Skalní plošina Preikestolen nad Lysefjordem – foto: Patrik Dekan

V POHORÁCH
A NA LYŽÍCH
PO SKANDINÁVSKÝCH
A ISLANDSKÝCH HORÁCH
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Norsko, Švédsko • poznávací zájezd s turistikou

VODOPÁDY A LEDOVCE NORSKA
Vydejte se na náš nejprodávanější poznávací zájezd do Norska s turistikou, jehož název napovídá, že v programu uvidíte nejvíce přírodních krás Norska. Kromě vodopádů a ledovců
nezapomeneme ani na další unikátní scenerie – fjordy. Dny s několikahodinovými túrami
se střídají s kratšími vycházkami a s odpočinkovými poznávacími dny. V roce 2018 se též krátce rozhlédneme
po hlavním městě Norska – Oslu. Ubytování je zajištěno po 4 osobách v chatkách TURIST (spacáky) v malých
kempech a 1x v hostelu. V případě zájmu o ubytování po dvou osobách vám nabídneme jiné zájezdy. Vybrané
kempy patří dle našich zkušeností i reakcí klientů k nejkrásnějším, které v Norsku najdete! Na všechny termíny
vám zajistíme chutnou polopenzi. Při dokoupení lůžka v kajutě, což doporučujeme, si můžete vytvořit příjemný zájezd bez nočních přejezdů.

V CENĚ
POLOPENZE

Údolím Erdalen dojdou zdatnější až k ledovci – foto: archiv CK

Letenka z Prahy do Osla a zpět a nocleh
v Oslu 10. den (2lůžkový pokoj v ubytovně, bez
snídaně): na vyžádání, orientační cena 7 000 Kč,
aktuální cena bude nabídnuta po rozhodnutí
o konání vybraného termínu zájezdu.
Doprava na ubytování a zpět na letiště vlakem,
MHD nebo taxi na vlastní náklady klienta.
1. den: Odjezd z ČR dopoledne. Tranzit přes Německo do přístavu, noční trajekt do Švédska.
Za příplatek si můžete koupit lůžko v kajutě.
2. den: Po vylodění v přístavu Trelleborg následuje přejezd jihozápadním Švédskem se zastávkou
v malebném městečku Fjällbacka a na pozdní
oběd. Na švédsko-norské hranici nás přivítá první
norský fjord Iddefjorden, přes který přejedeme
po hraničním mostě Svinesundbron. Poté dorazíme k fjordu Oslofjorden. V podvečer možnost
prohlídky muzea polární lodě Fram a Frognerova parku se sochami Gustava Vigelanda. Odjezd
na ubytování. Večer se ještě můžete vydat na návštěvu centra Osla – světlo je v létě dlouho. Na vyžádání možnost odletu z Prahy do Osla (večerní
let) a samostatná cesta vlakem a MHD za skupinou na ubytování.
3. den: Po průjezdu druhým nejdelším norským
údolím Hallingdalen (délka cca 200 km) se za horským městečkem Geilo dostaneme k nejrozsáhlejší evropské náhorní plošině Hardangervidda
(cca 10 000 km²). Zde uskutečníme lehčí vycházku. Za dobrého počasí výhledy na vzdálený NP
Hallingskarvet. Poté sjedeme ke fjordu Hardangefjord, který překonáme jízdou po více než kilometrovém mostě Hardangerbrua. Ubytování
v kempu Tvinde pod kaskádovitým vodopádem
Tvindefossen. Po večeři se můžeme ještě dojít podívat na kemp z výšky, z hrany vodopádu.
4. den: Při průjezdu přes pohoří Vikafjellet se nám
otevřou nádherné výhledy do světa norských
hor. Poté se trajektem přeplavíme přes nejdelší
skandinávský fjord Sognefjorden. Z malebné
vesničky Balestrand se vydáme na několihodinovou túru vzhůru směrem k vrcholu Raudmelen
(972 m n. m.). Čím výš vystoupáme, tím budou výhledy na fjord pod námi atraktivnější. Navečer pře-
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Trolí stezka
NP Reinheimen
Otta
NP Jostedalsbreen
Geiranger

Geilo

Oslo
Tanum

Trelleborg

V NP Reinheimen půjdeme stezkou Diktarstien – foto: Tomáš Hájek

jedeme na ubytování v kempu Høv uprostřed idylické přírodní scenerie. V termínu od 12. 7. 2018
ubytování tento den na jiném místě, v kempu
Hov pouze jedna noc dne 16. 7. 2018.
5. den: Tento den je volným dnem v krásné přírodě. Můžeme jen tak lenošit v krásném kempu, lehce se projít po okolí nebo podniknout několikahodinovou túru v pozvolném, avšak divokém terénu
stezkou Fossestien („Stezka vodopádů“) kolem
několika kaskádovitých peřejí řeky Gaula.
6. den: Oblastí divokých řek, jezer, fjordů a dalších
krásných scenerií dojedeme na dosah národního
parku Jostedalsbreen. Za dobrého počasí spatříme některý ze stále ubývajících ledovcových
splazů největšího zalednění pevninské Evropy.
V oblasti též podnikneme několikahodinovou
túru. Na další noci se pak ubytujeme v dalším pěkném kempu za městem Stryn u ledovcového jezera Strynsvatnet.
Pozn.: Program 6. až 8. dne uspořádá průvodce,
mj. podle počasí, výkonnosti skupiny apod.
7. den: Vyšlápneme si údolím Erdalen, vymodelovaným ustupujícím ledovcem k samoobslužné
chatě Vetledalseter. V případě dobrého počasí a vaší dobré kondice můžeme pokračovat až
na dohled ledovcového splazu Erdalsbreen.
8. den: Dnes se na nás těší slavná Trolí stezka.
Nejprve však dojedeme do vesničky Geiranger,
odkud se zájemci mohou vydat na vyhlídkovou

