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SVĚT S PRŮVODCI CK PERISCOPE SE VÁM PRÁVĚ OTEVÍRÁ!

OBNOVENÉ ZÁJEZDY:

PERU
JAR

NOVÝ ZÉLAND
TRADIČNÍ ZÁJEZDY:

AZORY
MADEIRA
KANADA

A DALŠÍ

PŘEDNÁŠKY – viz strana 3
17. 1.  Madeira, 

Turnov (Tomáš Hájek)
20. 3.  Kanada, 

Brno (Patrik Dekan)
27. 3.  Madeira, 

Ústí nad Labem 
(Tomáš Hájek)

20. 10.  Setkání příznivců CK, 
Brno, VIDA! science centrum

NOVINKA
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PŘEHLED ZÁJEZDŮ
kód  

zájezdu název zájezdu typ zájezdu str.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NORSKO, ŠVĚDSKO, FINSKO, DÁNSKO A POBALTÍ

21ZI18 Finsko s polární září nad hlavou pobytový zájezd 
s výlety 7

23ZI18 Senja – polární záře a velryby poznávací zájezd 7
12ZI18 Lofoty v zimě poznávací zájezd 7
09ES18 Finsko – země tisíců jezer poznávací zájezd 10
10ES18 Finsko 55+, barevná paleta poznávací zájezd 10
08ES18 Litva a Bělorusko poznávací zájezd 11
05ES18 Pobaltí od A do Z poznávací zájezd 12

02ES18 Petrohrad – poklad Ruska pobytový zájezd 
s výlety 13

03KS18 Velká cesta Pobaltím poznávací zájezd 14
15KS18 Slovinsko – vinná stezka a termály Slovinska poznávací zájezd 14

04KS18 Za půlnočním sluncem přes Lofoty  
a Vesterály poznávací zájezd 15

11KS18 Cestou polských králů  
až k dunám Baltského moře poznávací zájezd 15

99NO18 Klenoty Norska a Islandu poznávací zájezd 17
47NO18 Norsko nejen pro 55+ poznávací zájezd 18
50NO18 Norsko je v červnu nejkrásnější poznávací zájezd 19
37NO18 Norsko – nejkrásnější fjordy poznávací zájezd 20
09NO18 Do srdce norských fjordů poznávací zájezd 21
46NO18 Norské fjordy – odlet z Vídně poznávací zájezd 22

73NO18 Severská romance – Norsko a Dánsko poznávací zájezd 
s turistikou 23

56NO18 Skandinávské metropole poznávací zájezd 24
17NO18 Finsko a Norsko – Laponskem na Nordkapp poznávací zájezd 25

26NO18 Lofoty (a Nordkapp) – pozorování  
polárního slunce poznávací zájezd 26

27NO18 Lofoty, Vesterály a Senja – ostrovy  
za polárním kruhem poznávací zájezd 27

29NO18 Lofoty a příroda na polárním kruhu poznávací zájezd 
s turistikou 28

77NO18 Špicberky – arktické jaro okružní plavba 28

32NO18 Jiří Kolbaba – pozvánka na Lofoty  
a Špicberky poznávací zájezd 29

76NO18 Špicberky – severní pól na dohled  pobytový zájezd 
s výlety 30

V POHORÁCH PO SKANDINÁVSKÝCH HORÁCH A ALPÁCH

89NO18 Vodopády a ledovce Norska poznávací zájezd 
s turistikou 32

92NO18 Norsko – turistika i komfort hotelu poznávací zájezd 
s turistikou 33

30NO18 Losí a trolí stezky pobytový zájezd 
s výlety 34

82NO18 Turistika ve fjordech poznávací zájezd 
s turistikou 35

32ZI18 Lyžování za polárním kruhem pobytový zájezd 
s výlety 36

02ZI18 Norsko – království všech lyžařů zimní zájezd 36
01ZI18 Na běžkách za losy – Norsko zimní zájezd 36

21IS18 Island – běh a turistika poznávací zájezd 
s turistikou 37

07AD18 Švédsko – NP Sarek, poslední evropská 
divočina

poznávací zájezd 
s turistikou 37

16KS18 Rakousko – pohodově k vrcholkům Alp pobytový zájezd 
s výlety 37

ISLAND, GRÓNSKO, FAERSKÉ OSTROVY
23ISA18 Lodí na Island v období letního slunovratu poznávací zájezd 42
34IS18 Objevná cesta lodí na Island poznávací zájezd 42

03IS18 Island 55+ pobytový zájezd 
s výlety 43

99NO18 Klenoty Norska a Islandu poznávací zájezd 44

10IS18 Nejznámější místa Islandu pobytový zájezd 
s výlety 45

30IS18 Tajemné západní fjordy Islandu poznávací zájezd 46

12IS18 Sedm divů Islandu pobytový zájezd 
s výlety 47

06IS18 Island v kostce poznávací zájezd 48

18IS18 Island všemi smysly poznávací zájezd 
s turistikou 49

CK Periscope Skandinávie, s. r. o., je pojištěna proti úpadku  
u UNIQA pojišťovna, a. s., číslo pojistné smlouvy 1357516235.

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. IČ: 25263196  
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

www.skandinavie.cz

Vážení přátelé Severu a cestování s CK Periscope,
zdravím Vás, se kterými se setkáváme na našich zájez-
dech už řadu let, a samozřejmě i ty z Vás, kteří jste kata-
log CK Periscope Skandinávie otevřeli poprvé v životě.
Letní sezona 2017 byla již naší 25. sezonou, a tím 
se dá tak trochu garantovat, že po čtvrtstoletí práce 
a  praxe jsou námi nabízené zájezdy propracované, 
klienti je rádi kupují a CK tak dlouhodobě prosperuje. 

Stálý tým průvodců poskytuje na zájezdech profesionální služby a vždy 
přidává i svoje osvědčené tipy vycházející z dlouholeté znalosti prostředí. 
Samozřejmostí je pak ochota a přívětivý přístup ke všem klientům. Dal-
ší jistotou je naše více jak 20leté členství v Asociaci cestovních kanceláří 
a agentur (AČCKA), která sdružuje soukromé české CK. Mimo jiné se řídí-
me etickým kodexem člena asociace a reference na naši výbornou orga-
nizaci zájezdů můžete dostat na vyžádání od jiných členských CK nebo 
CA. (www.accka.cz)  
Jednoznačnou přidanou hodnotou naší nabídky oproti jiným CK je to, že 
vždy je v ceně našich zájezdů zahrnuto cestovní pojištění. Spolupra-
cující pojišťovny UNIQA a Česká pojišťovna od příštího roku zvyšují pojist-
né limity, což se u důležitých součástí pojištění, jako je ošetření nebo trvalý 
úraz, může hodit. V ceně všech zájezdů je i pojištění proti stornu zájezdu.
Přeji Vám všem příjemnou pohodu při vybírání zájezdů. Zařadili jsme pár 
takových, které se objevují znovu po několikaleté přestávce, jako je třeba 
Finsko (str. 10) nebo Peru (str. 75), ale i mnoho novinek. Doporučuji na-
příklad Bělorusko (str. 11), Lofoty a Špicberky s Jiřím Kolbabou (str. 29), 
turistické zájezdy do Norska (str. 33 a 35), Portugalsko (str. 67), Kazach-
stán a Uzbekistán (str. 74). 
Na závěr bych chtěl poděkovat našim stálým klientům, kteří s námi ces-
tují opakovaně, v naší činnosti nás podporují a mají pochopení i pro slo-
žitosti, jež mohou v průběhu jakéhokoli zájezdu nastat. Všichni v CK se 
také už teď těšíme na tradiční setkání s příznivci CK Periscope, které 
se tentokrát uskuteční v sobotu 20. října 2018 v Brně. Zveme Vás do 
objektu VIDA! science centrum na brněnském výstavišti.

 Ing. Petr Burian 
 majitel CK Periscope Skandinávie

Pro své klienty uděláme  
téměř cokoli... Už 25 let... foto: Jana Burianová



Zájezdy organizuje CK Periscope Skandinávie. Pokud je organizátorem jiná CK, je to uvede-
no na konci konkrétního zájezdu.
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Cestovatel a fotograf JIRKA KOLBABA
cestuje a doporučuje CK Periscope Skandinávie

facebook.com/periscope.cz

REJSTŘÍK ZEMÍ
Arménie .............................................. str. 66
Azory ............................................str. 70 - 71
Dánsko ........................................str. 23 - 24 
Finsko................. str. 7, 10, 14, 25, 36 - 37
Grónsko .............................................. str. 54
Gruzie .................................................. str. 66
Irsko ......................................str. 56 – 57, 62
Island.............................str. 17, 37, 42 – 53
Itálie ...................................................... str. 66
Izrael ..................................................... str. 74
JAR......................................................... str. 75
Kanada ................................................ str. 73
Kypr....................................................... str. 66
Laponsko ..................................... str. 25, 37
Madeira .......................................str. 68 - 69
Nepál a Indie .................................... str. 74
Norsko ..................... str. 7, 15, 17 – 36, 44

Norsko – fjordy ............str. 20 – 22, 35
Norsko – Lofoty ........... str. 15, 26 - 29
Nový Zéland .................................str. 75
Omán................................................str. 66
Peru ...................................................str. 75
Pobaltí ...............................str. 11, 12, 14 
Polsko ..............................................str. 15
Portugalsko ..................................str. 67
Rakousko........................................str. 37 
Rusko ........................................str. 13, 14 
Skotsko ..................................str. 57 – 63
Slovinsko ........................................str. 14
Španělsko ......................................str. 67
Špicberky .............................. str. 29 - 30
Švédsko .............str. 14 – 15, 24, 32, 37
Uzbekistán a Kazachstán .......str. 74
Velká Británie...............................str. 63

PŘEDNÁŠKY/SETKÁNÍ S PŘÍZNIVCI
Cestovní kancelář Periscope Skandinávie pro vás připravuje zajímavé pro-
mítání a  povídání našich průvodců. Každá přednáška vás přenese do  ně-
které z cílových destinací našich poznávacích i turistických zájezdů. Kromě 
našich průvodců vám představí své diashow Sedm divů Islandu i  známý 
cestovatel Jiří Kolbaba. 
Doporučujeme, abyste se přihlásili k odběru e-mailových aktualit ane-
bo sledovali naši webovou stránku, případně facebook s dalšími nový-
mi akcemi, kde se naše CK prezentuje. 

 12. 12. 2017 Island, Plzeň, Měšťanská beseda (Tomáš Hájek)
 9. 1. 2018  Island, Ostrava, Dům kultury města Ostravy (Patrik Dekan)
 17. 1. 2018 Madeira, Turnov, Kulturní centrum, kino Sféra (Tomáš Hájek)
 18. 1. 2018 Norsko, Zlín, Hvězdárna (Patrik Dekan)
 19. 1. 2018 Island, Brno, veletrh GO (Patrik Dekan)
 20. 1. 2018 Island, Brno, veletrh GO (Patrik Dekan)
 20. 1. 2018 Norsko, Brno, veletrh GO (Patrik Dekan)
 21. 1. 2018 Island, Brno, veletrh GO (Patrik Dekan)
 30. 1. 2018 Skotsko, Brno, Hvězdárna a planetárium (Patrik Dekan)
 12. 2. 2018 Norsko, Olomouc, Kino Metropol (Patrik Dekan)
 13. 2. 2018 Skotsko, Ostrava, Kulturní dům města Ostravy (Patrik Dekan)
 13. 2. 2018 Island, České Budějovice, Metropol (Jan Sucharda)  
 27. 2. 2018 Norsko, Liberec, Krajská vědecká knihovna (Tomáš Hájek)
 12. 3. 2018 Island, Liberec, Krajská vědecká knihovna (Jiří Kolbaba)
 19. 3. 2018 Grónsko, Hradec Králové, Adalbertinum (Antonín Novák)
 20. 3. 2018 Kanada, Brno, Hvězdárna a planetárium (Patrik Dekan)
 27. 3. 2018  Madeira, Ústí nad Labem, Severočeská vědecká knihovna  

(Tomáš Hájek)
 5. 4. 2018 Norsko, Praha – Klánovice, KD Nová Beseda (Tomáš Hájek)
 14. 4. 2018  Island, Praha, 17. islandský den, Městská knihovna 

(nepořádá CK Periscope)
 20. 10. 2018 Setkání příznivců CK, Brno, VIDA! science centrum

V roce 2018 se uskuteční zájezdy z cyklu
INSPIRATIVNÍ CESTY  
S JIŘÍM KOLBABOU:

KLENOTY NORSKA A ISLANDU
8. 6. – 15. 6. 2018 40 900 Kč
NORSKO NEJEN PRO 55+

19. 6. – 24. 6. 2018 25 425 Kč
JIŘÍ KOLBABA – POZVÁNKA  
NA LOFOTY A ŠPICBERKY
18. 7. – 26. 7. 2018 59 900 Kč
SEDM DIVŮ ISLANDU 
13. 9. – 18. 9. 2018 36 900 Kč

kód  
zájezdu název zájezdu typ zájezdu str.

15IS18 Výprava do nitra Islandu poznávací zájezd 
s turistikou 50

08IS18 Islandská mozaika poznávací zájezd 
s turistikou 51

14IS18 Sopky, vodopády a ledovce Islandu  
s turistikou 

poznávací zájezd 
s turistikou 52

29ZI18 Velikonoce na Islandu, termály,  
polární záře 

pobytový zájezd 
s výlety 53

17IS18 Za polární září s J. Suchardou poznávací zájezd 53

31IS18 Západní Grónsko – Ilulissat pobytový zájezd 
s výlety 54

IRSKO A SKOTSKO
02IR18 Irský evergreen poznávací zájezd 56

15IR18 Irsko – zelený ostrov poznávací zájezd 57

07IR18 Skotsko 55+ poznávací zájezd 57

06IR18 Skotské okouzlení poznávací zájezd 58

08IR18 Skotsko a Orknejské ostrovy poznávací zájezd 
s turistikou 59

14IR18 Nejkrásnější túry Skotské vysočiny poznávací zájezd 
s turistikou 60

05IR18 Přírodou Skotska poznávací zájezd 
s turistikou 61

01KS18 To nejlepší z Irska a Skotska poznávací zájezd 62

10IR18 Skotská vysočina a Skye poznávací zájezd 63

02KS18 Skvosty jižní Anglie poznávací zájezd 63

SVĚT S PRŮVODCI CK PERISCOPE
88SV18 Omán – Sultánovo arabské Švýcarsko poznávací zájezd 66

18SV18 Řím – město nabité historií poznávací zájezd 66

26SV18 Gruzie a Arménie poznávací zájezd 66

74SV18 Kypr poznávací zájezd 66

08SV18 Andalusie, festival v Seville poznávací zájezd 67

76SV18 Lisabon a okolí pobytový zájezd 
s výlety 67

65SV18 Portugalsko – z Porta na Algarve poznávací zájezd 67

28SV17 Madeira – Silvestr pobytový zájezd 
s výlety 68

75SV18 Madeira – karneval pobytový zájezd 
s výlety 68

69SV18 Madeira – dovolená v ráji poznávací zájezd 68

41SV18 Madeira – turistika poznávací zájezd 
s turistikou 68

66SV18 Návrat na Madeiru – turistika a koupání poznávací zájezd 
s turistikou 69

37SV18 Madeira nejen pro 55+ poznávací zájezd 
s turistikou 69

80SV18 Po stopách ultramaratonu na Madeiře pobytový zájezd 
s výlety 69

73SV18 Velikonoční relax na Azorech poznávací zájezd 70

47SV18 Azory – krásy ostrova Sao Miguel poznávací zájezd 70

61SV18 Azorské ostrovy od A do Z poznávací zájezd 70

62SV18 Pohodová turistika po Azorech poznávací zájezd 
s turistikou 71

48SV18 Ostrov Sao Miguel, koupání  
na Santa Maria a malebné Porto

pobytový zájezd 
s výlety 71

63SV18 Porto a Azory nejen pro 55+ pobytový zájezd 
s výlety 71

78SV18 Kanada – toulky v NP Banff, Jasper a Yoho poznávací zájezd 
s turistikou 73

68SV18 Niagara, Ontario a příroda Kanady poznávací zájezd 
s turistikou 73

79SV18 Kazachstán a Uzbekistán poznávací zájezd 74

38SV18 To nejlepší z Izraele poznávací zájezd 74

83SV18 Nepál a Indie – poznání pro každého poznávací zájezd 74

04SV18 Peru poznávací zájezd 75

15SV18 JAR – Kapské Město a Krugerův NP poznávací zájezd 75

85SV18 Nový Zéland – Jižní ostrov poznávací zájezd 
s turistikou 75
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ 
PODMÍNKY
Zájezdy uvedené v  tomto katalogu pořádá cestovní 
kancelář Periscope Skandinávie, s. r. o.
Na tyto zájezdy se vztahují aktuální Všeobecné smluvní 
podmínky, které najdete na str. 38–39 tohoto katalogu.

