme k vodopádu Risco. Odpoledne lze 
ve Funchalu navštívit tržnici a botanickou nebo or-
chidejovou zahradu (MHD). 7.  den: Odlet do Víd-
ně. Odvoz z letiště do Brna při min. 6 osobách. Do-
poručujeme rezervaci co nejdříve.

Andalusie a Gibraltar, 
festival v Seville
Tradiční oblíbený zájezd, jehož specialitou 
je andaluská folklorní slavnost Feria de Abril 
v Seville a také návštěva Gibraltaru.
1. den: Odlet z  Prahy s  přestupem. Ubytování 
v  hotelu na  pobřeží. Možnost fakultativního vý-
letu do  Malagy. 2. den: Podél pobřeží dojedeme 
k  horské vesnici Casares, kde si prohlédneme ty-
pickou architekturu bílých vesniček. Dostaneme 
se i na britské území zvané Gibraltar. 3. den: Pobyt 
v Cádizu. Přesun do Sevilly. 4. den: Sevilla, jedineč-
né a  nezapomenutelné město! Naším záměrem 
je zažít festivalový kolorit v  době „Feria de Abril“. 
Během slavnosti je Sevilla nazdobená, lidé v  ty-
pickém barevném oblečení tančí a všude v ulicích 
zní hudba. 5. den: Přejedeme do Córdoby, kde se 
ve středu města rozkládá nejpůsobivější muslimská 
stavba v celé Andalusii – Mezquita (mešita). 6. den: 
Romantické procházky Córdobou a  dále přejezd 
příjemnou krajinou do Granady. 7. den: Návštěva 
honosné palácové pevnosti Alhambry a  zahrady 
Generalife. Působivé výhledy na arabskou čtvrť Al-
baicín s Juderií a Ciganerií jsou tou nejlepší pozván-
kou k jejich návštěvě. Arabský trh je nejvyhlášenější 
právě v Granadě. Vstupné do Alhambry je zahrnuto 
v ceně zájezdu. 8. den: Přesun z Granady na letiště 
a odlet.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
22. 4. – 29. 4. 2015 27 900 Kč 08SV15
Cena obsahuje: letenku Praha – Malaga (s  pře-
stupem) a  zpět vč. let. tax ve  výši 7  000  Kč, dopravu 
 autobusem, 7x ubytování ve  3* hotelech (2lůžko-
vé pokoje s  příslušenstvím), 7x  snídaně, průvodce, 
vstupné do  Alhambry, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a  pojištění CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 
80 EUR a  další výše neuvedené služby. Příplatky: 
6x večeře: 2 500 Kč (min. 10 osob), jednolůžkový pokoj: 
6 000 Kč. Slevy: Na tento zájezd se nevztahují žádné 
slevy. Minimální počet účastníků: 25
Pozn.: Na vyžádání možnost odletu samostatně 
bez průvodce z Vídně.

Holandsko 
Autobusový zájezd za nejzajímavějšími místy 
Holandska s noclehy v hotelech a pouze jed
ním nočním přejezdem.

1. den: Odjezd autobusu z  Brna a  Prahy, nocleh 
v  hotelu v  Německu. 2. den: V  Holandsku nejpr-
ve navštívíme Keukenhof – největší květinový park 
v Evropě. Poté se vydáme na předměstí královské-
ho města Den Haag, kde se nachází Madurodam 
– Holandsko v miniatuře. Projdeme se po prome-
nádě v  přímořském lázeňském městečku v  Sche-
veningen a prohlédneme si písečné duny Kijkduin. 
Ubytování v  hotelu (2 noci). Večeře za  příplatek. 
3. den: Dopoledne se vydáme na vyhlášený sýro-
vý trh v  Alkmaaru. Poté navštívíme výrobnu sýrů, 
kde budete moci ochutnat z místní široké nabídky. 
Dále budeme pokračovat do  Volendamu – staré 
rybářské vesnice na břehu jezera Markermeer, kde 
ve stáncích nebo malých restauracích nabízejí za-
ručeně čerstvé plody moře, kousky smažených ryb 
nebo jiné místní speciality. 4. den: Prohlídka Am-
sterodamu. Budeme se plavit lodí, projdeme se uli-
cemi města, prohlédneme si jeho pamětihodnosti 
a nevynecháme ani květinový trh nebo vyhlášenou 
čtvrť „Red light distrikt“. Možnost návštěvy některé-
ho z mnoha muzeí. V podvečer se vydáme na cestu 
zpět do ČR. 5. den: Příjezd do Prahy a Brna během 
dopoledne. 

Již šestým rokem vás zveme na příjemný por
tugalský ostrov Madeira. Naše zájezdy jsou 
obohaceny o několikahodinové túry přírodou 
a podél levád. 
1. den: Večerní odlet na Madeiru z Prahy s přestu-
pem. Ubytování v  centru. 2. den: Po  dopolední 
prohlídce první části středu města Funchal nás čeká 
úvodní nedaleká leváda Dos Tornos. 3.  den: 
Přejezd horskou silnicí do  sedla Eira do  Serrado. 
Výstup na  plošinu s   výhledem do  „Údolí jepti
šek“. Návrat do Funchalu, návštěva čtvrti Monte 
a tropické zahrady. 4. den: Vydatná celodenní túra 
nádhernou levádou Caldeirão Verde. 5. den: 
Dnes se vydáme do Rabaçalu. Podél krátké levády 
dojdeme k vodopádu Risco. Další levádou dojde-
me do skalního kotle 25 fontán. Za svitu baterek 
překonáme 900 m dlouhý tunel. Koupel v Atlan-
tiku. Výhledy z 600 m vysokého útesu Gabo Girao. 
6. den: Autobus nás časně ráno doveze až na třetí 
nejvyšší vrchol Madeiry Pico de Arieiro. Čeká nás 
náročnější několikahodinový výšlap na  úplně 
nejvyšší vrchol Madeiry Pico Ruivo (1 862 m). 
Nakonec sestoupíme pohodlnou vyhlídkovou ces-
tou do Achady do Teixeira. 7. den: Dnes se projde-
me poloostrovem São Lourenço. Odpoledne 
pobyt ve Funchalu či okolí. 8. den: Odlet z Madeiry 
a návrat do ČR.Termín: Cena:  Kód na webu:  