Termín:
30. 6. − 10. 7. 2018
12. 7. − 22. 7. 2018
19. 7. – 29. 7. 2018
26. 7. – 5. 8. 2018
2. 8. – 12. 8. 2018
16. 8. − 26. 8. 2018

Kód zájezdu:
89NO18.3006
89NO18.1207
89NO18.1907
89NO18.2607
89NO18.0208
89NO18.1608

Cena obsahuje: dopravu autobusem, mezistátní
a vnitrostátní trajekty, 7x ubytování v chatkách TURIST a 1x v hostelu ve vlastních spacích pytlích (4lůžkové pokoje bez příslušenství), 1x oběd ve Švédsku
a 7x českou polopenzi (od 3. dne večer do 10. dne
ráno), průvodce, cestovní pojištění UNIQA K5C a pojištění proti úpadku CK.

plavbu po fjordu Geirangerfjorden, který je
na seznamu památek UNESCO. Uvidíme samozřejmě známé vodopády Sedm sester. Poté vystoupáme tzv. Silnicí orlů a po krátké plavbě trajektem vyjedeme „jahodovým údolím“ Valldalen až do sedla
nad serpentinami Trolí stezky. V oblasti se vydáme
na 2-4hodinovou pěší túru. Návrat zpět do kempu
u Strynu později večer přes městečko Stranda.
9. den: Krásnou krajinou s jezery a divokou řekou
Otta dojedeme ke vstupní bráně do národního
parku Reinheimen. Zde uskutečníme 2-3hodinový výšlap stezkou Diktarstien za výhledy na hřmící vodopády a dále ke kameni zaklesnutému nad
řekou (Steinbrua). Po zastávce s posledními nákupy suvenýrů v turistickém středisku Lom (nachází
se zde i sloupový kostel, „stavkirke“) se vydáme
na cestu na ubytování.
10. den: Dnes se začneme vracet na jih. Klienty,
kteří mají připlacený nocleh a odletí zpět až
11. den, dovezeme na železniční stanici nebo
na metro, odkud se dostanou k místu ubytování.
Odpoledne cesta do švédského přístavu Trelleborg, kde se v noci nalodíme na trajekt do Německa. Za příplatek si můžete koupit lůžko v kajutě.
11. den: Ráno vylodění v Německu nebo v Polsku,
návrat do ČR odpoledne.
Pozn.: Změna programu s ohledem na počasí vyhrazena – náhradní túry určí průvodce.

Cena:
17 900 Kč
17 900 Kč
17 900 Kč
17 900 Kč
17 900 Kč
17 900 Kč

Odjezdové místo:
Praha, Brno, Bratislava
Praha, Brno, Bratislava
Praha, Brno, Bratislava
Praha, Brno, Bratislava
Praha, Brno, Bratislava
Praha, Brno, Bratislava

Cena neobsahuje: vstupné cca 200 NOK (tj. asi
25 EUR) a další výše neuvedené služby.
Příplatky: lůžko na trajektu ve 4lůžkové kajutě:
700 Kč/os./jeden směr, nebo ve 2lůžkové kajutě:
1 250 Kč/os./jeden směr.
Minimální počet účastníků: 33

www.skandinavie.cz

Norsko • poznávací zájezd s turistikou

NORSKO – TURISTIKA I KOMFORT HOTELU
Nádherná divoká norská krajina přímo vybízí k túrám a procházkám v přírodě. Přestavujeme na českém trhu
jedinečný poznávací zájezd s turistikou do Norska, během kterého se můžete podívat do nejvyššího pohoří
Skandinávie Jotunheimen a dosáhnout zde nejvyššího vrcholu Galdhøppigen. Stejně tak můžete vyjít na oblíbenou skalní plošinu Preikestolen s jedinečným výhledem na fjord pod ní. Nebudou chybět nádherné vodopády (zde v údolí Husadalen) ani výhledy na ledovcové splazy. Další jedinečností je ubytování v hotelech a večeře
v ceně po většinu dní. Novinka CK Periscope Skandinávie vám umožní vychutnat si Norsko v plné kráse, i když
třeba nepůjdete na uvedené túry – můžete s námi vyrazit na zájezd a užít si třeba jen okolí v místech ubytování, jít za skupinou s průvodcem pomalejším tempem (návrat z túry je vždy stejnou cestou) nebo se toulat
okolím, kde bude autobus čekat na hlavní skupinu.