TURISTICKÁ 
NÁROČNOST ZÁJEZDŮ
V  katalogu a  někdy pouze na  webu jsou jednotlivé 
zájezdy označeny barevnou botičkou dle turistické 
náročnosti. Obdobně jako sjezdovky od  nejlehčích 
zelených a  modrých, přes náročnější červené až 
po náročné černé. Berte je prosím jako pomocné vo-
dítko, 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 dů-
vodů téměř vždy koncipovány tak, že výchozí a ná-
vratové místo je stejné.

3. Ve většině případů lze z výchozího místa podnik-
nout 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 přírodě. Většinou do 3 hodin, výjimečně vícehodino-
vý pobyt venku. Chůze nezpevněným terénem, občas 
přes mokřady (např. Lofoty, Irsko) nebo lávovým (či 
popelovým) polem na Islandu. Doporučujeme nepro-
mokavou a pevnou turistickou obuv.

– poznávací a  turistické zájezdy. Střídání pro-
gramu 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“ 
uvedena předpokládaná výše ceny letenky. Tyto před-
pokládané ceny byly stanoveny na základě předcho-
zích zkušeností CK v případech, kdy do uzávěrky ka-
talogu 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 tako-
vémuto opatření přistoupit.

2) ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU
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.

6) POSUNUTÍ TERMÍNU
Vzhledem ke  změnám, které letecké společnosti 
během roku provádějí, může dojít k  potřebě změny 
termínu zájezdu. Termíny odjezdu u leteckých zájez-
dů mohou být posunuty, a to maximálně o 2 dny. 
CK má povinnost o tom informovat zákazníka nejpoz-
ději do 21 dnů před odjezdem.

7) KOMPENZACE
Kompenzace v případech zpoždění či zrušení letu ne-
uplatňuje zákazník formou reklamace u CK, ale sám 
přímo u letecké společnosti. CK není v tomto případě 
povinna na požadavcích na kompenzaci se zákazní-
kem nijak spolupracovat.

SLEVY

Maximální výše slevy nebo jejich součtu je 2 500 Kč/
os. (u zájezdů se základní cenou vyšší než 60 000 Kč je 
max. 5 000 Kč/os.)
Slevy se nesčítají. Pouze věrnostní lze využít spolu 
s časovou nebo věkovou slevou 2,5 %.
Slevy se vypočítávají ze základní ceny zájezdu (bez 
příplatků apod.)
Slevy nelze uplatňovat na již zlevněné zájezdy.
Slevy nelze uplatňovat dodatečně po zakoupení zájezdu.
Neplatí-li výše uvedené slevy nebo je-li jejich výše 
omezena, je to uvedeno přímo u daného zájezdu.

Aktuální přehled dalších poskytovaných slev najdete 
na www.periscope.cz/slevy/poskytovane-slevy/

 A) VĚRNOSTNÍ:
1 % při účasti na  dvou individuálních programech 
nebo zájezdech z  našeho katalogu pořádaných Pe-
riscope Skandinávie s.r.o. Plus 0,5 % za účast na kaž-
dém dalším, až do výše 4 %.
 B) ČASOVÁ:
6 % – při úhradě zálohy 30 % ceny zájezdu 7 a  více 
měsíců před odjezdem.
4 % – při úhradě zálohy 50 % ceny zájezdu 6 měsíců 
před odjezdem. 
3 % – při úhradě zálohy 50 % ceny zájezdu 5 měsíců 
před odjezdem.

 C) VĚKOVÁ:
2,5 % – děti a klienti v den odjezdu mladší 25 let nebo 
starší 65 let.  

 D) SLEVA 55+:
2 000 Kč – pro klienty starší 55 let, platí pouze pokud 
je uvedeno přímo u zájezdu. 

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. 40 tohoto katalogu.

www.skandinavie.cz
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

POJIŠTĚNÍ
V  ceně většiny našich zájezdů je zahrnuto cestovní 
pojištění UNIQA typ K5C, K7C nebo pojištění ČESKÉ 
POJIŠŤOVNY, které obsahuje vždy také pojištění 
storna zájezdu. Rozsahy pojistného plnění najdete 
v tabulkách níže. Z organizačních důvodů neumožňu-
jeme odečet tohoto pojištění z ceny zájezdu.

Rozsahy pojistného plnění stejně jako Všeobecné 
pojistné podmínky najdete také na  www.periscope.
cz nebo vám je na vyžádání zašleme.

U  vybraných zájezdů se můžete připojistit na  pojištění 
s  vyššími pojistnými limity u  České pojišťovny. Výše pří-
platku bude vždy uvedena u daného konkrétního zájezdu. 

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  6 000.000
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  30.000 
Pojištění storna zájezdu – 80 %, max. do  100.000

V CENĚ VĚTŠINY NAŠICH ZÁJEZDŮ JE ZAHRNUTO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VČETNĚ POJIŠTĚNÍ STORNA
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ODJEZDY
U  každého termínu najdete nabídku odjezdových 
míst našich zájezdů.

Praha – většina zájezdů odjíždí z  autobusového ná-
draží Florenc. Některé termíny mají odjezd od vlako-
vého hlavního nádraží, před vchodem do staré budo-
vy Wilsonova nádraží. 

Brno – ze starého autobusového nádraží naproti ho-
telu Grand (asi 150 metrů od hlavního východu z vla-
kového nádraží), stanoviště č. 8.

Bratislava – Trnavské mýto, parkoviště před kulturním 
domem Istropolis.

Ostrava – parkoviště naproti Domu kultury města Os-
travy, ul. 28. října, z ústředního autobusového nádraží 
Ostrava, nebo vlakového nádraží Ostrava – Svinov. 

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, 
nebo hlavní vlakové nádraží.

Místa odjezdů z  dalších měst budou upřesněna 
v instrukcích 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 ubytová-
ni sami za příplatek dle smlouvy o zájezdu.

POTŘEBNÉ DOKLADY
Informace o pasových a vízových požadavcích a zdra-
votních dokladech najdete vždy přímo u  zájezdu 
na  webu. Za  platnost cestovních dokladů a  dodrže-
ní podmínek vstupu odpovídá cestující. Pro vstup 
a  pobyt na  území cizího státu musí každý splňovat 
podmínky stanovené jeho zákony. Ke  sdělování ak-
tuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího 
státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu, 
jehož kontakt naleznete na  stránkách Ministerstva 
zahraničních věcí ČR – www.mzv.cz v sekci Státy světa 
– informace na cesty. 

Informace na webu naší CK uvedené u každého zájez-
du jsou určeny k základní orientaci, ovšem mohou se 
v čase měnit, proto doporučujeme svým zákazníkům, 
aby si před podpisem smlouvy o zájezdu ověřili u za-
stupitelského úřadu navštěvovaného státu, jaké jsou 
aktuální podmínky pro vstup a pobyt.

CENY
Ceny v tomto katalogu byly kalkulovány těmito kurzy
(zhruba odpovídajícími směnným kurzům z roku 2017
a plánovanému výhledu):
1 EUR = 26,50 Kč; 1 USD = 23 Kč; 1 NOK = 3 Kč;
100 ISL = 20 Kč, 1 GBP = 30 Kč, 1 CAD = 19 Kč.
KATALOG BYL PŘEDÁN DO TISKU DNE 15. 11. 2017.
Ceny zájezdů mohou být změněny dle bodu 4 všeo-
becných smluvních podmínek (viz str. 38). Ceny zájez-
dů na Island jsou kalkulovány se 7% DPH za ubytovací 
služby. V  případě zvýšení DPH mohou být ceny zá-
jezdů 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

SVOZY
U některých termínů najdete také nabídku svozových 
míst. Pokud je takový svoz zpoplatněn, je výše úhra-
dy uvedena u daného zájezdu v příplatcích. Realizace 
některých svozů je podmiňována dosažením určité-
ho počtu zájemců, zpravidla tří osob, což je také vždy 
upřesněno přímo u daného zájezdu.  

• 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.

• Nástup na  jiném místě, než má klient uvedeno 
ve smlouvě o zájezdu, je možný pouze na základě 
písemného potvrzení od CK Periscope Skandinávie. 

Jihlava 
(Pávov)

letiště Vídeň
letiště 
Bratislava

Ústí nad Labem

Praha

Brno

Bratislava

Olomouc

Ostrava

letiště Drážďany

facebook.com/periscope.cz

VELETRHY
Navštivte nás na našem severském stánku na veletrzích:
GO Brno, 18. 1. – 21. 1. 2018, stánek v rámci AČCKA.
HOLIDAY WORLD Praha, 15. 2. – 18. 2. 2018, stánek 
v rámci AČCKA.

14. dubna 2018 od 10 h
Praha – Městská knihovna

17. ISLANDSKÝ 
DEN

Naši průvodci

Hana  
Kornecká

Helena  
Křenková

Josef  
Hanibal

Tomáš 
Hájek

Josef  
Chodur

Pavel  
Kleisl

Miroslav 
Koňařík

Zdeňka  
Burianová

Hana 
Bernardová

René 
Bělohradský

Patrik 
Dekan

Monika 
Frolíková

Kateřina  
Gajdová

Miroslav  
Grass

František 
Michlík

Josef  
Miškovský

Antonín  
Novák

Jiří  
Provazník

Tomáš 
Kubík

Irena  
Michalíková

Jan  
Sucharda

Hana 
Tomsová

Eva 
Učňová

Milan  
Venhoda

Tereza 
Růžičková

Martin  
Skalský

Helena 
Slezáková

Milada 
Zábršová

Olga 
Žáková

Katarína  
Žatkuliaková

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

SETKÁNÍ 
PŘÍZNIVCŮ

BRNO
sobota 20. října 2018 
VIDA! science centrum

Program na www.periscope.cz 

CK PERISCOPE
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daně bývají formou jednoduššího švédského stolu. 
Večeře je potřeba objednat předem, mohou být pod-
míněny minimálním počtem osob.
Zájezdy: Lofoty, Vesterály a Senja – ostrovy za polá-
rním kruhem, Špicberky – severní pól na dohled, Tu-
ristika ve fjordech.

Skandinávie – 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 stan-
dardu LUX jen jednu noc). Ktg. LUX je pro 2–6 osob, 
spaní je převážně ve  dvou ložnicích, buď na  palan-
dách, nebo na samostatných postelích, nebo na dvou-
lůžku 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: Norsko – turistika ve fjordech, Lofoty, Ves-
terály a Senja – ostrovy za polárním kruhem.

Skandinávie a Pobaltí – HOTELY
Pro naše zájezdy využíváme jak rodinné a  stylově 
zařízené hotely na venkově, tak i moderní nebo zre-
novované historické hotely ve  městech. Standard 
odpovídá nejméně 2–3*** v  evropském pojetí, je 
však dobré vědět, že ve Skandinávii se označení ho-
telů hvězdičkami nepoužívá. Severské ubytování má 
svá specifika. V  některých budovách nejsou výtahy, 
na pokojích nemusí být minibar, TV a vysoušeč vlasů. 
Některé hotely mohou být plně nekuřácké. Vybavení 
pokojů se v jednotlivých hotelech liší. K běžnému za-
řízení skandinávského ubytování patří: postele, skříň, 
noční stolky, pracovní stůl se židlí, případně křeslo se 
stolkem, telefon, satelitní TV. Pokoje mají vždy vlastní 
WC a sprchu a většinou wi-fi připojení. 
Zájezdy: Klenoty Norska a Islandu, Norsko je 
v červnu nejkrásnější, Norsko – nejkrásnější fjordy, 
Do srdce norských fjordů, Norské fjordy, Skandináv-
ské metropole, Finsko 55+, Norsko nejen pro 55+, 
Severská romance, Finsko a Norsko – Laponskem na 
Nordkapp, Lofoty – pozorování půlnočního slunce, 
Lofoty a příroda na polárním kruhu, Norsko – turis-
tika i komfort hotelu, Litva a Bělorusko, Pobaltí od A 
do Z, Petrohrad – poklad Ruska atd.

 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 ubytování a  tak 
se vzrůstajícím počtem turistů jsou hotely, penzio-
ny a hostely velmi dlouho dopředu v hlavní sezóně 
obsazeny. Negarantujeme ubytování 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. Většinou je nutné si s sebou 
vzít vlastní povlečení a  prostěradlo, deky a  polštáře 
jsou na místě k dispozici. U některých zájezdů je třeba 
vlastní spací pytel a prostěradlo (viz přehled níže). Noc-
lehy jsou zajištěny ve vícelůžkových pokojích (nejčastěji 
čtyřlůžkových). Ubytovatelé si vyhrazují právo ve  vý-
jimečných případech nahradit postel matrací na  zemi. 
Pokoje jsou malé s minimálním vybavením. Sociální pří-
slušenství je společné na chodbách. Vaření je zpravidla 
možné v  málo vybavených kuchyňkách (nádobí a  pří-
bory doporučujeme si vzít vlastní). Tento typ ubytování 
je ve  většině našich zájezdů, kromě zájezdů se stany, 
do hotelů a chatek komfort. 
Zájezdy: Tajemné západní fjordy Islandu (ve  2lůž-

kových pokojích), Island s  turistikou - sopky, vo-
dopády a  ledovce (spací pytle), Islandská mozai-
ka (ve  2lůžkových pokojích), Island všemi smysly 
(ve  2lůžkových pokojích), Lodí na  Island v  období 
letního slunovratu (ve 2lůžkových pokojích), Objev-
ná cesta na Island.

Island – chatky a penziony KOMFORT
Garance lůžka včetně lůžkovin. Noclehy jsou zajištěny 
ve  dvoulůžkových pokojích komfortních chatek nebo 
penzionů. Každá chatka/pokoj má vlastní sociální vyba-
vení a kuchyňku (penziony mají kuchyňku společnou), 
vč. základního nádobí a příborů. V ceně nebo za přípla-
tek je možnost objednání večeří o 1 - 2 chodech. Zájez-
dy: Island 55+, Sedm divů Islandu, Nejznámější místa 
Islandu, Klenoty Norska a Islandu.

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 2-3 chodech nebo bufetové) 
Zájezd: Island v  kostce, Sedm divů Islandu, Západní 
Grónsko – Ilulissat, Za polární září na Island s Janem Su-
chardou, Velikonoce na Islandu, termály, polární záře

Island – snídaně
Většinou formou „samoobsluhy“ z připravených táců 
(máslo, vejce, vločky, sýry, ryby, marmelády, salá-
my, 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)! Výjimečně 
se může v některých místech podávat formou „konti-
nentální“ snídaně, tzn. snídaně je servírována na talíři 
každému jednomu klientovi, jídlo ani nápoje si zpra-
vidla není možné přidat.

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

 BRITSKÉ OSTROVY
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 pří-
pravu jídel slouží společné kuchyňky, které jsou vět-
šinou vybaveny základním nádobím. Doporučujeme 
vozit si vlastní ostrý nůž, příbor a hrnek. Snídaně bý-
vají kontinentální, skládají se většinou z toastů, másla, 
marmelády, čaje nebo kávy, někdy také ovocného 
džusu, jogurtu a  cereálií. Nebo „irské“ a  podobné 
„skotské“ skládající se z  opečené slaniny, vajíček, fa-
zolí, rajčat a párečků.
Zájezdy: Přírodou Skotska, Nejkrásnější tůry Skot-
ské vysočiny.

Irsko, Skotsko, Anglie – 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; To nejlepší z Irska a Skot-
ska; Irsko 55+; Skotské okouzlení; Skotská vysočina 
a  Skye; Skotsko a  Orknejské ostrovy; Skotsko  55+; 
Skvosty jižní Anglie.

 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 
ledničkou 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.

Skandinávie – chatky a pokoje KEMP 
Dřevěné, tepelně izolované chaty, 20–30 m2, určené 
k  přespání na  cestě nebo k  několikadennímu krátko-
dobému pobytu (= dostačující pro pobytově-pozná-
vací 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 
elektrické topení, jedno až čtyřplotýnkový elektrický 
vařič a malou ledničku, někdy bývá do chatky zavede-
na studená voda. Chaty KEMP mají deky a polštáře, je 
však třeba vzít s sebou povlečení. Někdy bývají chaty 
KEMP vybaveny nádobím, pro zájezdy však v  cestov-
ních pokynech uvádíme potřebu vzít nádobí s sebou. 
KEMP PLUS: chatky s vlastním příslušenstvím (WC, 
sprcha) se dvěma dvoulůžkovými pokoji (jeden z nich 
má patrovou postel).
Zájezdy: Losí a trolí stezky.

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, kte-
ré mají jinak běžný větší počet lůžek. Jen občas mají 
hostely studenou vodu zavedenou na pokoji, nejmé-
ně 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-

TYPY UBYTOVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

Jelikož zajišťujeme ubytování na  zájezdech tak, 
aby co nejlépe vyhovovalo umístěním v  přírodě 
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 zájez-
du nejčastěji používán.