6. 5. – 10. 5. 2015 9 900 Kč 06SV15
Cena obsahuje: dopravu autobusem, 3x ubytování 
v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 3x snídaně 
(z  toho 1x formou balíčku), průvodce, cestovní pojiště-
ní K5C a  pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahu
je: vstupné cca 45 EUR a další výše neuvedené služby. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 1  200 Kč, 2x večeře formou 
bufetu (min. 20 osob): 700 Kč. Odjezdová místa: Praha, 
Brno. Minimální počet účastníků: 30

Madeira a Lisabon Madeira  
s turistikou

Slovinsko

Černá Hora

Termín: Cena:  Kód na webu:  
4. 6. – 12. 6. 2015 26 900 Kč  02SV15

11. 7. – 19. 7. 2015 26 900 Kč 02SV15
8. 8. – 16. 8. 2015 26 900 Kč 02SV15

Prožijte svátky na Madeiře!
23. 10. – 28. 10. 2015* 22 900 Kč 42SV15

* Zkrácená verze, program na webu.
Cena obsahuje: letenky Praha – Lisabon – Funchal 
a  zpět vč. letištních tax, 8x ubytování ve  3* hotelu 
v Lisabonu a v centru Funchalu (2lůžkové pokoje s pří-
slušenstvím), 8x snídaně, průvodce, dopravu podle pro-
gramu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (cca 35 EUR + 
sjezd na saních od 30 EUR), spropitné a další výše neu-
vedené služby. Příplatky: 5x večeře: 2 600 Kč, 1lůžkový 
pokoj: 4 000 Kč. Minimální počet účastníků: 12 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
31. 8. – 7. 9. 2015 13 500 Kč 17SV15
Cena obsahuje: dopravu klimatizovaným autobu-
sem, 5x ubytování ve 3* hotelech, 6x snídaně, 4x ve
čeře, 1x typickou slovinskou večeři, průvodce zájezdu, 
informační materiály, pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: jízdné, vstupné a další výše neuvede-
né služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj 2 000 Kč, 
cestovní pojištění UNIQA K5C 240 Kč. Sleva: děti 
do 15 let pouze se 2 dospělými osobami: 2 400 Kč 
(nelze sčítat s věkovou slevou).

Termín: Cena:  Kód na webu:  
2.10. – 10. 9. 2015 25 900 Kč 40SV15
Cena obsahuje: letenky Vídeň – Podgorica a  zpět 
vč. let. tax, dopravu autobusem na místě, 8x ubytová-
ní v 3* hotelu na Budvanské riviéře (2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím), průvodce a místní licencovaný prů-
vodce, cestovní pojištění UNIQA K5C a pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: místní ubytovací taxu 
(cca 1,5 EUR/den), lodní výlet po  Skadarském jezeře 
a  vstupy (cca 40 EUR). Příplatky: fakultativní výlety 
(min. 8 osob): Albánie (Shkodra, Rozafa): 1 390 Kč, kláš-
ter Ostrog: 1 290 Kč, Dubrovník 1 890 Kč. Nutno ob
jednat již při zakoupení zájezdu. Ceny neobsahují 
vstupy (cca 5 EUR). 1lůžkový pokoj: 3 300 Kč.
Minimální počet účastníků: 14

Termín: Cena:  Kód na webu:  
29. 6. – 6. 7. 2015 25 900 Kč 41SV15.2906
21. 9. – 28. 9. 2015 25 900 Kč 41SV15.2109
Cena obsahuje: letenky Praha – Funchal s  přestu-
pem a zpět vč. letištních tax, 7x ubytování ve 3* hotelu 
v centru Funchalu (2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 
7x snídaně, průvodce, dopravu podle programu, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění proti úpadku 
CK. Cena neobsahuje: vstupné (přibližně 30 EUR + 
případně sjezd na saních od 30 EUR), spropitné a další 
výše neuvedené služby. Příplatky: 5x večeře 2 600 Kč, 
jednolůžkový pokoj: 4 000 Kč Pozn.: Večeře jsou po-
dávány v  hotelové restauraci formou bufetu. Večeře 
v restauracích ve městě jsou zhruba stejně drahé i lev-
nější. Minimální/maximální počet účastníků: 7/14.

Poznávání a výšlapy kolem levád
Mořský vzduch a  bujná vegetace s  mnoha 
druhy květin vás nenechají na pochybách, že 
jste v  subtropech. Bonusem zájezdu je den 
v Lisabonu!
1. den: Večerní odlet z Prahy do Lisabonu. Transfer 
do  hotelu jen s  příručním zavazadlem. 2. den: 
Prohlídka historického centra Lisabonu, doprava 
MHD. Navečer odlet do Funchalu. Přejezd do hote-
lu v  centru. 3. den: Prohlídka středu města, čtvrť 
Monte, tropická zahrada, muzeum minerálů, ochut-
návka madeirského vína. 4. den: Přejezd horskou 
silnicí do  sedla Eira do  Serrado. Výstup na  plošinu 
s výhledem do „Údolí jeptišek“. Návrat do Funchalu, 
návštěva starého města. 5. den: Návštěva vesničky 
Ribeiro Frio. Procházka krátkou levádou na vyhlídku 
Balcoes a  pak další levádou s  několika krátký-
mi tunely do  Portely. 6. den: Vyjížďka do  sedla 
Encumeada, dále přes náhorní plošinu Paúl da Serra 
do Rabaçalu. Podél krátké levády dojdeme k vodo-
pádu Risco a  později do  skalního kotle 25 fontán. 
Za  svitu baterek překonáme 900 m dlouhý tunel. 
Koupel v Atlantiku. Výhledy z 600 m vysokého útesu 
Gabo Girao. 7. den: Autobus nás doveze na vrchol 
Pico de Arieiro. Pěšky na vyhlídku Ninho da Manta. 
Poté přejezd přes obec Sao Vicente. Koupání v lávo-
vých jezírkách v  městečku Porto Moniz. Návrat 
vyhlídkovou silnicí. 8. den: Vyprahlý poloostrov Sao 
Lourenço. Odpoledne Funchal nebo okolí. 9. den: 
Odlet z Madeiry a návrat do ČR.