Lom
NP Jotunheimen
Aurland
Husedalen
Røldal
Preikestolen

Lillehammer

Kongsberg Oslo

Přestavujeme na českém trhu jedinečný poznávací zájezd s turistikou do Norska z pohodlí hotelů.

Scenerie náhorní plošiny Hardangervidda – foto: Hana Bernardová

PŘEDNOSTI ZÁJEZDU
• komfortní zázemí turistických hotelů
• 5x večeře v základní ceně zájezdu
• nádherné horské túry na vrcholy i údolími hor
• garance malé skupiny (15-20 účastníků)
• vhodné i pro děti od 10 let, pokud jsou zvyklé
na pohyb v horách
1. den: Během dne odlet do Osla (s přestupem).
Navečer odjezd na ubytování přes Lillehammer
a Lom, kde se zastavíme u starobylého sloupového kostela (stavkirke). Ubytování v podhůří NP
Jotunheimen na tři noci. Večeře 1.-3. den jsou
v ceně zájezdu.
2. den: Hned na začátek se vydáme na nejvyšší
vrchol Norska a celé Skandinávie – Galdhøpigen
(2 469 m). Cesta dlouhá 15 km trvá okolo 7 hodin.
Vede mj. přes ledovcové/sněhové pole, v ceně
je povinný doprovod místního vůdce s lanem.
Po návratu na hotel večeře (v ceně zájezdu).
3. den: Na druhém dvoutisícovém vrcholu,
na který vystoupíme, se nachází nejvýše položená chata norského spolku turistů Fannaråkhytta
(2 068 m n. m.). Odměnou nám budou fantas-

tické pohledy na vrcholky Jotunheimenu, hřeben ledovce Jostedalsbreen a siluety údolí fjordů.
Délka túry je asi 6 hodin. Po návratu na hotel
večeře (v ceně zájezdu).
4. den: Během odpočinkového dne uvidíme
ramena nejdelšího fjordu Norska Sognefjorden,
a to jak přímo od hladiny fjordu, tak z vyhlídky Stegastein nad obcí Aurland. V oblasti tzv.
Sněžné cesty se vypravíme na kratší vycházku pustinou připomínající Island. V případě mlhy nebo
deště zvolí průvodce pobyt venku v jiné lokalitě.
Navečer se zastavíme pro pár fotografií kaskádovitého vodopádu Tvindefossen a na ubytování s večeří v hotelu v obci Kinsarvik dojedeme po průjezdu více než kilometrového mostu
Hardangerfjordbrua nad fjordem.
5. den: Dnes si užijeme okolí krásného fjordu Hardangerfjord a ještě úchvatnějšího údolí
Husedalen se čtyřmi nádhernými vodopády
na řece Kinso. Max. délka túry je 4-5 hod. Každý
si může zvolit délku túry podle svých možností.
Cestou k dalšímu hotelu v Røldalu, kde strávíme
další 3 noci, se ještě zastavíme u mohutných vodopádů se dvěma rameny Låtefossen. Večeře 5.-7.

den jsou za příplatek.
6. den: Dopoledne si prohlédneme jeden z nejstarších dřevěných kostelů Norska – Røldal
Stavkyrkje. Z městečka Odda se vydáme údolím
Buerdalen, které vytvářely masy ledu druhého největšího ledovce Norska Folgefonna. Naším cílem
budou pohledy na ledovcový splaz Buerbreen.
Túra asi na 4 hod.
7. den: Přesun oblastí fjordu Lysefjorden
k nástupu pro dosažení jednoho z hlavních cílů
zájezdu, slavné skalní plošiny „Kazatelna“ –
Preikestolen. Na konci stezky nás čeká ohromující
pohled z výšky 600 m do hlubin Lysefjordu. Výšlap
nám zabere přibližně 5 hodin.
8. den: Další výlet uskutečníme na pomezí krajů
Rogaland a Telemark, jen kousek od jižního okraje NP Hardangervidda. Čeká nás lehčí túra asi
4 hod. v ledovcem ohlazené oblasti Haukelifjell.
Odjezd na poslední místo ubytování. Dnešní večeře je v ceně zájezdu.
9. den: Během cesty na letiště krátce zavítáme
do centra hlavního města Oslo. Projdeme se pěší
zónou Karl Johans Gate k nové dominantě Osla –
budově Opery. Navečer odlet do Prahy.

NP Jotunheimen

Termín:
17. 7. - 25. 7. 2018

Kód zájezdu:
92NO18.1707

Cena:
37 900 Kč

Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo (s přestupem)
a zpět přímým letem vč. let. tax ve výši 8 000 Kč,
dopravu mikrobusem, vnitrostátní trajekty, 8x ubytování v turistických hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 8x snídaně, 5x večeře, průvodce, cestovní
pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.

facebook.com/periscope.cz

Hotel Elveseter

Odjezdové místo:
Praha

Cena neobsahuje: vstupné (téměř žádné), další výše
neuvedené služby.
Příplatky: 3x večeře (5.-7. den): 2 500 Kč, 1lůžkový
pokoj: 9 000 Kč (omezený počet).
Minimální počet účastníků: 15, garance malé skupiny.
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Norsko • pobytový zájezd s výlety

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, malá skupina, 4 večeře a ubytování v chatách s vlastním WC (2 pokoje po dvou osobách) uprostřed panenské norské přírody téměř na konci civilizace. Po doprodání kapacity
nabízíme další lůžka se slevou ve 4lůžkových chatách v pěkném kempu v oblasti.
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 polotovarů. 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 nejznámějšímu
fjordu Norska – Geirangerfjordu.