Zvláštností ubytování v  severských zemích (mimo 
kategorie HOTEL) je nutnost vzít si s sebou vlastní 
prostěradlo a  povlečení, v  některých ubytovacích 
místech jsou sprchy s mincovými automaty na tep-
lou vodu. V  ceně našich zájezdů není zahrnut po-
platek za  úklid chatek, každý si uklízí před odjez-
dem chatu sám. Negarantujeme ubytování osob 
stejného pohlaví v jednom pokoji/chatě.

www.skandinavie.cz
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ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ 
       SENJA – polární 
záře a velryby

       FINSKO s polární 
září nad hlavou

Arktická katedrála v  Tromsø, panoramata 
Lyngenských Alp, výlet za pozorováním plejt-
váků, kosatek a mořského ptactva, objevová-
ní hornatého ostrova Senja, norská kuchyně 
a plavba pobřežní linkou Hurtigruten. Polární 
záře je v této oblasti běžným jevem. 
1. den: Letecký přesun z  Prahy přes Oslo 
do Tromsø. Ubytování v  hotelu v  centru města. 
Večerní procházka městem. 2. den: Návštěva 
arktické katedrály v  Tromsø a  Polaria s  moř-
ským akváriem. Rychločlunem do  přísta-
vu Finnsnes, minibusem do  Melfjord Brygge. 
Ubytování v  apartmánech. Večeře, procházka, 
sauna. 3.  den: Výlet na  moře za  pozorováním 
velkých mořských savců, zejména plejtváků 
a kosatek. Oběd, volné odpoledne. Výjezd mini-
busem do divočiny. Podaří se spatřit polární záři? 
4. den: Výlet po ostrově Senja – minibusem, lodí 
nebo na sněžnicích. Fantastická krajina členité-
ho ostrova, vysoké hory a divoké mořské pobřeží. 
Večerní výlet po  ostrově, ztichlá krajina ostrova 
a  vyhlížení magické podívané na  noční obloze. 
Sauna. 5. den: Po  snídani přesun do  Finnsnes. 
Nalodění na  světově proslulou pobřežní linku 
Hurtigruten. Fantastickou krajinou proplujeme 
zpět do Tromsø. Možnost výletu se psím spře-
žením, na  sobí farmu nebo na  sněžných skút-
rech. Ubytování v hotelu. 6. den: Brzy ráno odlet 
přes Oslo do Prahy. 

Český průvodce, kvalitní ubytování, plná 
penze, psí spřežení, sněžné skútry, rybaření, 
sobí farma a arktická zoo. 
1. den: Odlet z  Prahy do  Oulu. Přesun do  NP 
Syöte. Cestou úžasné výhledy do krajiny. Vítejte 
ve sněhobílém království jižního Laponska! Uby-
tování v hotelových pokojích nebo srubech. Ve-
čeře v panoramatické restauraci hotelu. 2. den: 
Snídaně formou švédského stolu. Celodenní 
výlet na  sněžných skútrech přes lesy, po  kop-
cích i  zamrzlých jezerech a  řekách. Oběd v  la-
ponském stanu „kota“. Odpoledne výlet se psím 
spřežením. Návrat na  skútrech k  vrcholu Iso-
-Syöte na večeři. Vyhřátá sauna, hotelový bazén. 
3. den: Výlet do  arktické Ranua zoo, setkání 
se zvířecími obyvateli polárních oblastí, včetně 
polárních lišek, medvědů, vlků, rosomáků, losů, 
sobů, pižmoňů. Oběd v zoo. Odpočinek a výpra-
va na běžkách do stmívající se krajiny. Spatříme 
magická světla tančící po obloze? 4. den: Ryba-
ření na  dírkách na  zamrzlém jezeře. Úlovky si 
opečeme na  ohni k  obědu. Setkání se Sámem, 
který chová soby. Nahlédnutí do  pradávné kul-
tury Laponska. K večeři fondue ze sobího masa. 
5. den: Po snídani se rozloučíme s Iso-Syöte a vy-
dáme se do Oulu. Odlet s přestupem do Prahy. 
Aktuální program na webu.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
26. 1. – 31. 1. 2018 39 500 Kč 23ZI 

Cena obsahuje: letenky Praha – Tromsø a zpět vč. letišt-
ních tax ve výši 9 000 Kč, místní dopravu z letiště do centra 
města, 2x ubytování v hotelu v Tromsø, 3x v apartmánech 
Melfjord Brygge (více ložnic), expresní loď do Finnsnes,  
dopravu do Melfjord Brygge a zpět, 3-4 výlety z Melford 
Brygge na 4 hodiny/výlet, 4x snídaně, snídaňový balíček 
v  den odletu, 3x večeře, 2x oběd, sauna v  Melfjord 
Brygge, plavba Hurtigrutou z Finnsnes do Tromsø, prů-
vodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění CK. Cena 
neobsahuje: další výše neuvedené služby. Příplatky: 
1lůžkový pokoj v  hotelu: 2  000 Kč, fakultativní výlet 
5. den dle aktuální nabídky. Min. počet účastníků: 8

       LOFOTY v zimě
Vydejte se poznat Lofoty v  jejich plné kráse 
končící zimy, v  době, kdy šance na  pozoro-
vání polární záře jsou maximální. Kromě 
pozorování orlů, velryb a  poznávání přírody 
i kultury ostrovů se setkáme s hlavním zdro-
jem obživy zdejších obyvatel, rybolovem.  
1. den: Odlet z  Prahy přes Oslo do  Evenes.  
Malebnou krajinou přesun na  ubytování. 
2.  den: Fakultativně safari do  světoznámé-
ho Trollfjordu s  možností pozorování moř-
ských orlů a  velryb. Kabelvåg – muzeum, 
galerie a  mořské akvárium. Henningsvær 
– sušáky na  tresky, atmosféra pravé rybářské 
vesnice. Fakultativně noční výlet za  polární 
září s  profesionálním norským fotografem. 
3.  den: Ostrov Vestvågøy. Vikinské muzeum 
Lofotr v  Borgu, dokonalá replika sídla vikin-
ského náčelníka. Pláž v  blízkosti usedlosti 
Utakleiv u  Leknes vám vyrazí dech. Rybářské 
vesnice Ballstad a  Stamsund. Vyhlídkovou sil-
nicí č. 817 na  ubytování. 4. den: Jižní část 
Lofotských ostrovů, UNESCO vesnice Nusfjord. 
Kostelík ve  Flakstadu, bělostné písčité pláže 
v  Ramberku. Městečko s  nejkratším názvem 
na světě – Å. Malebné vesničky Reine, Hamnøy 
a  Sakrisøy. 5. den: Ráno návrat do  hlavního 
města Lofot – Svolværu. Symbolem města je 
skalní útvar Svolværgeita. Při pobřeží bude-
me pozorovat rybáře na  vrcholu rybářské 
sezóny při výlovu tresek a  jejich navěšování 
na  typické lofotské sušáky ryb. 6. den: Odlet 
z Evenes přes Oslo do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
2. 3. – 7. 3. 2018 29 900 Kč 12ZI

9. 3. – 14. 3. 2018 29 900 Kč 12ZI
Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo – Narvik a zpět 
ve výši 9 000 Kč, dopravu na místě mikrobusem, 5x uby-
tování ve  vícelůžkových  chatách LUX, průvodce, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C a pojištění CK. Cena neob-
sahuje: stravu a další výše neuvedené služby. Příplat-
ky: výlet s fotografem za polární září: 4 500 Kč, plavba 
po  Troll fjordu: 3  500 Kč, Vikinské muzeum: 400 Kč, 
2x snídaně: 900 Kč. Minimální počet účastníků: 8

Další 
nabídky najdete  

na webu

Termín: Cena:  Kód na webu:  
7. 3. – 11. 3. 2018 39 900 Kč 21ZI

21. 3. – 25. 3. 2018 39 900 Kč 21ZI
12. 12. – 16. 12. 2018 40 900 Kč 21ZI

Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinki – Oulu a zpět 
vč. let. tax ve výši 8 000 Kč, dopravu autobusem z letiště 
do  Iso-Syöte a  zpět, dopravu v  rámci uvedeného pro-
gramu, 4x ubytování v  3* hotelu (dvoulůžkové pokoje 
s  příslušenstvím), 4x snídaně, 3x oběd a  4x večeře, 
český průvodce, aktivity uvedené v programu včetně 
potřebného vybavení, řízení skútru 2 osobami, průvod-
ce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění CK. Cena 
neobsahuje: další výše neuvedené služby. Příplatky: 
1lůžkový pokoj: 3  000 Kč, srub Kelo (vlastní sauna, krb) 
pro 2  osoby: 2  000 Kč/os., srub Kelo pro 3 osoby: 
1  000  Kč/os., srub Kelo pro 4 osoby: 500 Kč/os., řízení 
skútru 1 osobou 1 000 Kč. Minimální počet účastníků: 8
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Kdy jste se s  Norskem poprvé 
seznámila a  proč jste si vy-
brala pro průvodcování právě 
tuto zemi?
Vystudovala jsem analýzu potra-
vin na VŠCHT v Praze a v létě roku 
1991 jsem během studií poprvé 
navštívila Norsko. Následující rok 
jsem studovala norštinu na  FFUK 
v  Praze, a  protože jsem chtěla 
uplatnit své znalosti v praxi, odjela 
jsem na rok do Norska jako au-pair. 
Byl to zajímavý, nelehký a  krásný 
rok. Navždy se mi vryl do  paměti 
pohled na  norský fjord Storfjord 
a  farmy nad fjordem. Během své-
ho pobytu jsem využila každou 
volnou chvíli k  cestování po  téhle 
nádherné zemi. Podnikla jsem na-
příklad i  cestu lodní pobřežní lin-
kou Hurtigruten z  města Ålesund 
do městečka Kirkenes a zpět. S ta-

nečním kroužkem jsem se zase zúčastnila Mezinárodního týdne tanců 
v Bergenu. Poznala jsem zkrátka norské reálie na vlastní kůži a dodnes 
jsem s rodinou, u níž jsem tehdy pracovala, i s dalšími norskými přáteli 
stále v kontaktu. 
Po návratu jsem dokončila studia na VŠCHT a po absolvování průvod-
covského kurzu jsem začala pracovat jako průvodce českých turistů 
po Norsku. Pro CK Periscope Skandinávie pracuji od roku 2002. 

Už 15 let provázíte i zájezd nazvaný Nejkrásnější norské fjor-
dy. Čím je jedinečný? 
Tenhle zájezd opravdu patří k  evergreenům, které se nikdy neomrzí. 
A čím je jedinečný? Asi tím, že při něm spatříte a poznáte to nejtypičtěj-
ší, co dělá Norsko Norskem – budete projíždět sevřenými údolími, pře-
konávat horské masivy po klikatých úzkých silničkách, poplujete lodí 
po  hlubokých norských fjordech jako kdysi vikinští bojovníci. Uvidíte 
desítky bělavých vodopádů padajících z vysokých skal a hor do hlubo-
kých údolí a fjordů, budete žasnout nad modrou barvou některého ze 
splazů největšího norského ledovce Jostedalsbreen, obdivovat staré 
farmy nad fjordy s trávou na střechách a přitom přemýšlet nad neleh-
kým životem jejich obyvatel. 
Velkým zážitkem pro vás bude i norská architektura – ta z dávné mi-
nulosti, pro niž jsou typické sloupové kostely a vikinské lodě, ale i  ta 
nejmodernější, kterou symbolizuje například budova Opery v hlavním 
městě Oslo nebo skokanský můstek Holmenkollen. 
Při tomto zájezdu ale blíže poznáte i norskou kuchyni – ochutnáte na-
příklad speciality ze sušeného rybího masa, hnědý sýr brunost i zdejší 
vynikající marmelády.

Průvodce je ten, kdo z velké části rozhoduje o tom, zda se vrátíte ze zájezdu spokojeni, či nikoli. 
CK Periscope spolupracuje s těmi nejlepšími. Představujeme vám jednu z nich – Moniku Frolí-
kovou, která naše zájezdy doprovází už 15 let, a to nejčastěji do Norska.

KRÁSNÁ PŘÍRODA 
PLNÁ SUPERLATIV

MONIKA FROLÍKOVÁ

NORSKO? 

Která místa v Norsku patří podle vašich zkušeností u klientů 
CK Periscope k nejoblíbenějším?
Určitě sem patří hluboká údolí, jako je Romsdalen s  nejvyšší kolmou 
stěnou v Evropě Trollveggen a horským hřbetem Romsdalseggen, údo-
lí Isterdalen s legendární horskou silnicí Trollstigen nebo údolí Nærøy-
dalen s horskou silnicí Stalheimskleiva. Nezapomenutelné zážitky ský-
tají i Západonorské fjordy – například Storfjord se svým nejznámějším 
ramenem Geirangerfjord, nejdelší norský fjord Sognefjord s nejužším 
ramenem Nærøyfjord nebo fjord Lysefjord se skalní formací Preikesto-
len známé jako Kazatelna. Ve výčtu nejatraktivnějších míst nesmí chy-
bět ani největší pevninský ledovec Jostedalsbreen se svými splazy 
Nigardsbreen či Briksdalsbreen a také horské silnice, jako je Sognefjell-
veien v podhůří největšího skandinávského pohoří Jotunheimen, nebo 
silnice Snøveien s vyhlídkovou plošinou Stegastein. 
Ale těch nádherných míst je v Norsku asi tolik, co pohledů oknem z au-
tobusu do krajiny…  

Bohužel stále je dost rozšířený názor, že v Norsku je zima a po-
řád jen prší… 
Počasí v Norsku je velmi pestré, stejně jako u nás, a ovlivňuje jej vzdále-
nost od moře, nadmořská výška a samozřejmě roční období. Do Norska 
opravdu nejezdíme za horoucím létem a rozžhavenými plážemi. Zato 
sem jezdíme za krásnou přírodou plnou superlativ, jako jsou největší, 
nejhlubší, nejkrásnější. Obecně platí, že teploty v letních měsících jsou 
v Norsku o něco nižší, než u nás. To ale neznamená, že například v hlav-
ním městě Oslo nebo na západním pobřeží Norska se nemůžete setkat 
s teplotami kolem 25 °C. Při těchto teplotách se Norové koupou v jeze-
rech a ve fjordech a vystavují se slunečním paprskům. 
Během 23 let, kdy Norsko navštěvuji jako průvodce, jsem ještě nezaži-



la zájezd, který by propršel. A mnohokrát jsem se procházela slunným 
Bergenem, který je deštěm pověstný... Ostatně slunné počasí v Berge-
nu mohli vidět či zažít například příznivci silniční cyklistiky při Mistrov-
ství světa ve druhé polovině září roku 2017.

Zájezdy CK Periscope do Norska si často vybírají lidé střední-
ho a staršího věku – čím jsou pro ně zajímavé?
Lidé si dnes mohou koupit knižní průvodce, půjčit si auto a vydat se 
poznávat krásy Severu podle svého. Ale střední a starší generace je už 
přece jen zvyklá na určitý druh pohodlí, kdy se nemusí starat o doprav-
ní prostředek, zajišťovat si stravu a nocleh a ještě hledat všechny infor-
mace o místech, jimiž právě putuje. Při individuálním putování je také 
nezbytná znalost cizího jazyka. Pro střední a starší generaci je zkrátka 
pohodlnější vybrat si zájezd dle nabízených lokalit, časových a finanč-
ních možností a svěřit se do rukou specializované cestovní kanceláře, 
jež spolupracuje se zkušenými a ověřenými průvodci, kteří „své“ oblíbe-
né země znají do detailů. Navíc, pokud má klient během cesty nějaký 
problém (např. se zavazadly či zdravotní), vždy se může obrátit na prů-
vodce, který mu pomůže.
CK Periscope má širokou nabídku pro střední a starší klientelu, která se 
nežene za sportovními výkony, ale cestuje za poznáním země a chce 
vidět a zažít od každého trochu. Vidět města s kulturními nabídkami, 
zajímavá místa spojená s historií země, projíždět takřka neobydlenými 
místy a také uskutečnit procházky krásnou a mnohdy skutečně ohro-
mující přírodou.