Není snad známější slovinské turistické atrak
ce než jezero Bled s  ostrovním kostelíkem 
a působivým hradem. Bled se nachází v pod
hůří Julských Alp, těsně na hranici Triglavské
ho národního parku. A  právě poloha hotelu 
vybízí ke  krásným túrám v  srdci národního 
parku i k nádherným procházkám u Bledské
ho nebo Bohinjského jezera. Poznáme asi 
nejhezčí údolí Julských Alp Vrata, nádherné 
výhledy na  severní stěnu Triglavu a  okouz
lí nás romantická planina Pokljuka. Nejen 
za malebnými vodopády se těší Patrik Dekan!

Jedno z  nejkrásnějších míst světa a  jedna 
z  mála zemí, která se dá celá uspokojivě po
znat i  během krátkého týdenního pobytu 
s  průvodcem Františkem Michlíkem. Mimo
řádnou přidanou hodnotou našeho zájezdu 
je jeho pobytověpoznávací charakter!

Přednáška MADEIRA:
10. 12. 2015 (Brno)

Foto: Turismo da Madeira

Foto: Turismo da Madeira
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KAŽDÝ ROK NA PODZIMKANADA A USA
Gruzie a ArménieKanada 

NP Banff a Jasper Dvě kavkazské země s krásnou přírodou a za
jímavou historií, nezapomenutelné výhledy 
na  Prometheův Kazbek a  biblický Ararat. 
Vstupy v ceně! 
1. den: Odlet z Prahy do Tbilisi. Z letiště se přesune-
me do hotelu, vzhledem k pozdnímu příletu pouze 
kratší nocleh. 2.  den: Celodenní prohlídka Tbilisi, 
staré město s  katedrálou Sioni, lanovkou na  pev-
nost Narikala, pravoslavná katedrála Sameba, zlatý 
poklad v Národním muzeu. 3. den: Velký Kavkaz, 
klášter Jvari, pevnost Ananuri, túra k  vodopádu 
Gweleti, oběd u místní rodiny. Z městečka Stepanc-
minda vyjedeme vozy 4x4 ke  kostelu sv. Trojice 
(Gergeti) s úchvatnými pohledy na masiv Kazbeku 
(5 047 m n. m.) 4.  den: Katedrála Svetitskhoveli 
v městě Mtskheta. Stalinovo muzeum v Gori. Stře-
dověká katedrála Gelati s  chrámem Panny Marie 
v  Kutaisi. 5. den: Prometheus Caves. Procházka 
lázeňským město Borjomi. Zrestaurovaný středo-
věký komplex Rabati v Akhaltsikhe. 6. den: Skalní 
město Vardzia, vyhlídková jízda krajinou Malého 
Kavkazu kolem jezer zpět do Tbilisi. 7. den: Přejezd 
do  Arménie, klášter Sanahin. Procházka v  NP Dili-
jan. Jezero Sevan. 8. den: Hřbitov Noratus. Výhled 
na jezero od kláštera Hayravank. Do skály vytesaný 
klášter Geghard, procházka soutěskou u římského 
chrámu v Garni. 9. den: Výroba arménských kober-
ců v Jerevanu. Klášter Noravank na skále nad kaňo-
nem. Ochutnávka vína v  Areni. Klášter Khor Virap 
s úžasným výhledem na Ararat. 10. den: Nábožen-
ské centrum Arménie Echmiadzin a Zvarnots. Pro-
hlídka a volný čas v Jerevanu. 11. den: V ranních 
hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy. 

Víza pro české občany jsou konečně minulos
tí, takže je ten správný čas poznat tuto zemi, 
jejíž nádherná příroda ve Vás zanechá neza
pomenutelné vzpomínky.
Okolo poledne (v  době tisku katalogu) odlet 
z  Prahy s  přestupem. Večer přílet do  Calgary. 
Čeká Vás procházka moderním centrem města, 
přejezd do  Skalistých hor, ubytování na  3 noci. 
Výlet do  turistického střediska Banff, výjezd la-
novkou na Sulphur Mountain. Procházka u  jeze-
ra Lake Louise, projížďka po  jezeře. Icefields 
Parkway – jedna z nejkrásnějších horských silnic 
na  světě. Ubytování v  okolí Jasperu (3 noci). 
Procházka podél nedalekého Maligne Canyonu 
a projížď ka lodí po Maligne Lake kolem Spirit 
Island. Výjezd lanovkou na Mt. Whistler. Po pře-
kročení hranice Alberty a  Britské Kolumbie nás 
čeká procházka s výhledem na impozantní vrchol 
Mt. Robson. Přijedeme do  městečka Lillooet 
a večer se přiblížíme ke Whistleru a ubytujeme 
se v jeho okolí na 2 noci. Návštěva muzea indi
ánské kultury ve Squamish. Navštívíme a pro-
hlédneme si Vancouver. Projdeme se po mostě 
Capilano Suspension Bridge a  visutých láv
kách v  korunách stromů v  údolí Lynn Valley 
(vstupné je v  ceně). Vystoupáme nebo vyjede-
me lanovkou na Grouse Mountain. Večer odlet 
do Evropy, návrat do ČR.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
4. 9. – 14. 9. 2015 36 500 Kč 26SV15