Místo pobytu se nachází v borovicových lesích nedaleko řeky Sjoa – foto: Petr Burian

1. den: Večer odlet z Prahy na letiště Oslo Gardermoen. Pozdě večer a v noci přejezd podél největšího norského jezera Mjøsa (362 km²), údolím
Heidal a kolem řeky Sjoa na místo pobytu.
2. den: Po dopoledním odpočinku se kolem poledne vydáme na vycházku do borových lesů u divoké ledovcové řeky Sjoa v údolí Sjodalen. Uvidíme
mj. soutěsku Ridderspranget (Rytířský skok).
3. den: Dnes se vydáme na nedalekou vyhlídkovou horu Heidalsmuen (1 745 m n. m.). Z vrcholu
se nám naskytne panoramatický pohled na pohoří
Rondane, masivy Jotunheimenu a nejdelší norské
údolí Gudbrandsdalen. Délka túry cca 7 hodin.
4. den: V rámci turisticky oddechového dne
navštívíme v městečku Lom sloupový kostel
a později snad nejznámější norský fjord Geirangerfjord (UNESCO). Fakultativně projížďka lodí
po fjordu k vodopádům Sedm sester a Nápadník.
Možnost nákupu suvenýrů, návštěvy informačního centra o fjordech. Cestou zpět zajedeme při
dobrém počasí na vyhlídkovou horu Dalsnibba,
trůnící ve výšce 1 500 metrů nad fjordem. Návrat
později večer.
5. den: V dnešním dni nás čeká tzv. norská národní túra – přechod hřebenem Bessegen nad
ledovcovým jezerem Gjende. Tato celodenní túra
v národním parku Jotunheimen je jedna z nejkrásnějších tras nejen v Norsku. Ráno dopluje-

Oslo

U chaty Peer Gynta v NP Rondane – foto: René Bělohradský

me po jezeře Gjende na chatu Memurubu, odkud
se vydáme zpět přes hřeben Besseggen. Po náročném výstupu na vrchol Vestfjellet budeme odměněni výhledy na vrcholy pohoří Jotunheimen,
náhorní plošinu Valdresflya a na krásné ledovcové
jezero Gjende. Sestup zpět končí u horské chaty
Gjendesheim. Délka túry je asi 8 hodin.
6. den: Po předchozím náročném dni nás čeká
výlet do národního parku Rondane a jeho okolí.
Délku túry si zvolíte podle své výkonnosti.
7. den: S přírodou Norska se rozloučíme znovu

v NP Jotunheimen, který je pokryt mnoha ledovci, nádhernými horskými jezery a divokými ledovcovými řekami. Délka túry: cca 3-5 hodin. Program
dne doplní průvodce podle počasí nebo přání
účastníků.
8. den: Během dopoledne odjezd na letiště Gardermoen a odlet do Prahy.
Pozn.: Sled jednotlivých dní výše uvedeného programu může průvodce změnit, například na základě předpovědi počasí, nebo podle předpokládaného počtu turistů v navštívených místech.

Národní túra přes hřeben Bessegen

Termín:
24. 6. – 1. 7. 2018
1. 7. – 8. 7. 2018
27. 7. – 3. 8. 2018
12. 8. – 19. 8. 2018
19. 8. – 26. 8. 2018

Kód zájezdu:
30NO18.2406
30NO18.0107
30NO18.2707
30NO18.1208
30NO18.1908

Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo a zpět vč. let.
tax ve výši 7 000 Kč ( v termínech od 24. 6. a 1. 7. 2018
ve výši 8 000 Kč), dopravu mikrobusem, 7x ubytování v chatě KEMP PLUS s vlastním příslušenstvím (WC,
sprcha) se dvěma dvoulůžkovými pokoji (jeden z nich
má patrovou postel), po doprodání kapacity ubytování se slevou 800 Kč ve 4 lůžkových chatkách KEMP
v jiném kempu (WC a sprcha mimo chatku, sprcha je
na žetony á 20 NOK, hradí si klient), 4x večeře (klient
si sám ohřeje zachlazený nebo zavařený polotovar)
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Geiranger Lom
NP Rondane
NP Jotunheimen
Heidalsmuen
Gjende