  PŘEDNÁŠKY NORSKO
18. 1.  Zlín, 

Hvězdárna (Patrik Dekan)
20. 1.  Brno,  

veletrh GO (Patrik Dekan)
12. 2.  Olomouc, 

Kino Metropol (Patrik Dekan)
27. 2.  Liberec, 

Krajská vědecká knihovna 
(Tomáš Hájek)

 5. 4.  Praha – Klánovice, 
KD Nová Beseda (Tomáš Hájek)

ISLAND   – Island 55+ ......................................................... 27. 4. – 1. 5. 2018
DÁNSKO – Kodaň, eurovíkend ........................................5. 5. – 7. 5. 2018
NORSKO – Oslo, eurovíkend ...................................... 19. 5. – 20. 5. 2018
NORSKO – Norsko nejen pro 55+ .............................. 19. 6. – 24. 6. 2018
NORSKO – Nejkrásnější fjordy Norska ..................... 7. 7. – 15. 7. 2018
NORSKO – DÁNSKO – Severská romance ............ 15. 7. – 22. 7. 2018
NORSKO – Norsko nejen pro 55+ .............................. 21. 8. – 26. 8. 2018

NORSKO!
MONIKA FROLÍKOVÁ
ZÁJEZDY 2018
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Norsko už ale dávno není jedinou destinací, kam jezdíte jako 
průvodkyně. Do jakých dalších zemí se s vámi klienti můžou 
vydat a čím jsou pro vás tato místa zajímavá?
Mám ráda severské země, jsou to cílové destinace, které jsou mi blízké 
svým naturelem. Zemí mého srdce je Norsko, ale klienti se se mnou 
mohou podívat i do Švédska, Dánska a na Island. Každá tato destinace 
je něčím zajímavá a specifická, vyniká nad ostatní země. Dohromady 
ale tvoří celek, stejně jako jednotlivé díly puzzle tvoří obraz. Pokud se 
klientům na severu Evropy líbí, doporučuji navštívit další země, aby si 
udělali ucelený pohled na sever Evropy, stejně jako já. A věřím, že určitě 
budou spokojeni.
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1. den: Kolem poledne odlet z  Prahy do  Helsinek. 
Po  příletu se vydáme na  severovýchod. V  průběhu 
naší cesty si prohlédneme legendu finských zimních 
sportů – město Lahti. Krátce se projdeme světozná-
mým sportovním areálem a  navštívíme kostel sv. 
Kříže – Ristinkirkko známého finského architekta 
A. Aalta. Přesun na ubytování a pozdní večeře.
2. den: Dnešní den si užijeme v srdci Finska, kolem 
jezernaté plošiny v  Národním parku Linnansa-
aren kansallispuisto. Tento park patří k  nejstar-
ším finským národním parkům a  zahrnuje oblast 
více jak 150 ostrůvků na  jezeře Haukivesi. Vedle 
vzácného tuleně kroužkového zde také můžeme 
zahlédnout orlovce říčního. Ubytování na  2 noci 
v  nádherné jezerní oblasti ve  městě Savonlinna. 
Hotelový bazén a sauna s přístupem do jezera 

1. den: Večer odlet z Prahy do Helsinek a přesun 
na ubytování (3 noci).
2. den: Prohlídku hlavního města Finska zahájíme 
procházkou po centru města na Senátní náměstí 
Senaatintori s  katedrálou Tuomiokirkko, dále 
na tržnici Kauppatori k přístavu a navštívíme také 
pravoslavný kostel Uspenského katedrálu. Pro-
hlídku města si zpestříme plavbou na obrannou 
námořní pevnost Suomenlinna (UNESCO), která 
byla pro svůj význam v 18. století nazývána Gibral-
tarem severu.
3. den: Ráno se vydáme k památníku nejslavnější-
ho finského skladatele – Sibeliovu monumentu. 
Navštívíme pozoruhodný moderní kostel Skalní 
chrám – Temppeliaukio kirkko. Odpoledne za-
jedeme do satelitního města, centra vědy a archi-
tektury,  Espoo.  Na  ostrově  Seurasaari  navštíví-
me  skanzen, který odráží tradiční způsob života 
na finském venkově za posledních 400 let. Večeře 
je v ceně zájezdu.

Saimaa jsou v ceně. Večeře.
3. den: Dopoledne strávíme v  městečku Savon-
linna, kde navštívíme nejkrásnější finský hrad 
Olavinlinna. Dále zajedeme do  nedaleké osady 
Kerimäki, kde nelze přehlédnout dominantní 
stavbu kostela s  kapacitou 3  000 sedadel. Je to 
pravděpodobně největší dřevěný kostel na svě-
tě. V  prohlídce této nádherné jezernaté oblasti, 
která dala Finsku přívlastek „země tisíců jezer“, 
budeme pokračovat vycházkou po mohutném es-
keru Punkaharju, který je součástí stejnojmenné 
přírodní rezervace. Návrat na ubytování. Večeře.
4. den: Po snídani dojedeme po „Královské ces-
tě“ do  druhého nejstaršího města Finska Por-
voo. Toto krásné město bylo založeno v roce 1346, 
ale už i  dříve bylo významným obchodním cent-
rem. Skládá se ze tří významných částí: Starého 
a  Nového Města a  také z  empírové části, která 

4. den: Dnes si prohlédneme legendu finských 
zimních sportů – město Lahti. Projdeme se svě-
toznámým sportovním areálem a navštívíme 
kostel sv. Kříže – Ristinkirkko známého finské-
ho architekta A. Aalta. Dále krátce navštívíme 
dva národní parky. Nejdříve to bude NP Päijänne 
kansallispuisto, který se nachází v jezerní oblasti 
u obrovitého jezera Päijänne (délka cca 400 km), 
u krásného eskeru Pullkilanharju se budeme 
moci též za pěkného počasí vykoupat. Posláním 
NP Isojärvi kansallispuisto je chránit pobřežní 
ekosystémy stejnojmenného jezera. Večer příjezd 
na ubytování do Jyväskylä. Večeře.
5. den: Město Jyväskylä je skutečným architek-
tonickým klenotem, protože kolem třiceti staveb 
projektoval ve dvacátých letech minulého století je-
den z  nejslavnějších světových architektů Alvaar 
Aalto. Jsou to mimo jiné například kulturní dům, 
městské divadlo a univerzita. Nejkrásnější pohled 
na město je však z  rozhledny na věži vodojemu 

pochází z  19. století. My zde mimo jiné uvidíme 
středověký kostel na  náměstí Kirkkotori a  sta-
rou radnici. Poté nás již čeká hlavní město Finska 
Helsinky. Prohlédneme si pravoslavný kostel 
– Uspenského katedrálu a pak se vydáme k pa-
mátníku nejslavnějšího finského skladatele – Sibe-
liovu monumentu. Navštívíme také pozoruhodný 
moderní kostel Skalní chrám – Temppeliaukio 
kirkko (vstup dovnitř ale nelze garantovat, často 
zde probíhá mnoho neveřejných akcí). Ubytování 
v hotelu a večeře. 
5. den: Prohlídku Helsinek zahájíme procházkou 
po centru města na Senátní náměstí – Senaatintori 
s katedrálou Tuomiokirkko. Pokračovat budeme 
na tržnici Kauppatori u přístavu. Lodí pak doplu-
jeme na souostroví a obrannou námořní pevnost 
Suomenlinna (UNESCO), která byla pro svůj vý-
znam v  18. století nazývána Gibraltarem severu. 
Po poledni přesun na letiště a odlet do Prahy. 

v městském parku Harju. Odpoledne se vydáme do 
srdce Finska, kolem jezernaté plošiny v NP Linansa-
aren kansallispuisto, která zahrnuje oblast více jak 
150 ostrůvků na jezeře Haukivesi. Vedle vzácného 
tuleně kroužkového zde můžeme zahlédnout i or-
lovce říčního. Večeře.
6. den: Dnešní den zahájíme v  městečku Savon-
linna u nejkrásnějšího finského hradu Olavinlinna. 
V osadě Kerimäki nelze přehlédnout dominantní 
stavbu kostela s  kapacitou 3 000 sedadel. Je  to 
snad největší dřevěný kostel na světě. V jezernaté 
oblasti, která dala Finsku přívlastek „země tisíců je-
zer“, budeme pokračovat vycházkou po mohutném 
eskeru Punkaharju. Přejezd na ubytování a večeři.
7. den: Po „Královské cestě“ dojedeme do Por-
voo. Toto krásné město bylo založeno v roce 1346. 
Skládá se ze tří částí: Starého a Nového Města 
a  z  empírové části z  19. století. Poté již bude ná-
sledovat přejezd na hlavní finské letiště Vantaa 
a odlet zpět do ČR.

Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinky a  zpět vč. 
let. tax, dopravu autobusem, 4x ubytování v turistic-
kých hotelech (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 
4x snídaně, 4x večeře, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 25 EUR, další výše ne-
uvedené služby.

Příplatky: 1lůžkový pokoj: 3 500 Kč (omezený počet 
pokojů), *svoz z Brna linkovým autobusem nebo vla-
kem a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč
Minimální počet účastníků: 30

Slevy: klienti nad 55 let: 2 000 Kč (nelze sčítat 
s dalšími slevami)

Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinky a zpět vč. 
let. tax, dopravu autobusem a MHD (2. den), 6x ubyto-
vání v turistických hotelech (2lůžkové pokoje s příslu-
šenstvím), 6x snídaně, 4x večeře, průvodce, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 30 EUR, další výše 

 neuvedené služby.
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 5 500 Kč (omezený počet 
pokojů), *svoz z Brna linkovým autobusem nebo vla-
kem a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč
Minimální počet účastníků: 25

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
14. 9. – 18. 9. 2018 10ES18.1409 21 200 Kč Praha, *Brno

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odj. místo:
13. 8. – 19. 8. 2018 09ES18.1308 25 900 Kč Praha, *Brno

Finsko • poznávací zájezd

FINSKO – ZEMĚ TISÍCŮ JEZER  
A MODERNÍ ARCHITEKTURY
Že Finsko je zemí jezer a nekonečných, krásných lesů, ví téměř každý. Méně se už ví, že Finsko bylo a je domo-
vem skvělých architektů. My se o obojím budeme moci na vlastní oči přesvědčit během týdne stráveného 
v této skandinávské zemi. Letecký zájezd s ubytováním v hotelech.

Časný podzim je snad nejkrásnějším obdobím, kdy lze jezernatou oblast Finska navštívit. Smíšené lesy hrají 
všemi barvami a jejich odrazy v klidných hladinách nekonečných vodních ploch jsou opravdovým potěšením 
nejen pro oko fotografů. V kombinaci s návštěvou hlavního města Helsinek a historického Porvoo ochutnáte to 
nejlepší, co jižní Finsko nabízí, a to v plném komfortu leteckého zájezdu s ubytováním v hotelech s polopenzí. 
Ponoříte se po pravé finské sauně do osvěžujících vod jezera Saimaa? Tento zájezd jsme připravili především 
pro klientelu 55+ (sleva 2 000 Kč).

FINSKO 55+, BAREVNÁ PALETA

Lahti
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NP Linnansaari
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Historickým městem Grodno v západním Bělorusku blízko hranic s Polskem protéká řeka Němen – foto: Josef Miškovský

Litva, Bělorusko • poznávací zájezd

LITVA A BĚLORUSKO
Poznávací zájezd do Pobaltí a do tajemnem opředené země Běloruska. 
Malebná Litva patří již mnoho let mezi tradiční destinace našich zájezdů. O  Bělorusku 

lze slyšet spíše jen ve zprávách, ale málokdo ví, kde země leží a co tam lze vidět. Obě země mají společnou 
dávnou historii a také rovinatou krajinu plnou lesů, mokřadů a jezer. Při návštěvě ve vrcholícím létě se můžete 
přesvědčit o pohostinnosti obou národů a využít teplého počasí ke koupání v jezerech, a možná i ve vodách 
Baltského moře na písečné Kurské kose. 
Mimo jiné navštívíme pět míst, která jsou na seznamu UNESCO! 
Zájezdem vás provede náš oblíbený specialista na pobaltské země, Josef Miškovský. 

NOVINKA

1. den: Odlet z  Prahy do  litevské Palangy s  pře-
stupem v  Rize. Tranzit do  hotelu v  oblasti města 
Klaipėda. Večer krátká prohlídka centra Klaipėdy, 
nocleh.
2. den: Ráno přejezd trajektem na Kurskou kosu 
(UNESCO). Vycházka písečnými dunami, které 
daly Kurské kose přízvisko Baltská Sahara, s výhle-
dem na  otevřené Baltské moře i  Kurský záliv. 
Návštěva rybářských vesnic s  rázovitými domy, 
obchody s  jantarem a  uzenými rybami. Pro-
cházka po Čarodějnickém vrchu s desítkami nápa-
ditých dřevěných skulptur s  motivy z  litevských 
pohádek a  legend. V  případě dobrého počasí 
možnost koupání v  Baltském moři. Večer návrat 
na nocleh do oblasti Klaipėdy.
3. den: Dopoledne průjezd napříč Litvou, kolem 
poledne návštěva skanzenu litevské lidové 
architektury v Rumšiškės. Odpoledne prohlídka 
ostrovního hradu v Trakai, který byl kdysi sídlem 
litevských velkoknížat. Tranzit do hotelu ve Vilniu-
su, nocleh.
4. den: Dopoledne prohlídka centra Vilniusu 
(UNESCO) s  množstvím barokních kostelů, klasi-
cistní katedrálou, Gediminasovým vrchem se zbyt-
ky středověkého hradu a svéráznou čtvrtí Užupis. 
Odpoledne návštěva geografického středu Evro-
py a  nedalekého Evropského parku s  desítkami 
moderních skulptur z celého světa. Návrat na noc-
leh do Vilniusu.
5. den: Dopoledne přejezd do  Běloruska, ces-
tou krátká vycházka v  národním parku Dzūkija 
a  návštěva parku sovětských skulptur v  Grūtasu. 
Odpoledne příjezd do  běloruské Hrodny (Grod-
no), krátká prohlídka města, nocleh.
6. den: Dopoledne navštívíme Brest, kde zajdeme 

na  pevnost se zbytky paláců, s  kostely a  monu-
mentálními sovětskými památníky. Brestská pev-
nost je symbolem sovětského odporu během 
prvních dnů druhé světové války a nositelem čest-
ného titulu Pevnost-hrdina. Odpoledne zastávka 
ve  městečku Kamjanec se středověkou několika-
poschoďovou věží. Večer nás čeká Bělověžský 
národní park (UNESCO), nocleh.
7. den: Výlet po  národním parku s  rozsáhlými 
původními středoevropskými pralesy. Mezi nej-
zajímavější obyvatele bezesporu patří ještě nedáv-
no značně ohrožení evropští zubři nebo kdysi 
vyhynulí a  zpětně vyšlechtění evropští divocí 
koně. Možnost návštěvy muzea národního parku. 
Nocleh v oblasti Bělověžského národního parku.
8. den: Ráno pojedeme do centrálního Běloruska, 
krátká návštěva města Navahrudak (Novogrodek, 
muzeum a  rodný kraj básníka Adama Mic-
kiewicze, zbytky hradu z  raných dob Litevského 
velkoknížectví). Odpoledne prohlídka mohutného 
zámku Mir (UNESCO), který byl původně gotic-

kou pevností. Nocleh v oblasti Ňasviže.
9. den: Dopoledne prohlídka rozsáhlého zámec-
kého komplexu Ňasviž (UNESCO), výstavní 
architektonické památky vybudované bohatým 
rodem Radziwillů. Odpoledne návštěva sovětské-
ho vojenského skanzenu „Stalinova linie“. Pak už 
nás uvítá hlavní město Běloruska Minsk. Nocleh.
10. den: Celodenní prohlídka Minsku. Navštívíme 
jak Trojické předměstí, které je pozůstatkem 
původního předválečného Minsku, tak prospekt 
Nezávislosti se stejnojmenným náměstím, které 
je obklopeno poválečnou sovětskou architektu-
rou. Minsk je městem se spoustou vody (říčky, 
tůně, jezírka, fontány) a zeleně nabízející příjemné 
vycházky. Nocleh v Minsku.
11. den: Individuální volno v  Minsku. Cestou 
k  letišti se zastavíme u  mohyly Slávy, gigantic-
kého umělého návrší zbudovaného na  památku 
vítězství ve druhé světové válce. Odpoledne odlet 
do Prahy.

Cena obsahuje: letenky z  Praha do  Palangy a  zpět 
z  Minsku (s  přestupy) vč. let. tax ve  výši 9  000 Kč, 
dopravu mikrobusem nebo autobusem, 10x uby-
tování ve  dvoulůžkových pokojích ve  3* hotelech 
se snídaní, 5x večeře, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 120 EUR, další výše 

neuvedené služby.
Příplatky: : vízum do Běloruska včetně agenturních 
poplatků: 2 500 Kč, jednolůžkový pokoj: 5 000 Kč, 
* svoz mikrobusem z Brna na letiště do Prahy a zpět 
(min. 3 os.): 1 300 Kč.
Minimální počet účastníků: 15

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
15. 8. – 25. 8. 2018 08ES18.1508 33 900 Kč Praha, *Brno

Klajpeda
Kaunas

Vilnius

Novogrodek

Minsk
Grondo

Kurská kosa

Palanga

Bělověžský NP

Josef  
Miškovský
průvodce zájezdu

Zámek Mir (UNESCO) Sovětský památník v Brestu
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Lotyšsko, Litva, Estonsko • poznávací zájezd

POBALTÍ OD A DO Z

Jezerní pevnost Araisi v NP Gauja – foto: Martin Cigler/Wikimedia Commons Zřícenina středověkého domu v Tartu – foto: Ivar Leidus/Wikimedia Commons

Poznávání venkova i měst zapsaných na seznamu UNESCO, návštěvy hradů a zámků, procházky v pěkné pří-
rodě i koupání ve vodách jezer a na plážích Baltského moře. Takový bude letecký poznávací zájezd do Pobaltí 
v době vrcholícího léta. Detailní informace o minulém i současném životě v Pobaltí vám poskytne specialista 
na pobaltské země Miroslav Grass. 
Trojice republik – Litva, Lotyšsko a Estonsko – nemá vysoké hory, hluboká údolí a tyrkysové moře, zato má 
malebné vysočiny, lesy plné jezer a písečné pláže s velikými kameny vymodelovanými kdysi ledovci. Centra 
největších měst, tedy Vilniusu, Kaunasu, Rigy a Tallinnu, jsou dnes novotou zářící met-
ropole západoevropského vzhledu. 