Cena obsahuje: letenky Praha – Tbilisi a  Jerevan – 
Praha vč. let. tax v ceně 10 000 Kč, dopravu autobusem 
nebo mikrobusem na místě, 10x ubytování ve 2lůžko-
vých pokojích s příslušenstvím (9x 2–3* hotel, 1x pen-
zion), 9x snídaně, 8x večeře (mimo 1. a 6. den), vstup
né dle programu, oběd u  místní rodiny, cestu 
vozem 4x4 na Gergeti, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění CK. Cena neobsahuje: spro-
pitné cca 25 EUR/os. místním řidičům a průvodcům, 
další výše neuvedené služby. Příplatek: 1lůžkový 
pokoj: 4 800 Kč, letecký pří poj z Bratislavy na vyžádání. 
Minimální počet účastníků: 25 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
18. 8. – 31. 8. web 46SV15

Termín: Cena:  Kód na webu:  
30. 7. – 11. 8. 2015 86 900 Kč 01SV15

Cena obsahuje: letenku z  Prahy do  Calgary a  zpět 
z Vancouveru vč. let. tax (s přestupy) ve výši 30 000 Kč, 
dopravu mikrobusem, 11x ubytování ve dvoulůžko
vých pokojích hotelů, ve  srubech a  apartmánech 
s koupelnou, kuchyňkou a 2-3 ložnicemi, 8x snídaně, 
služby průvodce, vstup do národních parků, vstu
py označené v  textu červeně, cestovní pojištění 
České pojišťovny a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 300 CAD a další výše 
neuvedené služby.
Minimální počet účastníků: 15

To nejlepší z Izraele 
s Jirkou Kolbabou
Pětidenní prodloužený víkend, bohatý pro
gram, 4x plnohodnotný nocleh v hotelech s po
lopenzí. Místní, česky hovořící průvodkyně. 
1. den: Odlet z Prahy do Tel Avivu, kde vás bude 
na letišti očekávat česky hovořící průvodkyně. Pře-
jezd na  ubytování u  Galilejského jezera. 2. den: 
Dopoledne zastávka ve vesničce Tabgha u kostela 
Rozmnožení chlebů a ryb, následně v Capernaum 
u pravoslavného kostela Sedmi apoštolů. Prohlídka 
lodi zachované z doby Kristovy. Odpoledne návště-
va náboženských i  historických památek největší-
ho arabského města v Izraeli, Nazaretu. Ubytování 
v  Betlémě (3 noci). 3.  den: Dopoledne návštěva 
chrámu Narození Páně v Betlémě. Poté celodenní 
prohlídka Jeruzaléma. Olivetská hora, Zeď nářků, 
kostel sv. Anny, Křížová cesta, chrám Božího hrobu 
a další zajímavá místa. 4. den: Ráno nejprve krátká 
zastávka v Jerichu. Poté procházka v oáze Ein Gedi 
a  koupání na  nejníže položeném místě planety 
v Mrtvém moři. Cesta lanovkou na pevnost Masada 
(UNESCO), která se rozkládá vysoko na plošině skal-
ního útesu. Návrat na ubytování. 5. den: Dopoled-
ne možnost individuální prohlídky Starého města 
v Jeruzalémě. Poté ochutnávka vína v kibucu Tzora, 
přesun na letiště v Tel Avivu a odlet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
27. 9. – 1. 10. 2015 24 500 Kč 38SV15.2709
28. 10. – 1. 11. 2015 23 000 Kč 38SV15.2810
Cena obsahuje: letenky Praha – Tel Aviv a  zpět vč. 
let. tax, dopravu autobusem na  místě, 4x ubytová-
ní ve  3*  hotelu (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 
4x snídaně, 4x večeře, česky hovořící místní průvodce 
po celou dobu zájezdu, vstupné dle programu včet-
ně lanovky na  pevnost Masada a  ochutnávky vína, 
cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění CK. Cena 
neobsahuje: další vstupné (NP Ein Gedi 27NIS tj. asi 
160 Kč), spropitné okolo 20 USD a další výše neuvede-
né služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 2 000 Kč. Pozn.: 
V  termínu od  27. 9. se zájezdu zúčastní známý 
fotograf a cestovatel Jiří Kolbaba. Minimální počet 
účastníků: 15

Termín: Cena:  Kód na webu:  
2. 9. – 22. 9. 2015 81 900  Kč 27SV15

Cena obsahuje: letenky z Prahy do USA a zpět (s pře-
stupy) vč. let. tax ve výši 22 000 Kč, 19x ubytování v mo-
telech, hotelech (dvoulůžkové pokoje s WC a sprchou) 
a chatách (výjimečně bez WC a sprchy na pokoji), 8x 
snídaně, vstupné do  národních parků dle programu, 
průvodce, dopravu dle programu, cestovní pojištění 
České pojišťovny a  pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: vstupné (cca 200 USD), vstupní formality 
do USA, spropitné a další výše neuvedené služby. Mini
mální počet účastníků: 6