Cena:
23 900 Kč
23 900 Kč
22 900 Kč
22 900 Kč
22 900 Kč

Odjezdové místo:
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha

průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění
proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné a jízdné přibližně
400 NOK (cca 50 EUR), úklid, další neuvedené služby.
Příplatky: zapůjčení povlečení (a ručníku): 350 Kč,
obsazení chatky 2 osobami: 6 000 Kč, obsazení chatky 3 osobami: 3 000 Kč, obsazení jednoho z pokojů
v chatce pouze 1 osobou: 5 000 Kč.
Minimální počet účastníků: 12

www.skandinavie.cz

Norsko • poznávací zájezd s turistikou

TURISTIKA VE FJORDECH
Turistické atrakce jižního Norska, jako jsou město Bergen, fjord Hardangerfjord a skalní převis Kazatelna, poznáme nejen z autobusu, ale hlavně pěšky při 3-8hodinových výšlapech a výstupech. Zájezd do Norska určený
všem, kteří jsou rádi na čerstvém vzduchu a baví je turistika. Je vhodný pro nováčky v Norsku i pro ty, kdo
s námi byli například na zájezdu Vodopády a ledovce Norska a chtějí se znovu vydat do lůna norské přírody.
Navštívíme mj. známá místa z propagačních fotografií: skalní výběžek Trolltunga („Trolí jazyk“) a skalní plošinu nad fjordem Preikestolen („Kazatelna“). Dostat se např. na Trolltungu vyžaduje celodenní úsilí a dosahuje
úrovně černé botičky. Čerstvého vzduchu, krásné přírody a výhledů na hory, fjordy, lesy a jezera si mohou užit
i méně zdatní – podle své výkonnosti mohou vystoupat do nižších poloh a pak se vrátit zpět k autobusu podle
svých sil a fyzických možností.

Lodní doprava ve fjordech – foto: archiv CK

V cíli náročného výstupu na skalní výběžek Trolltunga – foto: Tomáš Kubík

1. den: Odlet do druhého největší města Norska
Bergenu. V době tisku katalogu ještě není známo,
zda v létě 2018 budou přímé lety z Prahy. Přílet
nad oblastí fjordů patří k nejkrásnějším na světě.
2. den: Ráno si krátce prohlédneme centrum
Bergenu (UNESCO) a pak si, překvapivě blízko
na dosah velkého města, vyšlápneme na horu
Ulriken, odkud jsou pěkné výhledy na město,
průlivy a ostrovy, které jej obklopují. Délka túry
přibližně 2 hodiny. V podvečer přesun na ubytování v oblasti obce Kinsarvik (3 noci).
3. den: Dnes si užijeme okolí krásného fjordu Hardangerfjord a ještě úchvatnějšího údolí Husedalen
se čtyřmi nádhernými vodopády na řece Kinso.
Délka túry cca 5 hodin.
4. den: Ráno se vydáme na náročný celodenní
výstup s cílem na skalním výběžku Trolltunga.
Z obrázků známý „trolí jazyk“ se nachází nad
jezerem Ringedalsvatnet u městečka Tyssedal. Pro
mnoho Norů, ale také zahraničních návštěvníků,
je jednou z největších přírodních atrakcí Norského
království. Délka túry téměř 10 hodin.
5. den: Dnes se vydáme pohodlnou cestou k jezeru Bondhusvatnet, od kterého budeme stoupat až

do míst, odkud se nám otevře nádherný pohled
na burácející řeku a masy ledu ledovcového splazu Bondhusbreen. Délka túry cca 4 hodiny. Navečer pokračujeme na další ubytování (2 noci), cestou zastavíme u mohutných vodopádů Låtefossen.
6. den: Přesun oblastí fjordu Lysefjorden k nástupu pro dosažení jednoho z hlavních cílů zájezdu,
slavné skalní plošiny „Kazatelna“ – Preikestolen. Na konci stezky nás čeká ohromující pohled
z výšky 600 m do hlubin a prostoru Lysefjor-

Haukelifjell

Oslo

Preikestolen

du. Výlet nám zabere přibližně 4-5 hodin. Návrat
na ubytování.
7. den: Poslední výlet uskutečníme na pomezí krajů
Rogaland a Telemark, jen kousek od jižního okraje
NP Hardangervidda. Čeká nás lehčí túra v ledovcem
ohlazené oblasti Haukelifjell (cca 4 hodiny). Navečer přesun na poslední ubytování.
8. den: Během dne přesun na letiště u Bergenu
a odlet do Prahy.

Pohled z hory Ulriken na Bergen

Termín:
12. 8. – 19. 8. 2018

Kód zájezdu:
82NO18.1208

Cena:
27 500 Kč

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Norska a zpět
vč. let. tax ve výši 5 500 Kč, dopravu mikrobusem,
vnitrostátní trajekty, 7x ubytování ve čtyřlůžkových
pokojích hostelů a chat LUX (2-3 ložnice, WC, sprcha,
kuchyňka), průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C
a pojištění proti úpadku CK.

NORSKO.CZ
SETKÁNÍ
PŘÍZNIVCŮ

CK PERISCOPE

facebook.com/periscope.cz

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Bergen
Kinsarvik

Odjezdové místo:
Praha

Cena neobsahuje: vstupné (téměř žádné), stravu,
další výše neuvedené služby.
Příplatky: obsazení pokoje v rámci chaty pouze
2 osobami: 2 500 Kč/os.
Pozn.: Je třeba mít vlastní povlečení a prostěradlo.