1. den: Ráno odlet do lotyšského hlavního města 
Rigy. Odpoledne prohlídka centra Rigy s  gotic-
ko-renesančními památkami v  čele s  domem 
Černohlavců, kostelem sv. Petra a rižským dómem 
(UNESCO). Navštívíme i  ulice lemované domy 
ve stylu proslulé rižské secese a moderně a inter-
aktivně pojaté Muzeum čokolády Laima, kde si 
můžete na  čokoládovou tyčinku nechat vytisk-
nout věnování. Ubytování v Rize.
2. den: Dopoledne tranzit do Litvy. Cestou návště-
va barokního paláce v Rundāle (Lotyšsko), někdej-
šího sídla kuronských vévodů, a Křížového vrchu 
(Litva), křesťanského poutního místa. Odpoledne 
návštěva geografického středu Evropy poblíž 
Vilniusu. Krátká večerní procházka Vilniusem. 
V  některé z  restaurací můžeme povečeřet cepelí-
ny, které jsou považované za litevské národní jídlo. 
Ubytování v oblasti Vilniusu.
3. den: Dopoledne si prohlédneme hlavní město 
Litvy – Vilnius: historické centrum, Gediminasův 
vrch, prezidentský palác a  řada architektonicky 
různorodých kostelů. Kolem poledne přejezd 
do  Trakai s  Ostrovním hradem z  dob Litevského 
velkoknížectví a  památkami národa Karaimů. 
V  některé z  restaurací můžeme ochutnat tradiční 
karaimské pirohy „kibinas“. V  podvečer tranzit 
na litevské pobřeží, nocleh v oblasti Klaipėdy.
4. den: Dopoledne přejezd trajektem na poloost-
rov Kurská kosa. Prohlédneme si tamější rybářské 
domky a můžeme ochutnat některé z rybích spe-
cialit. Projdeme se písečnými přesypy, díky nimž 
se Kurské kose přezdívá „Baltská Sahara“. Vyrazíme 
i  na  Vrch čarodějnic s  desítkami dřevěných soch 
s  výjevy z  litev ských mýtů a  pohádek. V  někte-
ré z  jantarových galerií si můžeme prohlédnout 
výtvory z „baltského zlata“, jak se jantaru nacháze-

nému v této oblasti přezdívá. V případě příznivého 
počasí možnost koupání v  Baltském moři. Večer 
přejezd trajektem zpět na  ubytování do  oblasti 
Klaipėdy s možností krátké návštěvy centra toho-
to litevského přístavního města.
5. den: Dopoledne tranzit do  Lotyšska. Návštěva 
někdejšího hanzovního městečka Kuldīga s řadou 
dřevěných domů a malebným vodopádem na řece 
Ventě, který patří k nejširším v Evropě. Odpoledne 
přejezd do  slavného přímořského letoviska 
Jūrmala, vycházka po  centru města, v  případě 
dobrého počasí možnost koupání. V podvečer pře-
jezd do národního parku Gauja,  ubytování.
6. den: Dopoledne návštěva národního parku 
Gauja se zalesněným údolím stejnojmenné řeky. 
Krátce se projdeme zdejší malebnou přírodou 
a navštívíme hrad Turaida. Zastávka u minipivova-
ru poblíž města Valmiera s  možností ochutnávky 
piva a oběda v místní restauraci. Odpoledne tran-
zit do  estonského města Tartu. Prohlídka centra 
města s  nejstarší estonskou univerzitou, řadou 
klasicistních staveb a  návrším Toomemägi se zří-
ceninou středověkého dómu. Ubytování v Tartu.
7. den: Dopoledne přejezd do  severovýchodní-
ho Estonska. Zastavíme se na  pobřeží Čudského 

jezera (páté největší v Evropě), v případě dobrého 
počasí možnost koupání. Navštívíme pravoslavný 
klášter v  Kuremäe a  v  podvečer si prohlédne-
me město Narva, v  němž většinu obyvatelstva 
tvoří Rusové. Uvidíme mohutný středověký hrad, 
z něhož je přes řeku Narvu vidět pevnost Ivangorod 
na ruském území. Ubytování poblíž Narvy.
8. den: Dopoledne přejedeme do národního parku 
Lahemaa, kde se projdeme rašeliništěm a na moř-
ském pobřeží si prohlédneme tradiční domky se 
spoustou bludných balvanů v  okolí. Navštívíme 
šlechtické sídlo v Palmse, kde je možné si „osahat“ 
nábytek v  interiéru nebo nakoupit místní ovocná 
vína. Oběd ve stylové venkovské krčmě. Odpoledne 
příjezd do  Tallinnu, prohlídka historického centra 
se zachovalým středověkým opevněním a  spous-
tou malebných uliček. Uvidíme historickou budovu 
radnice, nahlédneme do  radniční lékárny, do  nej-
staršího estonského kostela Toomkirik i  do  pra-
voslavné katedrály Alexandra Něvského. Z  návrší 
Toompea se nám naskytne pohled na  celé město 
s přístavem. Ubytování v Tallinnu.
9. den: Dopoledne krátké volno, tranzit na letiště 
v Tallinnu, odlet do Prahy s přestupem v Rize. Přílet 
do Prahy v odpoledních hodinách.

Cena obsahuje: letenky Praha – Riga a vč. let. tax ve 
výši 6 500 Kč, dopravu mikrobusem nebo autobusem, 
7x ubytování ve 3* hotelech a 1x ubytování v penzi-
onu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 8x snídaně, 
4x večeře, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné cca 50 EUR, další výše 
neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 3 500 Kč, * svoz z Brna 
na letiště do Prahy linkovým autobusem nebo vlakem 
a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč
Minimální počet účastníků: 20

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
21. 7. – 29. 7. 2018 05ES18.2107 23 900 Kč Praha, *Brno

Tallinn Narva

Tartu

Vilnius

Klaipeda

Kuldīga

NP Lahemaa

Riga

www.skandinavie.cz

Miroslav 
Grass
průvodce zájezdu

Kurská kosa



Rusko • pobytový zájezd s výlety

PETROHRAD – POKLAD RUSKA 
Město, založené r. 1703 carem Petrem I. Velikým, 

bylo až do  dvacátého století hlavní metropolí 
Ruska. Nyní je živoucí čtyřmilio novou aglome-

rací, do  níž 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  nábřežích vodních kanálů snadno nabudete 

dojmu, že jste vstoupili do  děje některého románu či divadelní hry, které tu 
psali známí umělci. Ubytování je zajištěno ve 4* hotelu v centru města přímo 
na začátku Něvského prospektu. 

Petrohrad

•  SKVĚLÁ CENA
•  5 NOCLEHŮ V CENTRU MĚSTA
•  3 VEČEŘE V CENĚ
•  VSTUPY DO JANTAROVÉ  

KOMNATY A ERMITÁŽE V CENĚ!
1. den: Dopoledne  odlet z  Prahy do  Petrohra-
du. Po  příletu krátká okružní jízda, při které prv-
ně spatříme některé pamětihodnosti. Večeře je 
v ceně zájezdu.
2. den: Pěšky si prohlédneme významné historic-
ké památky v centru města. Uvidíme např. budovu 
Admirality, sochu cara Petra Velikého (tzv. Mědě-
ný jezdec). Z  výletní lodi si můžete prohlédnout 
paláce i většinu známých památek z neobvyklých 
úhlů. Večeře je v ceně zájezdu.
3. den: Postupně navštívíme pravoslavný chrám 
Kristova vzkříšení, jehož interiér zdobí spousta 
ikon a  maleb, mohutnou Kazaňskou katedrálu 
a  katedrálu sv. Izáka. Opravdovou perlou Petro-
hradu je jedno z největších muzeí na světě – obra-
zárna Ermitáž. Na tři miliony exponátů, mezi něž 
patří slavné obrazy, grafiky a sochy, ukrývá několik 
paláců. Vstupné je v ceně.
4. den: Autobusem do Puškina. Prohlédneme si letní 
carské sídlo Kateřinský palác s parkem. Zde se na-
chází i světoznámá Jantarová komnata. Vstupné je 

v ceně. Po poledni přejedeme do Petrodvorce. V pa-
lácovém a parkovém celku z 18. a 19. století je umís-
těno přes 170 fontán různých velikostí. Mezi nimi 
je nejznámější Velká kaskáda se sochou Samsona 
bojujícího se lvem. Po  půlnoci fakultativně vy jížďka 
k mostům, které se v noci zvedají, aby jimi mohly pro-
plout velké lodě. Večeře je v ceně zájezdu.
5. den: Petropavlovská pevnost a katedrála sv. Pe-
tra a Pavla s pozlacenou špicí je nejstarší kamennou 
budovou ve  městě. Nedaleko kotví křižník Aurora, 
jehož výstřel odstartoval bolševický převrat v Rusku. 
6. den: Dopoledne přesun na letiště Pulkovo, od-
let do Prahy.
Pozn.: Program jednotlivých dnů může být upra-
ven podle zavíracích dní či otevíracích hodin mu-
zeí, kostelů apod.

Tallinn

Helsinky

Riga

Vilnius

          UBYTOVÁNÍ V HOTELU  
NA NĚVSKÉM PROSPEKTU

Světoznámou sochu Měděný jezdec nechala postavit Kateřina Veliká jako hold zakladateli města – foto: Petr Burian

ADVENT  
V PETROHRADU 2018

Olga 
Žáková
průvodkyně zájezdu

Olga 
Žáková
průvodkyně zájezdu

Milada 
Zábršová
průvodkyně zájezdu

Cena obsahuje: letenku Praha – Petrohrad a  zpět 
vč. let. tax ve  výši 7  000 Kč, dopravu mikrobusem/
autobusem a  metrem, 5x  ubytování ve  4* hotelu 
(dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 3x večeře, 5x 
snídaně, průvodce, vstupné do Jantarové komnaty 
a Ermitáže, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění 
proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vízum do Ruska: 2 100 Kč, vstupné 
cca 150 EUR, další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 6 500 Kč, * svoz z Brna 
linkovým autobusem nebo vlakem a  zpět mikrobu-
sem (min. 3 os.): 800 Kč.
Slevy: třílůžkový pokoj – není možný. 
Minimální počet účastníků: 15

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
7. 8. – 12. 8. 2018 02ES18.0708 24 300 Kč Praha, *Brno

Termín:  30. 11. – 4. 12. 2018 
7. 12. – 11. 12. 2018

Kód na webu: 34ZI
Cena: 17 200 Kč
Pojeďte se nadýchat atmosféry dávné 
carské slávy. Návštěva skvělých sbírek 
uměleckých předmětů v Ermitáži a polo-
penze jsou v ceně. Ubytování je zajištěno 
ve 4* hotelu v centru města přímo na za-
čátku Něvského prospektu.
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Kateřinský palác v Puškinu
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Budova Admirality patří k pozoruhodnostem Petrohradu, je ukázkou ruského klasicismu – foto: Michala Pešková

LjutomerSLOVINSKO – VINNÁ STEZKA  
A TERMÁLY SLOVINSKA

www.skandinavie.cz

Stockholm

Helsinki

Tallinn

Riga

Vilnius

Petrohrad

Švédsko, Finsko, Rusko, Estonsko, Lotyšsko, Litva • poznávací zájezd

VELKÁ CESTA POBALTÍM

1. den: Odjezd v  ranních hodinách, trajekt 
do Švédska (kajuta za příplatek).
2. den: Stockholm (Gamla Stan, Královský palác, 
Parlament, radnice), trajektem do  Turku, plavba 
kolem souostroví Alandy za  bílé severské noci 
(nocleh v kajutách). 
3. den: Po  vylodění pokračujeme do  Helsinek 
(Sibeliův monument, Skalní chrám Temppeliaukion 
kirkko, Dóm na  Senátním náměstí, Uspenská 
katedrála, tržnice). Nocleh. 
4. den: Petrohrad – okružní jízda, katedrála sv. 
Izáka, palác Admirality, Měděný jezdec, Něvský 

prospekt, Kazaňská katedrála, klášter Alexandra 
Něvského (dle časových možností). Nocleh.
5. den: Petrohrad – Petropavlovská pevnost 
s  katedrálou sv. Petra a  Pavla, Zimní palác – 
Ermitáž, mosty přes Něvu, křižník Aurora, fakul-
tativně možnost projížďky lodí po  Něvě a  jejích 
kanálech. Nocleh.
6. den: Puškino (Carskoje Selo) – Kateřinský 
palác (Jantarová komnata), Petrodvorce. Nocleh.   
7. den: Tallinn – Horní město – Toompea, věž Pikk 
Hermann, Kiek-in-de-Kok, Dolní město – Brána 
Viru, kostel sv. Kateřiny, dominikánský klášter, 

gotická radnice. Nocleh.
8. den: Lotyšsko – NP Gauja, Turaida, Riga – Staré 
město, Rižský hrad, dům Černohlavců. Nocleh.
9. den: Zámek Rundale, přejezd do Litvy – Hora 
křížů, Vilnius. Nocleh.
10. den: Vilnius – Gediminasův hrad, Jitřní brána 
NP Trakai s  hradem Trakai, čtvrtě starých dře-
věných domů, kde dosud žije menšina Karaimů. 
Možnost ochutnat kibinai – jejich typické pirohy. 
Noční přejezd.   
11. den: Průjezd Polskem, příjezd do ČR v ranních 
hodinách. 

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezdové místo:
16. 8. – 26. 8. 2018 03KS18.1608 19 190 Kč Praha

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezdové místo:
4. 8. – 10. 8. 2018 15KS18.0408 13 290 Kč Brno, Praha

Cena obsahuje: dopravu autobusem, mezistátní 
trajekty Rostock – Trelleborg a  Stockholm – Turku, 
8x  nocleh (7x dvoulůžkový pokoj s  WC a  sprchou, 
1x čtyřlůžková kajuta), 8x snídaně, průvodce, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vízum (povinný příplatek), vstup-
né cca 170 EUR a další výše neuvedené služby.

Příplatky: vízum do  Ruska: 2  300 Kč, jednolůžkový 
pokoj: 3  990 Kč, lůžko ve  čtyřlůžkové kajutě: 900 Kč, 
6x večeře: 2 950 Kč.
Slevy: klienti nad 55 let: 500 Kč (nelze sčítat s dal-
šími slevami).
Minimální počet účastníků: 35

Cena obsahuje: 5x nocleh, 6x snídaně, 5x večeře, 
vstup do termálních bazénů a sauny, dopravu klima-
tizovaným autobusem, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K5C a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné a další výše neuvedené služby.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 2 200 Kč.
Minimální počet účastníků: 30

Ubytováni ve 4* hotelu v areálu termálních lázní (22 bazénů s teplotou vody 30-38 °C, tzv. „černá 
termální voda“), polopenze formou švédských stolů. Příjemné vycházky nad městem Maribor, 
prohlídka Ptujského hradu a vinná stezka s ochutnávkou vína. 

1. den: odjezd z ČR večer. 
2. den: příjezd do  Moravských Toplic, snídaně, 
termály nebo krátká procházka.
3. den: Maribor, turistika v  okolí. Základní vari-
anta: 5  hod., lanovkou na  Bellevue (1  040 m), 
výstup přes Reški vrch (1 142 m) na Žigartov vrch 
(1 346 m) a zpět k horní stanici lanovky. Lehčí vari-
anta: stejný výjezd, ale kratší turistika s  návratem 
k horní stanici lanovky. 
4. den: odjezd do  Ptuje, prohlídka Ptujského hradu, 
výhled na  okolí včetně známého Ptujského jezera, 
procházka městem nebo projížďka lodičkami po jezeře. 
5. den: návštěva Ormože, kde proběhla 

tzv. Desetidenní válka, a  vinnou stezkou přes 
Jeruzalém až do Ljutomeru. 
6. den: dopoledne Lendava, návštěva rozhledny 
(53,5 m) nabízející 360 ° výhled, oblast 4 států: 
Slovinska, Chorvatska, Rakouska i  Maďarska. 
Odjezd na hotel a koupání.
7. den: odjezd do ČR, příjezd večer. 