Foto: Noam Chen

Istanbul
Tři noci v centru Istanbulu, přímý letecký spoj 
z  Vídně, fakultativní program s  průvodcem. 
Cestujeme v malých skupinkách!
1. den: Odlet z Vídně přímým letem do Istanbulu. 
Transfer do  hotelu. První seznámení s  působivou 
páteční atmosférou centra města. Můžeme vyjít 
na  křižáckou věž Galata, ze které je ten nejlep-
ší 360° výhled na  město a  zátoku Zlatý roh. 
2. den: Celý den věnujeme fakultativní prohlídce 
nejúžasnějších budov světa. Navštívíme chrám 
Hagia Sofia, Hipodrom – hlavní náměstí staré-
ho Istanbulu, Modrou mešitu a  palác Topkapi. 
Na závěr dne neopomineme ani „potopený palác“, 
cisternu Yerebatan. 3. den: Fakultativně může-
te absolvovat půldenní vyhlídkovou plavbu 
po  Bosporu, která patří mezi největší atrakce 
Istanbulu. Průliv oddělující od  sebe Evropu a  Asii 
nabízí úchvatnou směsici minulosti a  současnos-
ti: siluety minaretů a  chrámů, pahorky pokryté 
pinie mi a  množství světoznámých pamětihod-
ností Istanbulu. Břehy úžiny jsou lemované starý-
mi dřevěnými vilami, paláci z  mramoru, pevnost-
mi a  malými rybářskými vesničkami. Odpoledne 
nákupy na  proslulém Velkém bazaru. Naleznete 
zde nespočet obchůdků s  ochotnými prodavači 
nabízejícími textil, kožešiny, starožitnosti či zlato. 
4. den: Individuální volno, návštěva známého 
Egyptského bazaru, specializujícího se přede-
vším na potraviny, kde koupíte vše, na co si vzpo-
menete (čaje, koření, sladkosti, oříšky, olivy, chal-
vu…). Transfer na letiště a odlet do Vídně.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
3. 10. – 6. 10. 2015 15 900 Kč 20SV15

Cena obsahuje: přímý let Vídeň – Istanbul a  zpět 
vč. let. tax, dopravu autobusem a  místní dopravou, 
3x ubytování ve  3* hotelu (2lůžkové pokoje s  WC 
a sprchou), 3x snídani, průvodce a místního průvodce 
s licencí, cestovní pojištění UNIQA K5C a pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: fakultativní výlety, 
ceny platné od  10 osob: plavbu po  Bosporu (cca 
10 EUR), celodenní návštěva Istanbulu včetně vstupu 
do  Hagia Sofia (1 090 Kč), vstupné a  místní doprava 
cca 70 EUR, spropitné a další výše neuvedené služby. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 3  000 Kč. Odjezdové 
místo: Vídeň. Minimální počet účastníků: 10
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ruzie, hlavní kavkazský hřeben s několika pětitisícovkam
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Západ USA

Fotoexpedice do USA
s Petrem Slavíkem

Na západě USA je tolik úchvatných přírodních 
útvarů a  národních parků, že pro jejich cel
kové poznání je třeba několika cest. Jak začít 
s jejich poznáváním? 

Na září 2015 chystáme turistický zájezd do západ-
ní části Spojených států. Většina zájezdů, které 
na  západ USA pořádají CK, má totiž jednoznačně 
poznávací charakter. Zájezd CK Periscope jsme však 
připravili v duchu našich poznávacích zájezdů 
s turistikou do Skandinávie, tedy se střídáním ces-
tovních dnů a pobytem v přírodě s delšími vycház-
kami nebo několikahodinovými túrami. Tři týdny 
strávíme na  cestách přes několik států USA při 
túrách v  národních parcích i  prohlídkami měst 
od San Franciska po Salt Lake City. Poznáte kra-
jinu, jakou jinde na světě nenajdete, budete mít pří-
ležitost vidět život dnešních Američanů ve velkých 
městech i  původních obyvatel žijících v  komuni-
tách na americkém jihozápadě. Cestou navštíví
me hned několik národních parků, kde budete 
moci spatřit různá zvířata od ještěrek po losy, foto-
grafovat neuvěřitelné skalní útvary nebo si jen tak 
užívat okolní přírodu a pocit svobody. Pavel Kleisl 
v osobě průvodce tohoto zájezdu vás jménem CK 
Periscope Skandinávie zve na tento zájezd.

Expedice je v  přípravě, informace naleznete 
na webu.

Za krásami Kanady 
o něco levněji
Zdá se vám Kanada finančně nedostupná? 
Máme pro vás zajímavé řešení. Zn.: Kdo dřív 
zaplatí, platí méně. Podrobnosti na  webu 
WWW.PERISCOPE.CZ
Ze zemí, kam pořádáme pravidelně naše zájezdy, 
patří Kanada společně s  Novým Zélandem a  Peru 
mezi ty nejdražší. Takové zájezdy mají dle zákonných 
požadavků již v katalogu pevně stanovený program, 
všichni účastníci zájezdu mají zajištěno stejné uby-
tování apod. Plánování a  kalkulace zájezdu, někdy 
více než rok před odjezdem, klade velké nároky 
na  cestovní kancelář. Rovněž rozhodování klienta 
o  cestě do  vybrané destinace může být ovlivněno 
mnoha faktory. Cena je však většinou to, co je 
pro rozhodnutí k cestě to nejpodstatnější.
Rádi bychom nabídli těm z  vás, kteří jsou 
ochotni slevit z běžně zavedených standardů, 
cestu do některé z vysněných destinací o něco 
levněji. 
Stačí k tomu málo:
1)  sledovat aktuální cenu takto připraveného 

zájezdu, která bude platná vždy od  pondělí 
do neděle

2)  akceptovat specifické podmínky zájezdu 
(např. službu delegáta namísto služby průvodce; 
skupina nebude během zájezdu vždy ubytová-
na ve  stejném ubytovacím zařízení; doprava je 
někdy namísto autobusů či mikrobusů zajištěna 
linkovými autobusy nebo vlaky (toto jsme již 
úspěšně realizovali v Peru a na Madeiře) 

3)  rozhodnout se včas a  zaplatit ihned zálohu 
ve výši ceny letenky a ubytování.