Jako jediná CK v Česku pořádáme
zájezdy do Norska, Finska, na Island
a na Azorské ostrovy po celý rok.

sobota 20. října 2018
BRNO
VIDA! science centrum
Program najdete na WWW.PERISCOPE.CZ
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foto: Miroslav Mejzr

LYŽOVÁNÍ

FINSKO – lyžování
NORSKO – království
Na běžkách
za polárním kruhem všech lyžařů
za losy – NORSKO
Daleko za severním polárním kruhem se finská
plošina mění v pohoří, které nabízí kvalitní vyžití vyznavačům zimních sportů.
Vydejte se s námi do netradiční lyžařské destinace. Během pár dní si vychutnáte Laponsko
všemi smysly – výborný hotel, dobré jídlo a řada
místních specialit. Lyžování na pečlivě upravených svazích s garancí dostatku přírodního sněhu,
v nejlepším finském lyžařském středisku. Můžete
si vyzkoušet jízdu se psím spřežením, rychlé sněžné skútry i saně tažené soby. Splní se vám sen
spatřit polární záři? Ylläs je největším finským
lyžařským střediskem s 62 svahy a 30 vleky.
Celková délka upravovaných sjezdových tratí
je 52 km, 30 tratí je osvětlených. Pro běžkaře
je Ylläs rájem na zemi – 300 km upravovaných
tratí nemá konkurenci. Ubytování v příjemném
rodinném Tunturihotelu v sousedství běžeckých
tras. Doprava ke sjezdovkám skibusem od hotelu.
Za příplatek Saaga hotel: ubytování v hotelových
pokojích/apartmánech u sjezdovek, v ceně vstup
do wellness a fitness zóny. Možnost volby způsobu
stravování při ubytování v apartmánech – za příplatek hotelová polopenze, nebo si můžete vařit
sami ve vybavených kuchyňkách.

Termín:
4. 2. – 11. 2. 2018
11. 2. – 18. 2. 2018
18. 2. – 25. 2. 2018
4. 3. – 11. 3. 2018
11. 3. – 18. 3. 2018

Cena:
Kód na webu:
25 000 Kč
32ZI
26 000 Kč
32ZI
26 000 Kč
32ZI
26 000 Kč
32ZI
26 000 Kč
32ZI

Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinky – Kittilä a zpět
vč. let. tax ve výši 9 000 Kč, 7x ubytování ve dvoulůžkových pokojích ve 3*hotelu Tunturi s polopenzí,
cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění CK. Cena neobsahuje: českého průvodce, dopravu z letiště do hotelu
asi 15 EUR/1 směr, skipass a další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 6 000 Kč, jízda se psím
spřežením: 3 000 Kč, výlet na sobí farmu: 3 250 Kč, výlet
do Sněhové vesnice na sněžných skútrech: 3 000 Kč,
ubytování v hotelu Saaga: 5 000 Kč. Cena za ubytování
v apartmánu na vyžádání. Minimální počet účastníků: 1
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Zima je na Severu přímo pohádková. A Norsko
by se díky lásce místních k lyžování a neustále
zdokonalované lyžařské infrastruktuře mohlo
klidně přejmenovat na Království všech lyžařů. Navštívíme zimní Oslo, kde si zalyžujeme
na slavném Holmenkollenu. V oblasti, kde se
konaly ZOH 1994, je běžecké lyžování doslova fenoménem, a tak zde najdete ty nejlépe
udržované stopy. Kvalitní přírodní sníh vyzývá ke sjezdovému lyžování na olympijských
sjezdovkách Hafjell a Kvitfjell. Ovšem skvěle
si užijete i opuštěnější a divočejší krajinu pod
pohořími Rondane a Jotunheimen. Příjemným
doplněním sportovních aktivit je možnost
bruslení na venkovních ledových plochách.
Zájezd je vhodný pro sportovní nadšence, kteří si
chtějí kromě lyží vyzkoušet třeba i sněžnice nebo
snowboard, ale stejně tak pro ty, které zajímá, jak
vypadá zimní Norsko, a chtějí si tu odpočinout při
krátkých vycházkách. Zájezd je možné absolvovat
naším mikrobusem (přitom si užít i plavby přes
Baltské moře), anebo si do něj naložit své věci
a do Norska a zpět cestovat rychleji letecky.