Zveme vás na putování po jantarové cestě, které započneme plavbou po Baltu. 
Trasa zájezdu povede přes Švédsko a Finsko do Petrohradu, vznešené ruské 
metropole na  řece Něvě. V  pobaltských státech Estonsku, Lotyšsku a  Litvě 
navštívíme hlavní města plná památek připomínajících jejich bohatou 
kulturu a historii i malebná venkovská zákoutí, tajuplné hrady i kouzelné 
přírodní scenerie. Navíc zažijete jednu cestu po  moři přes Stockholm 
a Helsinky. Podrobně si prohlédnete Petrohrad. Cestu absolvujete zájez-
dovým autobusem a pohodlnými trajekty.



Vychutnejte si dosud nepoznanou atmosféru tzv. polárního dne a půlnočního slunce nad souostrovím Lofoty – foto: archiv CK
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CESTOU POLSKÝCH KRÁLŮ 
AŽ K DUNÁM BALTSKÉHO MOŘE

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezdové místo:
29. 6. – 12. 7. 2018 04KS18.2906 22 300 Kč Praha

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezdové místo:
5. 8. – 12. 8. 2018 11KS18.0508 11 890 Kč Brno, Praha, další viz příplatky

Cena zahrnuje: doprava autobusem, trajekty, 10x 
ubytování v hostelech a chatách (čtyřlůžkové pokoje), 
2x snídaně, průvodce, cestovní pojištění K7C a pojiš-
tění proti úpadku CK
Cena nezahrnuje: povlečení (vlastní nebo viz příplat-
ky), velrybí safari – nutno rezervovat předem, cena 
cca 850 NOK – platba na místě, vstupné a další výše 

neuvedené služby.
Příplatky: zapůjčení povlečení (v CK) 200 Kč, zapůjče-
ní povlečení (na místě na 1 osobu a nocleh) 250 Kč, 9x 
večeře (z českých zdrojů) 1 125 Kč, lůžko ve 4lůžkové 
kajutě (tam a zpět) 1 800 Kč, 2lůžkový pokoj: 3 980 Kč 
(omezený počet pokojů).
Minimální počet účastníků: 35

Cena obsahuje: dopravu autobusem, 7× ubytování 
ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím, 7× snídaně, 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K5C a  pojištění 
proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné a další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3  900 Kč, 5× večeře 
2 100 Kč, svoz za příplatek: Žďár nad Sázavou 250 Kč, 

Jihlava 250 Kč, Velké Meziříčí 250 Kč, Velká Bíteš 
150 Kč, Uherské Hradiště 300 Kč, Veselí nad Moravou 
250 Kč, Strážnice 250 Kč, Hodonín 250 Kč, Břeclav 
250 Kč, Zlín 350 Kč, Kroměříž 350 Kč, Přerov 350 Kč, 
Olomouc 350 Kč, Prostějov 200 Kč, Vyškov 150 Kč. Rea-
lizace svozu při min. 6 osobách na trase.
Minimální počet účastníků: 30

1. den: Ráno odjezd, noční trajekt do  Švédska. 
2.  den: Vylodění, zastávka v  Linköpingu (skan-
zen), odjezd do  Stockholmu. 3. den: Stockholm 
(královský palác, Gamla stan, City Hall – udělo-
vání Nobelovy ceny – nutno objednat předem). 
4. den: Uppsala – největší katedrála ve  Skan-
dinávii, knihovna Carolina Rediviva – možnost 
zhlédnout Codex Argenteus. Gävle – rezervace 
se starými dřevěnými domy. 5. den: Překročení 
polárního kruhu, laponské centrum Jokkmo-
kk, národní park Mudus. 6. den: Hornické město 
Kiruna, národní park Abisko, překročení hranice 

do Norska a příjezd na Vesterály. 7. den: Andenes 
– velrybí safari – nutno rezervovat při přihlášení. 
Odpoledne přejezd na  Lofoty. 8. den: Kabelvåg 
(roubený kostel), Henningsvær, Reine a městeč-
ko Å, trajekt na  pevninu. 9. den: Pozorování 
půlnočního slunce, překročení polárního kruhu, 
lodičkou a  poté pěšky ke  splazu ledovce Svar-
tisen, vodopády Laksfossen. 10. den: Trond-
heim – katedrála Nidaros, královská rezidence, 
kupecké domy na řece Nid. Zastávka v Dombåsu 
a  u  Trolí stěny. 11. den: Výjezd serpentýnami 
Trolí cesty přes vodopád Stigfossen a k soutěsce 

Svolvær
Å

Laksforsen

Oslo
Stockholm

Gävle

Luleå

Kiruna

Andenes

Trelleborg

Bodø

TrondheimÅndalsnes
Geiranger

NP Svartisen

polární kruh

Jokkmokk

Jönköping

NP Jotunheimen

NP Abisko

Polsko je se svými předními architektonickými památkami pokladnicí pro milovníky umění a his-
torie. Naše putování povede přes Wroclav, Gdaňsk a největší a nejslavnější polský hrad Malbork, 
oblastí Mazurských jezer, hlavním městem Varšavou a Krakovem.

Švédsko, Norsko • poznávací zájezd

1. den: Odjezd brzy ráno, Świdnice (největší dřevě-
ný kostel v Evropě) a  Wrocław (radnice, univerzita). 
2.  den: Poznaň (Katedrální ostrov, Staré náměstí) 
a Toruň (Mikuláš Koperník). 3. den: Gdyň (torpédo-
borec Błyskawica, stoletý trojstěžník Dar Pomorza, 
Oceánografické muzeum), Łeby, Słowińský národ-
ní park, možnost koupání v Baltském moři). 4. den: 
Gdaňsk (Královská stezka, Žuraw). Odpoledne křižác-
ký hrad Malbork. 5. den: Oblast Mazurských jezer, 
plavba po  Śniadrwy, odpoledne Olsztyn. 6.  den: 
Varšava (Varšavský královský zámek, Královská ces-
ta, kostel sv. Kříže – urna se srdcem nejslavnějšího 
polského skladatele F. Chopina, Palác kultury a vědy 
s  krásným výhledem z  terasy ve  30. patře. 7. den: 

Krakov (katedrála a bývalý královský hrad na Wawel-
ském návrší, nejstarší polská univerzita, Staré město). 
8. den: Krakov a  židovské Kazimierze. Odpoledne 
cesta zpět do ČR, návrat v nočních hodinách.

Gudbrands juvet. Fakultativně možnost plavby 
po fjordu Geirangerfjorden (UNESCO). 12. den: 
Národní park Jotunheimen (v případě příznivého 
počasí možnost vycházky), zastávka v  městečku 
Lom (expozice kamenů a polodrahokamů), zastáv-
ka v  Lillehammeru. 13. den: Oslo – prohlídka 
historického centra, Vigeland park, ostrov Bygdøy 
s muzei Fram a Kon-Tiki. Noční trajekt do Němec-
ka. 14. den: Cesta zpět. Návrat večer.
Možnost letecké dopravy do  Stockholmu nebo 
Evenes (Norsko). Cena letenky platí aktuální v době 
nákupu. Nečerpané služby budou odečteny.

Krakov

Pro milovníky krásných přírodních scenérií jsme zařadili zájezd, který bychom mohli 
nazvat i  velký okruh Skandinávií. Čeká vás návštěva švédských měst Stockholmu 
a Uppsaly, postavíte se na místa, kudy prochází severní polární kruh, a na vlastní kůži 
zažijete magickou atmosféru půlnočního slunce. Lofoty a  Vesterály vás udiví svojí 
rozeklaností a fantastickými tvary. Čeká na vás „pohádkové území“ Norska – ledovec 
Svartisen, královský Trondheim. Geirangerfjord, zastávka pod nejvyšší horou Norska 
Galdhopiggen a hlavní město Oslo. 



Z KOŠIC, BRATISLAVY A VÍDNĚ

ISLAND
NORSKOCESTOVNÍ KANCELÁŘ

ISLAND Z KOŠIC
SEDM DIVŮ ISLANDU
26. 7. – 31. 7. 2018
13. 9. – 18. 9. 2018

ISLAND Z BRATISLAVY
ISLAND 55+

20. 9. – 24. 9. 2018

SEDM DIVŮ ISLANDU 
více termínů, svoz autobusem 
na odlet do Drážďan 
a po příletu z Prahy do Bratislavy

ISLAND Z VÍDNĚ
KLENOTY NORSKA A ISLANDU
24. 8. – 31. 8. 2018

SEDM DIVŮ ISLANDU
29. 6. – 4. 7. 2018
28. 8. – 2. 9. 2018

AUTOBUSEM DO NORSKA – ODJEZDY Z BRATISLAVY A BRNA
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NORSKO Z VÍDNĚ
KLENOTY NORSKA A ISLANDU
24. 8. – 31. 8. 2018

NORSKÉ FJORDY
4. 7. – 10. 7. 2018
29. 8. – 3. 9. 2018

LAPONSKEM NA NORDKAPP
2. 8. – 9. 8. 2018
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Norsko, Island • poznávací zájezd

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Hella

Þingvellir

KLENOTY NORSKA A ISLANDU

Klienti na vrchopu sopky Eldfell na Vestmanských ostrovech, v pozadí ostrov Island – foto: archiv CK

1. den: Během dne odlet z  Prahy do  Bergenu – 
v době tisku katalogu není ještě známo, zda budou 
v  roce 2018 opět přímé lety, nebo zda se poletí 
s  přestupem. V  termínu od  24. 8. odlet z  Vídně 
s přestupem. Přílet do Bergenu nad ledovci, jezery, 
fjordy, ostrovy a  pobřežím s  barevnými domky je 
jedním z nejhezčích na světě. Transfer na hotel. 
2. den: Nejdelší fjord světa Sognefjorden přeplu-
jeme trajektem. Při dnešní vyhlídkové jízdě krás-
nými místy norské přírody nejspíš pochopíte, proč 
mnozí označují Norsko za nejkrásnější zemi světa. 
Dostaneme se na  dosah ledovcového splazu 
Nigardsbreen, který je jedním z nejlépe přístup-
ných a nejatraktivnějších ledovců na světě. Cestu 
na ubytování nám zkrátí jízda nejdelším silničním 
tunelem světa Lærdalstunnelen. Večeře je v ceně.
3. den: Kolem poledne se vrátíme zpět do Bergenu. 
Procházka jeho turistickým středem s rybím trhem 
a  uličkami mezi unikátními hanzovními domy 
na nábřeží Bryggen (UNESCO). Za návštěvu stojí 
i  starodávná pevnost Bergenhus, Mariánský kos-
tel, pozemní lanovka Fløyen, obdobná té pražské 
na Petřín, případně akvárium, skanzen nebo kou-
zelné uličky s  dřevěnými domky ve  svazích nad 
přístavem. Večeře je v ceně.
4. den: Odjezd na  letiště a odlet na Island, před 
polednem přílet do  Keflavíku. Naším autobusem 
odjedeme do hlavního města Islandu – Reykjavík. 
Prohlédneme si největší pamětihodnosti města: 
radnici, parlament a moderní kostel Hallgrímskirkja 
a  zastavíme se také u  vodojemu Perlan. Přejezd 

do  města Selfoss na  ubytování (3  noci) v  dobře 
vybavených dvoulůžkových chatách nebo penzio-
nu KOMFORT s vlastním příslušenstvím (WC, spr-
cha). Večeře je v ceně. Další večeře si sice můžete 
připravovat sami, avšak doporučujeme připlatit si 
večeře místní – patří k nejlepším na Islandu.
5. den: Cestou po  jižním pobřeží možná spat-
říme sopku Hekla a  pod světoznámou sop-
kou Eyjafjallajökull se projdeme u  vodopádu 
Seljalandsfoss, kde se dá vstoupit za  jeho vodní 
stěnu. V  soutěsce uvidíme vodopád Gljúfrafoss 
a  do  třetice uskutečníme krátkou vycházku 
podél kaskády vodopádů na  řece Skóga poblíž 
monumentálního šedesátimetrového vodo-
pádu Skógafoss. Na  nejjižnějším mysu Islandu 
Dyrhólaey budeme moci obdivovat skalní bránu 
a u městečka Vík navštívíme černou sopečnou pláž. 
Také se zastavíme u splazu ledovce Sólheimajökull. 
6. den: Dnes nás čeká tzv. zlatý trojúhelník. 
Navštívíme sídlo biskupství v osadě Skálholt a pak již 
pojedeme do  oblasti Geysiru s  aktivním gejzírem 
Strokkur, který každých 5 až 10 minut vyvrhuje vře-
lou vodu až do výše 20 metrů. Uvidíme i impozantní 
vodopád Gullfoss na  řece Hvítá, kde voda padá 
ve dvou stupních do hloubky 32 metrů. Odpoledne 
se zastavíme v  národním parku Þingvellir 
(UNESCO). V  této oblasti se rozestupuje evropská 
a  americká litosférická deska; zde byl v  10.  století 
založen nejstarší parlament světa: Alþing. 
7. den: Dopoledne absolvujeme nenáročnou 
turistiku na  sopečném poloostrově Reykjanes, 

uvidíme geotermální pole Krísuvík, útesy u majá-
ku Reykjanesvíti a  horké prameny Gunnuhver. 
Na  závěr se zájemci mohou vykoupat v  termál-
ních lázních Modrá laguna (viz příplatek 1 900 Kč, 
nutno objednat při přihlášení) nebo v  místním 
koupališti s termálními sedacími bazény (cena asi 
150 Kč, platba na místě). Po půlnoci odlet: přímým 
letem do Prahy, do Vídně s přestupem (omezená 
kapacita těchto letenek, objednávejte včas).
8. den: Přílet do Prahy brzy ráno, do Vídně kolem 
poledne. 
Poznámka: Změna programu v  případě změn 
letových časů, nepříznivého počasí nebo nesjízd-
nosti některých cest pro autobus vyhrazena. 

Cena obsahuje: letenky z Prahy nebo Vídně do Norska, 
na Island a zpět vč. let. tax ve výši 14 000 Kč, dopravu 
autobusem, místní trajekty, 3x ubytování ve dvoulůž-
kových pokojích s příslušenstvím v Norsku v hote-
lech, 3x ve  dvoulůžkových pokojích s  příslušenstvím 
na  Islandu (v  červnu v  chatách KOMFORT, v  srpnu 
v penzionu KOMFORT), 6x snídaně, 3x večeře, průvod-
ce, 1x koupání ve vyhřívaném venkovním bazénu, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné v  Norsku minimální, 
na  Islandu cca 3  000 ISK (tj. cca 25 EUR), další výše 
neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně ručníku 
a  1 nápoje): 1  900 Kč, 2x večeře na  Islandu (2 chody): 
2 000 Kč, jednolůžkový pokoj: 8 000 Kč, cestovní pojiště-
ní České pojišťovny s rozšířením storna zájezdu: 460 Kč.  
Minimální počet účastníků: 30

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
8. 6. – 15. 6. 2018 99NO18.0806 40 900 Kč odlet z Prahy, s J. Kolbabou

17. 8. – 24. 8. 2018 99NO18.1708 41 900 Kč odlet z Prahy
24. 8. – 31. 8. 2018 99NO18.2408 44 900 Kč odlet z Vídně

Dovolená v  Norsku a  na  Islandu s  mnoha nej: nejkrásnější období roku, fjordy jako 
nejatraktivnější oblast Norska, nejznámější islandské gejzíry a vodopády a nejlepší poměr 
ceny zájezdu a navštívených lokalit v Norsku a na Islandu… Dalšími plusy jsou přímý let 
z  Prahy do  nitra fjordů, nejkratší let na  Island  a  zajímavý program od  CK, která se již 
téměř čtvrtstoletí specializuje na Skandinávii.  V Norsku spatříte mj. nejdelší fjord světa 
Sognefjorden, nejdelší silniční tunel světa Lærdalstunnelen, úctyhodný ledovcový splaz 
Nigardsbreen a desítky mohutných vodopádů. Ubytování ve stylových hotelech nedaleko 
fjordů. Na  Islandu se ubytujeme v  chatách anebo penzionu s WC, sprchou, povlečením 
ve dvoulůžkových pokojích nedaleko známých míst, která postupně navštívíme. 

INSPIRATIVNÍ ZÁJEZDY 
S CESTOVATELEM  
JIŘÍM KOLBABOU 
v termínu 8. 6. – 15. 6. 2018

Bergen

NP Jostedalsbreen

Flåm

Gejzír Strokkur



Vodopády Sedm sester zdobí Geirangerfjord (UNESCO), plavba je v ceně zájezdu – foto: Kateřina Gajdová

Norsko • poznávací zájezd

NORSKO NEJEN PRO 55+ 

Ocitnete se s námi u majestátních fjordů, uvidíte ledovcové splazy největšího evropského pevnin-
ského ledovce, stanete u  nespoutaných řek a  vodopádů, uvidíte nejvyšší vrcholy Skandinávie 
a poznáte kouzlo hlavního města Oslo. V minulých letech jsme zájezd Norsko 55+ nabízeli v rámci 
nabídky slev pro klienty nad 55 let. Vzhledem k rapidně stoupajícím cenám ubytování v Norsku 
a k požadavkům klientů na ubytování v hotelech je dosažení příznivé ceny a kvalitního ubytování 
po trase složitým úkolem. Pro rok 2018 se nám však podařilo sestavit trasu a nalézt vhodné hotely 
tak, abychom mohli nabídnout nejlevnější letecký zájezd do  Norska s  polopenzí (snídaně a  3x 

večeře) s ubytováním v hotelech. Letecký zájezd do Norska vám v průběhu pár dní umožní 
poznat téměř všechny krásy této jedinečné 

severské země. Můžete očekávat pohodo-
vý poznávací program s nenáročnými 

vycházkami do přírody. 