Od naší cestovní kanceláře můžete stále oče
kávat kvalitní servis, na který jste zvyklí. Vše 
bude přesně specifikováno ve smlouvě o zájezdu, 
a  to tradičně včetně pojištění proti úpadku CK 
a cestovního pojištění.

Začínáme KANADOU v srpnu 2015!  

Termín: Cena:  Kód na webu:  
září 2015 web 39SV15

Foto: Petr Slavík
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Jihoafrická republika Peru Nový Zéland
– The Best Of
Krása celé země je nepopsatelná. I přes velké 
vzdálenosti uvidíte během tří týdnů nejatrak
tivnější místa Severního i Jižního ostrova. 
Severní ostrov: Auckland, vyhlídková věž Sky 
Tower (328 m), akvárium a antarktická expozi
ce se žraloky, rejnoky a  tučňáky. Rotorua – cent-
rum maorské kultury. Termální oblast Waiota
pu – svět gejzírů a barevných horkých jezírek. NP 
Tongariro, kde skončil legendární prsten Pána 
prstenů. Wellington. Trajektem přes Cookovu 
úžinu na Jižní ostrov do Pictonu. Kouzelná kraji-
na fjordů a hor. Kaikoura – plavba po moři s po
zorováním velryb. Západní pobřeží: NP Paparoa 
– pobřežní pralesy. Pancake Rocks – bizarní skály 
ve  tvaru palačinek. Túra po  ledovci Fox glacier 
s průvodcem. Wanaka nádherně položené měs-
tečko, bludiště a svět optických klamů a výlety 
do  hor. Queenstown v  horách na  břehu jezera 
Lake Wakatipu. NP Fiordland nedostupná krajina 
fjordů a  hor: Milford Sound podvečerní plavba 
po fjordu. Východní pobřeží, pozorování kolonií 
tučňáků na  poloostrově Otago peninsula. Obří 
kamenné koule Moeraki boulders, malebný po-
loostrov Akaroa. Christchurch – pěkná metropole.

Díky našim zkušenostem vám rádi připra
víme vaši individuální dovolenou typu 
„fly&drive“ na Novém Zélandu na míru. 
V  případě zájmu skupinky od  5 osob lze 
připravit i  zájezd s  průvodcem s  velkou 
mírou turistiky. Při schůzce zájemců lze 
prodiskutovat i verzi zájezdu se střídavým 
využitím ubytování v  hostelech, horských 
nebo kempových chatách a  ve  stanech, 
která může snížit celkovou cenu zájezdu. 
Napište nám: periscope@skandinavie.cz

Termín: Cena:  Kód na webu:  
19. 10. – 1. 11. 2015 71 900 Kč 26SV15

Cena obsahuje: letenky Praha – Kapské Město a Jo-
hannesburg – Praha (lety s přestupem) a letenku Porth 
Elizabeth – Johannesburg celkem ve výši 30 000 Kč vč. 
let. tax, dopravu mikrobusem na místě, 11x ubytování 
ve  2lůžkových pokojích s  příslušenstvím (penziony, 
chaty, 2x rondavel v  NP Kruger), 6x snídaně, vstupy 
do  národních parků, průvodce, kompletní cestovní 
pojištění včetně storna u České pojišťovny a pojištění 
proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné, jízdné 
na lanovku, lodní výlet, safari (celkem cca 1 600 ZAR tj. 
cca 3 200 Kč), ochutnávku vína, další stravování a výše 
neuvedené služby. Příplatek: 1lůžkový pokoj na vyžá-
dání. Minimální počet účastníků: 7 Termín: Cena:  Kód na webu:  

28. 11. – 12. 12. 2015 80 900 Kč 04SV15
Odlet: Praha, Mnichov nebo Vídeň. Letiště bude 
upřesněno po  rozhodnutí o  realizaci zájezdu dle ak-
tuálních cen letenek a případných svozů do Mnichova 
nebo Vídně. Cena obsahuje: letenku do Peru a zpět 
vč. let. tax (s přestupy) ve výši 30 000 Kč, 2x vnitrostátní 
přelet, dopravu dle programu, vlakové jízdenky Olay-
tatambo – Aqua Callientes – Cuzco, 13x ubytování 
v  penzionech a  hotelech ve  dvoulůžkových poko-
jích s  příslušenstvím, 10x snídaně (některé dny jsou 
brzké odjezdy z  hotelu), služby průvodce, vstupy 
označené v textu červeně, cestovní pojištění České 
pojišťovny a  pojištění proti úpadku CK. Cena neob
sahuje: fakultativní výlety a dopravu na ně, vstupné 
cca 150 USD a další výše neuvedené služby. Přesnější 
rozpis je uveden na webu! Příplatky: jednolůžkový 
pokoj 9 000 Kč Minimální počet účastníků: 10

Termín: Cena:  Kód na webu:  
29. 11. – 19. 12. 2015 90 900 Kč 26SV15

Cena obsahuje mj.: letenku, 18x ubytování ve 4lůž-
kových pokojích motelů a hostelů, 5x vstupné. 
Minimální počet účastníků: 15 

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

REZERVUJTE SI  
JIŽ DNES BEZPLATNĚ
NA NAŠEM  
NOVÉM WEBU
ZÁJEZDY NA DALŠÍ ROK 2016

ZAJÍMAJÍ NÁS NÁZORY A PŘÁNÍ VÁS, NAŠICH KLIENTŮ!
VYŽÁDEJTE SI TERMÍN PODLE SVÝCH MOŽNOSTÍ.