Termín:
Cena:
Prázdniny:
2. 2. – 11. 2. 2018 19 700 Kč Praha 1 – 5, Brno
Cena obsahuje: dopravu mikrobusem, mezistátní
trajekty, 8x ubytování ve dvoulůžkových pokojích horských chat nebo apartmánů (2-4 ložnice) se společnou
koupelnou a kuchyní, služby delegáta, cestovní pojištění UNIQA K5C a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: stravu, permanentky, vstupné a další výše
neuvedené služby. Příplatky: letenka z Prahy do Osla
a zpět vč. let. tax ve výši cca 5 000 Kč + případně poplatek za lyže. Aktuální cena letenky bude potvrzena
v okamžiku rozhodnutí o konání zájezdu. Kajuta na trajektu, pokud bude během platby k dispozici, bude
klientům nabídnuta později. Využití pokoje ve vícepokojové chatě/apartmánu 1 osobou: 5 000 Kč. 1 nocleh
navíc ve středisku Kvitfjell: 1 600 Kč (1/1: 3 200 Kč). Minimální počet účastníků: 12

Ne nadarmo se Norsku říká kolébka lyžování.
Běžkaři zažijí v kvalitně udržovaných stopách
opravdovou rozkoš z pohybu. Denně můžete
lehce ujet na běžkách 20 až 40 km. Údolí Murudalen se nachází v podhůří NP Jotunheimen,
jen pár kroků od divočiny, kam můžete vyrazit
na zapůjčených sněžnicích. Člověka zde potkáte jen zřídka, pravděpodobněji však losy. Příznivci sjezdovek ocení kvalitu olympijské sjezdovky v Kvitfjellu.
Dvacet minut vzdálené středisko Lemonsjoen
nabízí 50 až 70 km upravených tras, převážně pro
klasiku („bruslení“ je zde méně časté). V dosahu
jsou i dvě osvětlené běžecké tratě. Zajedeme také
na stopy v NP Rondane. Podle sněhové pokrývky
jsou vyfrézovány stopy (cca 20 km) pod horou
Murudalen. Dále jsou udržovány stopy mezi kempem Randsverk a hotelem Hindseter (cca 17 km).
Další lyžování je v okolí jezera Gjende.
Termíny s průvodcem:
1. den: Odlet z Prahy nebo z Vídně na letiště
Gardermoen severně od Osla. Transfer na ubytování. 2.–7. den: Z místa ubytování budeme
vyrážet na běžecké i sjezdařské tratě – podle složení skupiny a dohody účastníků. V okolí dostatek
běžeckých stop, sjezdovky Lemonsjoen, 1x výlet
na sjezdovky do olympijského Kvitfjellu. 8. den:
Odjezd na letiště a odlet.
Délku pobytu lze domluvit individuálně.

Termín:
Cena:
Prázdniny
18. 2. – 25. 2. 2018 9 900 Kč mj. Praha V, Z, Plzeň
25. 2. – 4. 3. 2018 9 900 Kč mj. JN, LB, KO, KD
Cena obsahuje: 7x ubytování v chatě KOMFORT
(2 až 4lůžkové pokoje), služby delegáta, dopravu z/na
letiště (autem, mikrobusem nebo vlakem) a na běžecké tratě, pojištění CK proti úpadku. Cena neobsahuje: letenku (cena na vyžádání, od 4 000 Kč – sledujte
web), poplatek za přepravu lyží, stravu, cestovní pojištění, další neuvedené služby. Příplatky: zapůjčení
povlečení: 350 Kč. Slevy: Délku pobytu lze zkrátit,
sleva 800 Kč/1 den. Minimální počet účastníků: 5

Kód na webu: 02ZI

Kód na webu: 01ZI

www.skandinavie.cz

foto: Helena Křenková

BĚH, TREK A TURISTIKA
ISLAND – běh,
trek a turistika

Výlet do vnitrozemí
Islandu ve společMilošem
nosti našeho průŠkorpilem vodce a známého
specialisty na dálkové a terénní běhy Miloše
Škorpila. Zájezdu se můžete účastnit i bez
toho, že byste závod běželi. Pro poznání vnitrozemí Islandu je tento zájezd v malé
skupině velmi vhodný.
s propagátorem běhu

ŠVÉDSKO – trek,
NP Sarek, poslední
evropská divočina

Zveme vás do národního parku Sarek v srdci švédského Laponska. Sarek je považován
za poslední evropskou divočinu, ale svou nedostupností, odlehlostí a rázem krajiny je unikátní
i ve světovém měřítku. Sarek je nejstarším národním parkem Evropy, společně s parky Stora
Sjöfallets, Padjelanta, Muddus a Rago tvoří největší souvisle chráněný komplex evropské příVelmi náročný závod Laugavegur Ultra rody a oblast je zapsána na seznamu světového
Marathon se bude konat v sobotu 14. července dědictví UNESCO jako rezervace Laponia.
2018. Registrace do závodu bude otevřena od
Pouze v Sareku platí nejpřísnější pravidla ochrany
začátku ledna do 30. června, ale může být uzapřírody, která mj. zakazují vybudování jakýchkovřena dříve, pokud bude závod plně obsazen.
li cest, značení a infrastruktury, takže sem proInformace o vstupním poplatku, termínech atd.
nikne opravdu jen minimum turistů. Výprava
budou k dispozici na konci prosince.
do Sareku je považována za to nejdivočejší,
co lze v Evropě podniknout – přirovnat jej lze
Během zájezdu uvidíme a navštívíme mj.:
spíše k Aljašce, než k jakýmkoli jiným evropským
• vodopády Seljalandsfoss a Skógafoss
pohořím. Žijí zde největší evropští losi, medvědi či
• duhové hory Landmannalaugar
rosomáci, ale setkáme se spíše se stádečky sobů.
• malebné údolí Þjórsádalur
Treking je logisticky náročný. Zahájíme ho přele• černou sopečnou pláž u Víku
tem vrtulníkem na hranice NP. Odtud se vydáme
• sopku Laki
do centrálního Sareku, kde za příznivých podmí• ledovcovou lagunu Jökulsárlón
nek vystoupíme na některé z atraktivních vrcholů,
• termální lázně Modrá laguna
které jsou dostupné bez lezeckého a ledovcového
Termín:
Cena:
Kód na webu:
vybavení. Potěší nás hojnost borůvek i brusinek
11. 7. – 20. 7. 2018 56 900 Kč
21IS
a také již začíná období polární záře.
Cena při 10 nebo 11 účastnících: 53 900 Kč.