Oslo

LillehammerGjende

Gardermoen

Trolí stezka
Geiranger

1. den: Po  poledni odlet z  Prahy do  hlavního 
města Norska Oslo a zahájení prohlídky. (V červnu 
odlet večer, ubytování na hotelu kolem půlno-
ci, prohlídka Osla 5. den večer a  6. den dopo-
ledne). Na  poloostrově muzeí Bygdøy nalezla 
svůj trvalý domov polární loď Fram, na  které 
se plavili polární dobyvatelé Nansen, Amundsen 
a  Sverdrup k  severnímu a  jižnímu pólu. Z  legen-
dárního sportoviště Holmenkollen s novým sko-
kanským můstkem uvidíme navečer i  ráno celé 
město a vody Oslofjordu – ubytování v hotelu je 
právě v této exkluzivní lokalitě (mimo červen). 
2. den: Nejprve se projdeme v parku Frogner, kde 
je umístěno 212 soch norského sochaře Gustava 
Vigelanda. Poté budeme v centru Osla obdivovat 
světoznámou radnici i  architektonický skvost – 
bělostnou budovu Opery na  břehu Oslofjordu. 
Odpoledne se vydáme na  cestu do  olympijské 
oblasti ZOH 1994 u  největšího norského jezera 
Mjøsa. Ubytování v  Lillehammeru (mimo červen, 
kdy je ubytování 1. den v  Gjøviku). Večeře je 
v ceně zájezdu.
3. den: Atraktivní krajina a  příroda Norska začí-
ná dnešním dnem přidávat jednu perlu za  dru-
hou: na  východním okraji národního parku 
Jotunheimen nás uchvátí ledovcová řeka Sjoa 
v  soutěsce Ridderspranget (Rytířský skok) a  tyr-
kysové jezero Gjende. Zde u chaty Gjendesheim 
začíná norská národní túra Besseggen. Kousek se 
po  ní projdeme, z  vyhlídky budeme mít horský 
svět i nádherné jezero jako na dlani. Na ubytová-
ní pak dojedeme navečer nejstarším osídleným 

údolím Gudbrandsdalen do  městečka Dombås. 
Dnešní večeři vám nabídneme dle aktuální 
nabídky dodavatelů před zájezdem. 
4. den: Dopoledne zamíříme podél mnoha peřejí 
a  vodopádů divoké řeky Rauma, vinoucí se hlu-
bokým údolím Romsdalen, až k nejvyšší kolmé 
stěně Evropy – Trollveggen (v  překladu Trolí 
stěna). Úchvatné zážitky nás pak čekají při stou-
pání 11 zatáčkami po proslulé silnici Trollstigen. 
Tato „trolí cesta“ vede až do horského sedla, leží-
cího v  nadmořské výšce 900 m. Plavba po  fjor-
du Geirangerfjord, mj. kolem vodopádů Sedm 
sester, je v  ceně zájezdu. Ubytování. Večeře je 
v ceně zájezdu.
5. den: Oblastí fjordů a  dalších krásných scene-
rií dojedeme na  dosah národního parku 
Jostedalsbreen. Vycházka k  ledovcovému spla-

zu Briksdalsbreen nám zabere necelé 3 hodiny. 
Za  jezerem Strynsvatn vystoupáme opět do  hor. 
Pokud nám bude přát počasí, vyjedeme desítkami 
serpentin až na  vyhlídku na  hoře Dalsnibba 
(1 497 m n. m.). Pak již dojedeme na další stylové 
ubytování. Večeře je v ceně zájezdu.
6. den: Dopoledne se zastavíme v městečku Lom, 
kde si prohlédneme starobylý sloupový kostel 
(stavkirke). Cesta na  letiště Oslo – Gardermoen 
a navečer odlet zpět do ČR.
Uvedený program je platný pro termíny 
od 21. 8. a 4. 9. 2018. 
V  atraktivním termínu v  červnu (bílé noci) je 
odlet do Norska 1. den večer, prohlídka Osla je 
tak na programu 5. den večer a 6. den.
Program zájezdu může být upraven podle aktuál-
ních časů letů.

NP Jotunheimen
NPJostedalsbreen

Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo a  zpět vč. let. 
tax ve výši 6 000 Kč, dopravu autobusem, vnitrostátní 
trajekty, vyhlídkovou plavbu po  Geirangerfjordu, 
5x ubytování ve dvoulůžkových pokojích turistických 
hotelů (WC, sprcha), 5x snídaně, 3x večeře, průvod-
ce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění proti 
úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné max. 300 NOK (900 Kč), 

další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 4  000 Kč (omezený 
počet pokojů), *svoz z  Brna linkovým autobusem 
nebo vlakem a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč.
Slevy: časová sleva na všechny termíny. Cena zájezdu 
do 28. února 2018: 23 900 Kč.
Minimální počet účastníků: 35

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezdové místo:
19. 6. – 24. 6. 2018 47NOA18.1906 25 425 Kč Praha, *Brno  
21. 8. – 26. 8. 2018 47NO18.2108 24 900 Kč Praha, *Brno
4. 9. –  9. 9. 2018 47NO18.0409 25 425 Kč Praha, *Brno
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ČASOVÁ SLEVA na všechny termíny 
do 28. února, cena 23 900 Kč

INSPIRATIVNÍ ZÁJEZDY 
S CESTOVATELEM  
JIŘÍM KOLBABOU 
v termínu 19. 6. – 24. 6. 2018

Jezero Gjende
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Peřeje Polfoss na ledovcové řece Otta – foto: Jarmila Langhamerová Trolí stezka a údolí Isterdalen – foto: Patrik Dekan

Norsko • poznávací zájezd

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 vycházek a horských túr – 
kaž dý 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 ubytování – 2x strávíme tři noci za se-
bou v jednom hotelu. V ceně jsou snídaně. Večeře, které si lze připlatit, jsou dvouchodo-
vé (polévka nebo dezert a hlavní jídlo).

Oslo Gardermoen
Lillehammer

Trollveggen
Geiranger

Ålesund

NP Jotunheimen
Gjende

František  
Michlík
průvodce zájezdu

1. den: Odlet z  Prahy na  letiště Gardermoen (se-
verně od Osla) je plánován (v době tisku katalogu) 
ve  večerních hodinách. Poté 1-3 hodiny přejezd 
na  tranzitní ubytování. Vzhledem k  červnovému 
termínu ihned zažijeme 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 několika zastávkami v  pěkných pří-
rodních sceneriích. Po  poledni už spatříme první 
rameno fjordu celosvětově nejznámějšího Geiran-
gerfjordu (UNESCO). V obci Geiranger si uděláme 
krátkou procházku a  poté se vydáme na  plavbu 
po  fjordu, která je zahrnuta v  ceně zájezdu. 
Z paluby lodi uvidíme mnohé vodopády, například 
Sedm sester, a  další zajímavosti. Po  vylodění se 
přesuneme na ubytování v hotelu (celkem 3 noci).
3. den: Během pobytu v srdci norských fjordů bu-
deme mít možnost uskutečnit jak kratší vycházky 
s průvodcem, tak, pokud kondice a počasí dovolí, 
i vícehodinové túry. Podmínkou vašich samostat-
ných túr je dobrá orientace v přírodě bez značek 
a  bez doprovodu průvodce, protože průvodce je 
k dispozici pro vycházku hlavní skupiny klientů.   
4. den: Náš průvodce se bude tento den věnovat 

těm, kteří se vydají na autobusový výlet do přímoř-
ského a  rybářského města Ålesund, jehož cent-
rum je známé mnoha stavbami ve stylu art deco. 
Kouzelnou atmosféru doplňují racci a  mnohé 
jachty a lodě. Velkou atrakcí je moderní akvárium 
s oblíbeným krmením ryb potápěčem.   
5. den: Dnes se přesuneme na  druhé pobytové 
místo. Cestou pojedeme slavnou horskou silnicí 
Trollstiegen (Trolí stezka) a uskutečníme lehčí vy-
cházku 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 ně-
který z vyhlídkových vrcholů. Průvodce je k dispo-

zici pro vycházku hlavní skupiny klientů.
7. den: V dnešním dni se podíváme k divoké řece 
Sjoa a  k  ledovcovému jezeru Gjende. Nad ním 
vede přes hřeben Bessegen tzv. norská národní 
túra. Někteří mohou vystoupat po horském chod-
níku na výhledy na jezero Gjende, jiní mohou do-
plout lodí po jezeru na chatu Memurubu a zpět.
8. den: S  krásnými vzpomínkami na  fjordy, hory, 
sněhová pole, řeky, jezera, březové a  borové lesy 
se začneme vracet do civilizace. Krátce zastavíme 
v  olympijském Lillehammeru. Pak dojedeme 
na  letiště Gardermoen, odkud odpoledne odletí-
me do Prahy.

Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo a zpět (s možným 
přestupem) vč. let. tax ve výši 7 000 Kč, dopravu auto-
busem, 1x místní trajekt, plavbu po Geirangerfjordu, 
7x ubytování v turistických hotelech (dvoulůžkové po-
koje s příslušenstvím), 7x snídaně, průvodce, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné a  jízdné cca 300 NOK 
a další neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 8  000 Kč, 3x večeře 
2 100 Kč nebo 6x večeře: 4 200 Kč (min. 15 osob).
Minimální počet osob: 30  

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
24. 6. – 1. 7. 2017 50NO18.2406 31 500 Kč Praha

JARNÍ 
EUROVÍKEND 
V OSLU

Hlavní město Norska Oslo má roz-
hodně 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. 

KODAŇ A OKOLÍ
Termín: 5. 5. – 7. 5. 2018
Kód na webu: 13NO18
Cena: 14 200 Kč

Zažijte víkend ve městě Malé mořské víly s nejdelší pěší zónou světa, v krá-
lovském městě s hippie státem Christiania a nejstarším zábavním parkem 
na světě Tivoli. Navštívíme starodávné město Roskilde, nejkrásnější dán-
ský zámek Frederiksborg, akvárium a planetárium. Zájemci mohou navští-
vit zápasy české reprezentace na MS v ledním hokeji.

Termín: 19. 5. – 20. 5. 2018
Kód na webu: 14NO18
Cena: 10 900 Kč

S možností  
návštěvy  
MS v ledním 
hokeji
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Malebná scenerie norských fjordů – foto: Patrik Dekan Ledovcový splaz Nigardsbreen – foto: archiv CK

Švédsko, Norsko • poznávací zájezd

NORSKO – NEJKRÁSNĚJŠÍ FJORDY
Oslo

Tanumshede

Lillehammer

Trelleborg

Trollveggen
Geiranger

NP JostedalsbreenBergen
Lom

Oblíbený a  také nejdéle prodávaný poznávací zájezd do  Norska a  Švédska. Právem jej proto považujeme 
za klenot mezi našimi zájezdy. Kajuty na trajektu přes Baltské moře jsou v ceně zájezdu a cestu zpět absol-
vujete letecky. Ubytování budete v  turistických hotelech a  apartmánech. Stravování obsahuje každý den 
snídaně, v ceně je většina večeří. V ceně je také vyhlídková plavba po světoznámém fjordu Geiranger, který je 
na seznamu UNESCO. Z měst můžete podrobně poznat Oslo i s jeho muzei a výraznou dominantou – Operou, 
olympijský Lillehammer a malebný Bergen. V programu je zařazeno několik krátkých vycházek. Některá místa 
ubytování jsou přímo na dosah panenské norské přírody a hor (Skeikampen). Jde o turisticky nenáročný pro-
gram s mnoha zastávkami k fotografování. 

Cena obsahuje: letenku z Norska (v době tisku kata-
logu s přestupem) vč. let. tax ve výši 5 000 Kč, dopravu 
autobusem (*mikrobusem), mezistátní trajekt včetně 
2lůžkové kajuty, vnitrostátní trajekty včetně plavby 
po  Geirangerjordu, 6x ubytování se snídaní ve  2lůž-
kových pokojích turistických hotelů a  1x v  luxus-
ních apartmánech (2x 2lůžkový pokoj, WC, sprcha), 
5x večeře, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 

a pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné cca 600 NOK (tj. cca 65 EUR), 
další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 7 000 Kč. 
Slevy: V případě, že lodní společnost neposkytne dosta-
tek 2lůžkových kajut, a klient bude cestovat ve 4lůžkové 
kajutě, bude mu poskytnuta sleva ve výši 500 Kč/os. 
Minimální počet účastníků: *15/35

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo: Poznámka:
31. 5. – 8. 6. 2018  37NO18.3105 31 900 Kč Praha *mikrobusem
7. 7. – 15. 7. 2018 37NO18.0707 31 300 Kč Brno, Praha

21. 7. – 29. 7. 2018  37NO18.2107 30 900 Kč Brno, Praha
9. 8. – 17. 8. 2018 37NO18.0908 31 300 Kč Brno, Praha

1. den: Odjezd z Brna a v poledne z Prahy. Tranzit 
přes Německo, večer nalodění na trajekt do Švéd-
ska. Dvoulůžkové kajuty jsou v ceně. 
2. den: Ráno následuje přejezd z  přístavu přes 
Göteborg podél západního pobřeží, kde se sezná-
míme se švédským fenoménem: uvidíme moře 
poseté desítkami malých šérových ostrůvků. 
Odpoledne zavítáme do  oblasti Tanumshede 
(UNESCO), známé četnými nálezy skalních kre-
seb. Pozdní oběd/večeře je v  ceně. Do  Norska 
vjedeme autobusem nebo přejdeme po  mostu 
Svinesundbron nad fjordem Iddefjorden. Ubyto-
vání 2 noci v Oslu (mimo centrum).
3. den: Hlavní město Norska Oslo nabízí rozma-
nitou škálu zajímavých míst: v  centru budeme 
obdivovat světoznámou radnici i  architektonic-
ký skvost – bělostnou budovu Opery na  břehu 
Oslofjordu. Na poloostrově muzeí Bygdøy nalez-
la svůj trvalý domov polární loď Fram, na  které 
se plavili polární dobyvatelé Nansen, Amundsen 
a Sverdrup k severnímu a jižnímu pólu. Můžeme si 
prohlédnout i vor Kon Tiki a papyrovou loď Ra II. 
Thora Heyerdahla. Projdeme se v parku Frogner, 
kde je umístěno 212 soch Gustava Vigelan-
da. Z  legendárního sportoviště Hollmenkollen 
s  novým skokanským můstkem nakonec pěkně 
uvidíme celé město a vody Oslofjordu.  
4. den: Dnes zamíříme do  oblasti ZOH 1994. 
V Lillehammeru, ležícímu u největšího norského 
jezera Mjøsa, navštívíme olympijské můstky a přes 
100 let starý skanzen Maihaugen. Poté dojede-

me do horského střediska pod horou Skeikampen. 
V případě dobrého počasí si můžete na její úpatí 
večer sami vystoupat. Světlo je v  letních měsí-
cích nejméně do  deseti hodin. Dnešní večeře je 
v ceně zájezdu.
5. den: Ráno se vydáme na  panoramatickou sil-
nici Peer Gynt Vegen. Odtud za  dobrého počasí 
zahlédneme siluety NP Rondane a  Jotunheimen 
a  uvidíme atraktivní krajinu na  náhorní plošině. 
Odpoledne se pak vydáme podél mnoha peřejí 
a  vodopádů divoké řeky Rauma, vinoucí se hlu-
bokým údolím Romsdalen, až k nejvyšší kolmé 
stěně Evropy – Trollveggen. Úchvatné zážitky 
nás pak čekají při stoupání 11 zatáčkami po  pro-
slulé silnici Trollstigen. Tato „trolí cesta“ vede až 
do  horského sedla, ležícího v  nadmořské výšce 
900 m. Po  průjezdu jahodovým údolím Valldalen 
nás již polapí pavučiny ramen západonorských 
fjordů. První z  nich, Storfjord, přeplujeme trajek-
tem. Dnešní večeře je v ceně zájezdu.
6. den: Nejprve se potěšíme vyhlídkovou plavbou 
po nejznámějším norském fjordu Geirangerfjord 
(UNESCO). Plavba je v  ceně. Pokud nám bude 
přát počasí, vyjedeme desítkami serpentin až 
na  vyhlídku na  hoře Dalsnibba (1 497 m n.  m.). 
Dále budeme pokračovat do  městečka Lom, 
kde si prohlédneme starobylý sloupový kostel 
(stavkirke). Po  silnici Sognefjellvegen vyjedeme 
do nejvyššího silnič. sedla v Norsku (1 440 m n. m.). 
Odtud jsou fantastické pohledy na nejvyšší skan-
dinávské pohoří Jotunheimen a  jeho přilehlé 

ledovce. Večeře je v ceně zájezdu.
7. den: Dnešek bude opět ve znamení fjordů a nej-
většího ledovce evropské pevniny Jostedalsbreen. 
Kolem Lustrafjordu a proti proudu ledovcové řeky 
dojedeme na  dosah nádherného ledovcového 
splazu Nigardsbreen. Nejprve se přeplavíme 
lodičkou po ledovcovém jezeře a následně dojde-
me až na dosah mohutného čela ledovce. Nejdelší 
fjord světa Sognefjorden (204 km) přeplujeme 
trajektem. Příjezd na ubytování. Večeře je v ceně 
zájezdu.
8. den: Kolem poledne přijedeme do  druhého 
největšího města Norska – Bergenu, jehož neo-
pakovatelnou atmosféru tvoří rybí trh, unikátní 
hansovní domy na  nábřeží Bryggen (UNESCO), 
starobylá pevnost Bergenhus a  středověké kos-
tely s  nejkrásnějším Mariánským. Pěkný pohled 
na  centrum města nabízí vyhlídka Fløyen, kam 
lze, podobně jako na  pražský Petřín, vystoupat 
pěšky nebo se svézt pozemní lanovou dráhou. 
Kromě července (viz 9. den) odjedeme na ubyto-
vání mimo Bergen.
9. den: Kromě července jsou odlety z  Bergenu 
do  Prahy plánovány na  odpoledne. Dopoledne 
tak využijeme ještě k  poslednímu vychutnání 
si poklidné norské atmosféry. V  červenci odlet 
do  Prahy dopoledne. V červenci a srpnu svoz do 
Brna zajištěn.
Pozn.: Upřesnění letů bude uveřejněno na webu 
u zájezdu v záložce INFORMACE K ZÁJEZDU.