V DOBĚ VYDÁNÍ KATALOGU JSOU NA WEBU UVEDENY NAŠE ZÁMĚRY K TĚMTO ZÁJEZDŮM:

kód 12SV16

kód 44SV16 kód 45SV16

kód 78NO16

kód 43SV16

kód 43SV16

ZÍSKEJTE NEJLEPŠÍ CENU!
REZERVUJTE SI ZÁJEZD, DOKUD JSOU LETENKY LEVNĚJŠÍ

TRAJEKTY

P E R I S C O P E
Nejširší nabídka severských 
zimních aktivit na českém trhuLAPONSKO

ZÁJEZDY
NORSKO

ZÁJEZDY
ISLAND

IRSKO
SKOTSKO

ZÁJEZDY
V ZIMĚ

INDIVIDUÁLNÍ CESTY NAŠE SLUŽBY KATALOGY SLEVY INFO K ZÁJEZDŮM KONTAKTY DOMŮ

AKTUALITY OD CK PERISCOPE
29. 3. 2014 O VÍKENDU BUDEME NA VELETRHU GO
CK Periscope Skandinávie představí návštěvníkům veletrhu 
GO v  Brně nové katalogy Skandinávie 2014 a  Svět 2014. 
Najdete nás v pavilonu P u pódia. 

29. 3. 2014 POLÁRNÍ ZÁŘE VE FINSKU VRCHOLÍ
Polární záře je jedinečný přírodní úkaz, který se za určitých 
podmínek objevuje na večerním či nočním nebi v oblas-
tech okolo polárního kruhu. Spatřit Auroru borealis je ...

29. 3. 2014 INSPIRATIVNÍ CESTY S JIŘÍM KOLBABOU
Společně s  oblíbeným průvodcem Patrikem Dekanem se 
zájezdů účastní i známý cestovatel Jiří Kolbaba, kterého pojí 
s CK Periscope Skandinávie dlouhodobá spolupráce na dia-
show Sedm divů Islandu.  

ČERVEN JE V NORSKU
NEJKRÁSNĚJŠÍ
 9. 5. 2014 6 dnů
 od 11 346 KčVíce informací

ČERVEN JE V NORSKU
NEJKRÁSNĚJŠÍ
 9. 5. 2014 6 dnů
 od 11 346 KčVíce informací

ČERVEN JE V NORSKU
NEJKRÁSNĚJŠÍ
 9. 5. 2014 6 dnů
 od 11 346 KčVíce informací

NEJPRODÁVANĚJŠÍ ZÁJEZDY

VÁŠ TÝM PERISCOPE LIVE

CESTOVALI S NÁMI

Další členové týmu

Další zájezdy

DalšíZpět

Další aktuality

Další spolucestující

Petr Burian
Consed magnim quo berepro blaborios 
aut omnist quae pa is a  dolorion pa-
rum dolorrupta explis essed et quo est, 
sequid miliquo blam core santure sam 
accum que aliquo escilla borrovitis eos 
est, que vid que diae labo. Itaquo bla-
bore, tore nem etur, que veris num rem 
il militas maxima santion nonse exer  ...

Václav Noid Bárta
Prý jste měli štěstí a spatřili i polární 
záři...: Brácha přiběhl do srubu a volal 
nějaké „uhuhuhu...“ a  táhl mě ven. 
A  pak jsme zírali na  to zelené divadlo 
na obloze.  Myslíte si, že se do Laponska 
ještě někdy vrátíte? Celé zajištění 
cesty od  CK Periscope bylo perfektní. 
Do  Laponska a  do  Medvědího brlohu 
se stoprocentně někdy vrátím, a  asi 

Soutěže
1) Správním střediskem kraje Hordaland je 
město BERGEN.
2) Správný popisek fotografi e s červenou 

Přednášky
Na veletrhu GO v Brně v lednu příštího roku 
uvedeme již tradičně dvě přednášky zaměřené 
na nejzajímavější destinace z těchto katalogů – 

Zvukový archiv
Nově jsme do archivu zařadili záznam pořadu 
JAK TO VIDÍ z Českého rozhlasu 2. O Norsku si 
povídali Zita Senková a Petr Burian povídali 

Archiv článků
Consed magnim quo berepro blaborios aut 
omnist quae pa is a dolorion parum dolorrup-
ta explis essed et quo est, sequid miliquo blam 

Počasí
Consed magnim quo berepro blaborios aut 
omnist quae pa is a dolorion parum dolorrup-
ta explis essed et quo est, sequid miliquo blam 

DOPORUČUJEME

LEDOVÉ HOTELY

FJORDY-NORSKO.CZ

Odlety z PardubicVYHLEDAT ZÁJEZDY

Země

Nerozhoduje

Typ

Nerozhoduje

Ubytování

Nerozhoduje

Rozšířené vyhledávání

Tel.: 542 213 346

Další on-line rezervace

Půjčení auta Ubytování – svět

Letenky Rekreace v ČR

Trajekty Chaty

Pojištění Jídlo na cestu

REZERVUJTE SI SAMI

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

ZÁJEZDY

Země
Norsko
Švédsko
Finsko
Island
Skotsko
Irsko

Partneři
Spherecard
Devold
Skogstad
Hotovky.cz

Individuální cesty
LETECKY
- Norsko
- Island
- Skotsko/Irsko
- další země

VLASTNÍM AUTEM
- Norsko
- Island
- Skotsko/Irsko 
- další země

DOPRAVA
- letenky
- půjčení auta
- trajektové lístky

UBYTOVÁNÍ
- Norsko
- Švédsko
- Finsko
- Island

ZÁJEZDY
- poznávací
- turistické
- svět s průvodci Periscope
- pro seniory, 55+

- eurovíkendy
- zimní
- rybářské
- na přání
- partnerských CK

Slevy
- poskytované slevy 
- aktuální nabídka 
zlevněných zájezdů 

Katalogy
- PDF ke stažení
- zaslání poštou

Archiv článků
- historie fi rmy

Informace 
k zájezdům
- jak si objednat zájezd
- turistická náročnost
- cestovní pojištění
- popis ubytování
- dotazník 