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a zpět
(přímý let) vč. let. tax ve výši 12 000 Kč, dopravu
mikrobusem na Islandu (řídí průvodce), 8x ubytování kategorie TURIST v hostelech ve 2lůžkových
pokojích (sociální zařízení na patře nebo v objektu,
lůžkoviny v ceně), 8x snídaně, průvodce, 1x koupání
ve vyhřívaném venkovním bazénu, cestovní pojištění
České pojišťovny a pojištění proti úpadku CK. Cena
neobsahuje: vstupné cca 5 000 ISK (40 EUR), další
výše neuvedené služby. Příplatky: vstup do Modré
laguny (včetně ručníku a 1 nápoje): 1 900 Kč, plavba
po ledovcové laguně Jökulsárlón: 1 300 Kč. Slevy: Na
zájezd platí běžné slevy CK. Minimální počet účastníků: 7. Garance malé skupiny.

RAKOUSKO
– pohodově
k vrcholkům Alp
Užijte si výlety v nejoblíbenější oblasti
Rakouska – Solné komoře. Vévodí jí zaledněný Dachstein (2 996 m), je lemována hřebenem Taur. Část Solné komory je od r. 1997
na seznamu UNESCO. Několikahodinové túry
vedou po značených cestách s horským profilem, po pohodlných cestách k salaším, občas
strměji s cílem vychutnat si překrásné výhledy.
Bydlíme v idylické alpské vesnici v 1 000 m n. m.
1. den: Zrána odjezd z Prahy, po příjezdu se
projdeme po legendami opředené poutní cestě
ze St. Gilgenu přes vrcholek Falkenstein podél
břehu jezera Wolfgangsee do St. Wolfgangu
(3 h). 2. den: Silničkou k lanovce na Dachstein.
Túra vede alpským chodníkem Rundwanderweg
v úbočí jižní stěny Dachsteinu k chatě Bachlalm
(4-6 h). Před túrou možný výjezd lanovkou k ledovci
Hoher Dachstein. 3. den: Lanovkou na vyhlídkový
vrchol Bischlinghöhe (1 834 m). Odtud pěšky přes
dva vyhlídkové vrcholy pohořím Tennengebirge
do St. Martina (6 h). 4. den: Výjezd lanovkou
v Rauriském údolí na chatu Jack-Hochalm (1 788 m)
a po panoramatické trase alpskými loukami
kolem Gstatterhochalm (1 676 m) zpět do údolí
(4-7 h). 5. den: Ze St. Martina vyhlídkovou cestou
Panorama Route do Lammertalu, chytání a grilování pstruhů v jezírku pod štíty Tennengebirge (asi
2 h). Odjezd do ČR. Příjezd do Prahy večer.

Termín:
20. 6. – 24. 6. 2018
26. 9. – 30. 9. 2018

Termín:
Cena:
24. 8. – 9. 9. 2018 33 900 Kč

Kód na webu:
07AD

Cena:
Kód na webu:
7 470 Kč
16KS
7 470 Kč
16KS

Cena obsahuje: dopravu autobusem, 4x ubytování
v penzionu v pokojích a apartmánech s vlastním
příslušenstvím, povlečení a ručníky, 4x českou polopenzi, pobytovou taxu, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K5C a pojištění CK pro případ úpadku. Cena nezahrnuje: nápoje u večeře, lanovky na
Bischlinghöhe (cca 11 EUR) a v Rauris (cca 13,50 EUR),
případně na Dachstein (cca 31 EUR) a další neuvedené služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj 2 000 Kč. Slevy:
1 200 Kč na přistýlce (rozkládací gauč či křeslo).
Minimální počet účastníků: 35

Cena obsahuje: letenku Praha – Kiruna a zpět (s přestupem) vč. let. tax ve výši 10 000 Kč, průvodce, 1x vrtulník na hranice NP Sarek, místní dopravu mikrobusem, autobusy či vlakem (celkem asi 700 km), dopravu
proviantu na druhou část treku vrtulníkem, 1x kemp se
sprchou před odletem (ostatní noclehy jsou ve volné
přírodě), tísňový satelitní komunikátor, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena
neobsahuje: služby horských chat, motorové čluny
na jezerech a další výše neuvedené služby. Minimální
počet účastníků: 7
Tento zájezd pořádáme ve spolupráci s CK Adventura.

facebook.com/periscope.cz
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