Dokumenty
- koncesní listina
- pojištění proti úpadku
- smluvní podmínky
- smlouva o zájezdu

Kontakty
Periscope Skandinávie s.r.o.
Smetanova 9, 602 00 Brno
ZÁJEZDY:
542 213 346
periscope@skandinavie.cz
TRAJEKTY
tel.: 542 213 349
trajekty@skandinavie.cz
UBYTOVÁNÍ:
tel.: 542 213 348
ubytovani@skandinavie.cz
SKYPE: rezervace.skandinavie

Kompletní nabídka našich služeb

Fotogalerie Vyhledat

NOVINKA: Termíny zájezdů na rok 2016  
budou uváděny do prodeje již v létě 2015:
•  od června 2015 např. zájezdy na zimu 2015/2016, mj. za polární září, 

zájezdy do Brazílie, Mexika, květinové slavnosti na Madeiře apod.
•  od července a srpna 2015 např. zájezdy Island 55+ v dubnu a v květ-

nu 2016, autobusové zájezdy do Norska v létě 2016
•  od  září 2015 spustíme do  prodeje na  webu některé další zájezdy 

do Skandinávie, Skotska, Irska a dalších zemí.

Některé zájezdy bývají brzy vyprodané (např. Islandská mozaika, Norsko 
55+). Pokud si bezplatně rezervujete místo v zájezdu, bude vám okamžitě 
po uvedení zájezdu do prodeje zaslána nabídka s nejlepší možnou cenou. Na-
příklad u zájezdů do Norska může činit rozdíl ceny 3 000 Kč.

Podělte se s námi o své zájmy. Pokud se vám zalíbí některý z chystaných zájezdů, můžeme u některého z nich přizpů-
sobit program nebo termín vašim zájmům nebo termínům. Pište na centrální e-mail: periscope@skandinavie.cz

2016

Západní Kapsko, Malé Karoo, Národní park 
Addo Elephant, Pretoria, Krugerův národní 
park. Cestujeme v malé skupince. 
1.–2. den: Let z Prahy do Kapského Města (s pře-
stupem), po  příletu vinařská oblast Stellenbosch. 
3. den: Lanovkou na Stolovou horu, Mys Dobré na-
děje, kolonie tučňáků na Boulders beach. 4. den: 
Projížďka lodí po moři, nejjižnější bod Afriky – Střel-
kový mys. 5. den: Polopoušť Malé Karoo, pštrosí 
safari, návrat k moři do oblasti Knysna. 6. den: Zá-
chranná stanice pro zraněné opice, NP Tsitsikamma 
– překrásná oblast s  tropickým klima u  ústí řeky 
Storms River do  moře. 7. den: Pozorování zvěře 
v  národním parku Addo Elephant. 8.  den: Přelet 
vnitrostátní linkou do  Johannesburgu, prohlíd-
ka Pretorie. 9. den: Přejezd do  Graskopu, cestou 
bývalé zlatokopecké městečko Pilgrim´s Rest, ně-
kolik úžasných vyhlídek, Blyde River Canyon a po-
hoří Three Rondavels. 10.  den: Krugerův národní 
park. Budeme pozorovat zvěř jak z  našeho mik-
robusu, tak na  povolených zastávkách, která jsou 
jediným místem, kde je možno vozidlo opustit. 
11. den: Ranní organizované safari v  otevřeném 
voze, po zbytek dne pozorování zvěře při přejezdu 
do  dalšího kempu. 12. den: Dopoledne v  parku, 
přejezd do  Johannesburgu a  ubytování u  letiště. 
13.–14. den: Odlet do Prahy (s přestupem).

Cesty do Peru voní eukalyptem, usměvavými 
Peruánci a  vynikající gastronomií. Nechte si 
vyprávět neuvěřitelný příběh o rozvoji a pádu 
Incké říše. V ceně je vstupné na Machu Picchu!
Odlet z Prahy nebo  jiného letiště do Limy. Zájezd 
začneme poznáním hlavního města Lima a jeho 
historického centra (UNESCO). Odlet do  města 
Arequipa (UNESCO) – mj. návštěva klášterního 
komplexu Santa Catalina, náměstí s katedrálou, 
výlet na náhorní planiny. Spatříme létající kondory 
na  vyhlídce El Kondor? Přesun k  jezeru Titicaca 
(2 noci). Vydáme se lodí za indiány kmene Aymara 
na „plovoucí“ ostrovy Uros vytvořené z  rákosu 
„totora“. Možnost noclehu na plovoucím ostro
vě – rezervujte si předem v CK. Výlet ke zříceni-
nám Sillustani. Přes Altiplano do Cuzca (zde 2 noci). 
Cuzco (UNESCO) – prohlídka hlavního města 
bývalé Incké říše. Z Cuzca se vydáme k dalším  pa-
mátkám v  okolí a  na  ubytování v  městečku Pisac 
(2 noci). Návštěva nejkrásnějšího peruánského 
trhu a  blízké incké pevnosti Pisac (doprava není 
v ceně). Navštívíme městečka Ollantaytambo a po-
jedeme vlakem do Aguas Calientes. Ráno auto-
busem na  Machu Picchu (doprava není v  ceně). 
Návrat vlakem na předměstí Cuzca. Před odletem 
do Limy navštívíme v Cuzcu pestrobarevná tržiště 
a obchodní galerie. Odlet z Limy do Evropy.

s fotografem Petrem Slavíkem 
a průvodcem Patrikem Dekanem

AUSTRÁLIE

BRAZÍLIE NEPÁL

Yellowstone, Glaciers, Banff, Jasper v okolí Nordkappu a v Lyngenských Alpách 
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Cesta do Švédska 
je ted’ ješte kratší!

www.ttline.com

Auto, až pet osob a zavazadel, kolik se 
jich vejde. Tak honem na lod’ a hurá na 
dovolenou!
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