www.skandinavie.cz20

foto: Simo Rasanen



Oslo

Lillehammer
Bergen

NP Jostedalsbreen

Norsko • poznávací zájezd

Cena obsahuje: letenku Praha – Bergen a  Oslo – 
Praha vč. letištních tax ve výši 8 000 Kč (podle výhod-
nosti ceny jsou možné i  lety s  přestupy), dopravu 
autobusem, vnitrostátní trajekty, vyhlídkovou plav-
bu po Geirangerjordu, 5x ubytování ve dvoulůžko-
vých pokojích turistických hotelů (WC, sprcha, povle-
čení jsou na  pokoji), 5x snídaně, 3x večeře (mimo 
1. a 5. den), průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 

a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 500 NOK (tj. asi 
60 EUR), další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 5  000 Kč (omezený 
počet), *svoz z  Brna do  Prahy linkovým autobusem 
nebo vlakem a zpět mikrobusem – min. 3 os.: 800 Kč.
Minimální počet účastníků: 30

Geiranger

1. den: Odlet z  Prahy odpoledne. Prohlídka dru-
hého největšího města Norska – Bergenu: pro-
cházka po  nábřeží s  hanzovními domy Bryggen 
(UNESCO), vyhlídka Fløyen. Světlo je na  severu 
v  letních měsících dlouho do  noci, proto ještě 
večer odjedeme mimo Bergen na ubytování. 
2. den: Den ve  znamení fjordů a  ledovců. Přes 
nejdelší fjord světa Sognefjorden poplujeme 
trajektem. Malebné scenerie norské přírody, fjor-
dy, údolí vymodelovaná ledovcem. Odpoledne 
2-3hodinová vycházka za  pohledy na  ledovco-
vý splaz Briksdalsbreen a  ledovcovou lagunu. 
Večeře (je v ceně zájezdu).
3. den: Atraktivní program – plavba po fjordu Gei-
rangerfjorden (UNESCO), mj. kolem vodopádů 

Sedm sester a Nápadník (v ceně zájezdu). Za dob-
rého počasí výjezd serpentinami na  vyhlídku 
Dalsnibba (1 497 m n. m.). Autobusem se vydáme 
i  na  vrchol slavné silnice Trollstigen (Trolí stez-
ka), moderní vyhlídky, krátká vycházka. Večeře.
4. den: Mohutné peřeje divoké řeky Otta, sloupo-
vý kostel v Lomu, velkolepé údolí Gudbrandsdalen 
a nakonec olympijské město Lillehammer u nej-
většího norského jezera Mjøsa. Možnost návště-
vy nejstaršího norského skanzenu Maihaugen 
a areálu skokanských můstků, kde se konaly cere-
moniály ZOH 1994. Dnes je v  ceně oběd nebo 
večeře.
5. den: Kolem poledne dojedeme do  hlavního 
města Norska – Osla, poklidné zelené metro-

pole. Během prohlídky se postupně podíváme 
na  vrcholek sportovního areálu Holmenkollen 
s  moderním skokanským můstkem s  ozdobou 
polární záře a vyhlídkou na Oslo a přiléhající fjord. 
Zajdeme si do  parku Frogner. Zde je umístěno 
212 soch Gustava Vigelanda, vč. symbolu města 
– Sinnataggen (v  překl. Vztekající se chlapeček), 
fontánou, monolitem a  dalšími sochami tohoto 
nejznámějšího norského sochaře. Na  poloostrov 
muzeí Bygdøy lze doplout lodičkou. Muzea polá-
rní lodi Fram, vor Kon Tiki a tři vikinské lodě staré 
více než tisíc let.
6. den: Moderní Opera leží přímo u fjordu. Projde-
me pěší zónou Karl Johans Gate s hlavními budo-
vami města. Po poledni odjezd na letiště a odlet.

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
12. 6. – 17. 6. 2018 09NO18.1206 30 900 Kč Praha, *Brno 
11. 7. – 16. 7. 2018 09NO18.1107 30 900 Kč Praha, *Brno 
29. 7. – 3. 8. 2018 09NO18.2907 30 900 Kč Praha, *Brno 

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 vás dovolená v Norsku, jak má být. Zájezd 
obsahuje dvě památky UNESCO: norské fjordy včetně vyhlídkové plavby po nejznámějším z nich – Geiran-
gerfjordu – a malebné královské město Bergen s dřevěnými domy Bryggen na nábřeží. Dalším pěkným zážit-
kem je vycházka ke splazu Briksdalsbreen největšího kontinentálního ledovce Jostedalsbreen. Zastavíme se 
v olympijském městě Lillehammer, kde se nachází nejznámější norský skanzen Maihaugen. Nakonec budeme 
moci dobře 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. 
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Pěkné a teplé počasí v oblasti norských fjordů není výjimkou – foto: Petr Burian Laguna a ledovcový splaz Briksdalsbreen – foto: Patrik Dekan

Skanzen Maihaugen

Vodopád Nápadník

facebook.com/periscope.cz

DO SRDCE NORSKÝCH FJORDŮ 
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Klasický poznávací zájezd, jehož program je sestaven tak, aby zahrnul nejznámější místa Norska, která si 
většina lidí přeje vidět: hluboký Geirangerfjord zařazený v UNESCO, Bergen a jeho dřevěné domy na nábřeží 
Bryggen (UNESCO) a zelené hlavní město Norska Oslo s moderní architekturou a skvělými muzei. Též spatříte 
olympijské město Lillehammer a mnohé krásné přírodní scenerie. 
Předností zájezdu jsou tyto služby zahrnuté v ceně zájezdu:
- vyhlídková plavba po Geirangerfjordu
- 4x večeře

1. den: Svoz z Brna a Bratislavy na letiště do Vídně, 
odpoledne odlet z  Vídně do  Osla. Hlavní město 
Norska Oslo nabízí mnoho atraktivních míst, která 
můžete navštívit díky světlu až do pozdního veče-
ra. Projdeme se v parku Frogner, kde je umístěno 
212 soch Gustava Vigelanda. Z  legendárního 
sportoviště Hollmenkollen s novým skokanským 
můstkem uvidíme celé město a  vody Oslofjordu. 
Odjezd na ubytování.
2. den: V centru Osla budeme obdivovat světozná-
mou radnici i  architektonický skvost – bělostnou 
budovu Opery na břehu Oslofjordu. Na poloost-
rově muzeí Bygdøy nalezla svůj trvalý domov 
polární loď Fram, na které se plavili polární doby-
vatelé Nansen, Amundsen a Sverdrup k severnímu 
a jižnímu pólu. Můžeme si prohlédnout i vor Kon 
Tiki a  papyrovou loď Ra II. Thora Heyerdahla. 
Na  ubytování se navečer přesuneme dlouhým 
údolím Hallingsdalen. Večeře je v ceně zájezdu.
3. den: Po  průjezdu okrajem náhorní plošiny 
Hardangervidda (je největší v  Evropě) se zasta-

víme u  vodopádů Voringfossen. Pak sjedeme 
k  malebnému fjordu Hardangerfjorden, nad kte-
rým pojedeme po více než kilometrovém mostě 
Hardangerbrua. Dojedeme do  města Bergen. 
Prohlídka centra druhého největšího města 
Norska, jehož neopakovatelnou atmosféru tvoří 
rybí trh, hansovní domy na  nábřeží Bryggen 
(UNESCO) a  stará čtvrť dřevěných domů Gamle 
Bergen. Pak se ještě vydáme na  vyhlídku Fløyen, 
kam lze, podobně jako na pražský Petřín, vystou-
pat pěšky nebo se svézt pozemní lanovou dráhou. 
Odjezd na  ubytování mimo Bergen. Večeře je 
v ceně zájezdu.
4. den: Trajektem přeplujeme druhý nejdelší 
fjord světa Sognefjorden. Pokračujeme maleb-
nými sceneriemi norské přírody, kolem fjordů, 
údolími i  přes hory. Cestou zastávka, při které si 
dojdeme za pohledy na jeden ze splazů největší-
ho ledovce evropské pevniny Jostedalsbreen. 
V  podvečer vyplujeme na  fjord Geirangerfjord 
(UNESCO). Uvidíme mj. vodopády Sedm sester. 

Ubytování. Večeře je v ceně zájezdu.
5. den: Ráno ještě využijeme poslední trajekt přes 
fjord a  pak údolím plným jahodových a  malino-
vých plantáží vystoupáme na  vrchol Trolí stez-
ky. Zde se projdeme po  moderních vyhlídkách 
na  údolí Isterdalen a  okolní hory Biskup, Král 
a  Královna. Úchvatné zážitky nás pak čekají při 
sjíždění 11 zatáček proslulé silnice Trollstigen 
(v překladu Trolí žebřík) z nadmořské výšky 900 m 
téměř na nulu. Od nejvyšší kolmé stěny Evropy 
– Trollveggen (v  překladu Trolí stěna) se vydá-
me podél mnoha peřejí a  vodopádů divoké řeky 
Rauma údolím Romsdalen do  města Dombås. 
Navečer přijedeme do  olympijského města 
Lillehammeru a  pozdě večer ještě dále na  uby-
tování. Večeře, která je v  ceně zájezdu, bude 
poskytnuta během odpoledne nebo navečer.
6. den: Po snídani odjedeme na letiště, odkud před 
polednem odletíme do Vídně. Svoz do  Bratislavy 
a Brna.

Cena obsahuje: letenku Vídeň – Oslo a  zpět vč. let. 
tax ve  výši 6  000 Kč, dopravu autobusem nebo mik-
robusem dle velikosti skupiny, vnitrostátní trajekty, 
vyhlídkovou plavbu po Geirangerfjordu, 5x ubyto-
vání v turistických hotelech (2lůžkové pokoje s příslu-
šenstvím), 5x snídaně, 4x večeře, průvodce, cestovní 

pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 350 NOK (tj. 40 EUR), 
další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 5 000 Kč 
Minimální počet účastníků: 25

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
29. 8. – 3. 9. 2018 46NO18.2908 29 900 Kč Brno, Bratislava, Vídeň

Jezero Djupvatnet pod vyhlídkovou horou Dalsnibba bývá zamrzlé do začátku července – foto: Milan Venhoda

Norsko • poznávací zájezd

NORSKÉ FJORDY – ODLET Z VÍDNĚ

4. 7. – 10. 7. 2018
7 dní, 5x večeře cena: 31 900 Kč

Program a prodej na webu 
www.skandinavie.cz

Oslo

Trolí stezka
Geiranger

GeiloBergen

NP Jostedalsbreen Otta
Dombås

Lillehammer

Geirangerfjord Frogner park
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Norsko, Dánsko • poznávací zájezd s turistikou

Letecký poznávací zájezd s  lehkou turistikou, jehož program uspokojí stálé 
návštěvníky Norska a  přitom si přijdou na  své i  ti, pro něž to bude první 

dovolená v  této jedinečné severské zemi. Poznejte krásu divoké krajiny plné fjordů a  romantické vesničky 
jihozápadního pobřeží, kam se jezdí Norové v  létě koupat! Největším tahákem trasy zájezdu je kromě 
mnoha fjordů, desítek vodopádů či nábřeží s  dřevěnými domy Bryggen v  Bergenu (UNESCO) pěší výstup 
na  proslulou skalní plošinu Preikestolen (Kazatelna). Scenerie nad fjordem Lysefjorden patří bezesporu 
k  těm nejúchvatnějším v  Norsku. Během pohodového zájezdu poplujeme trajekty přes fjordy a  v  poslední 
části i přes mořský průliv Skagerakk. Následně totiž budeme mít dostatek času poznat další severskou zemi – 
Dánsko, jejíž vikinská a královská historie tolik ovlivnily celou Skandinávii i Evropu.

1. den: Odlet z  Prahy do  Bergenu podle dostup-
ných letů přímo nebo s  přestupy (v  době tisku 
katalogu nejsou v  letovém řádu přímé lety mezi 
Prahou a  Bergenem). Přelet nad ledovci a  fjordy 
je za  dobrého počasí pěkným zážitkem a  přílet 
do  Bergenu patří k  nejhezčím na  světě. Krátká 
okružní jízda Bergenem, procházka mimořádně 
zachovalou hanzovní čtvrtí Bryggen (UNESCO). 
Odjezd na ubytování. 
2. den: Po  snídani navštívíme známý rybí trh 
a můžeme jít pěšky (asi 1 hod) nebo se nechat vy-
vézt pozemní lanovkou na vyhlídku Fløyen, odkud 
se nám naskytnou nádherné výhledy na „Město 
sedmi hor“, jak se Bergenu přezdívá. Odpoledne 
se vydáme na cestu královstvím fjordů, hor a vo-
dopádů. Projdeme se za vodní clonou vodopádu 
Steindalsfossen. Jedny z nejkrásnějších pohledů 
na fjordy skýtá prostor širokého Hardangerfjordu 
s  panoramatem ledovce Folgefonni rýsujícím se 
na obzoru. 
3. den: Fjord překonáme po  více jak kilometr 
dlouhém mostu Hardangerbrua. Dnešek bude 
velkým představením mnoha vodopádů. Mezi 
nejatraktivnější patří dvě mohutná ramena vo-
dopádu Låtefoss. Nejprve se však z obce Kinsar-
vik vydáme na  několikahodinovou vycházku (asi 
3  hod), při které nahlédneme do  údolí vodopá-
dů Husedalen. Navečer přejedeme na ubytování 
a večeři. 

4. den: Po  snídani dojedeme do  lůna norské pří-
rody a na výchozí bod pěší túry – na skalní ploši-
nu Preikestolen (Kazatelna). Na konci stezky nás 
čeká ohromující pohled z  výšky 600 m do  hlubin 
Lysefjordu. Výlet nám zabere přibližně 5 hodin, 
případně o něco déle. Navečer se krátce zastavíme 
ve městě Stavanger, které je historickým i součas-
ným ekonomickým centrem západního Norska. 
Projdeme se v historické části Gamle Stavanger. 
Večeře je v ceně zájezdu. 
5. den: Dramatické scenerie s hučícími vodopády 
a  mohutnými skalními masivy nad fjordy vystří-
dají v dalším programu malebné šérové ostrůvky, 
zapomenuté rybářské vesničky, a  k  nemalému 
překvapení mnohých, i písčité mořské pláže vhod-
né ke koupání. Dnes se projdeme po ostrově Ei-
gerøya nedaleko města Egersund a  v  zákoutích 
vesnice Sogndals strand s dřevěnými domy usa-
zenými na  ohlazených skaliscích nad ústím řeky 
Litlá do  Severního moře. Nakonec se zastavíme 
u  nejjižnějšího norského majáku Lindesnes, 
jenž je zároveň důležitým historickým místem 
Norska.
6. den: Po třech dnech v přírodě se vrátíme do ci-
vilizace. Dopoledne se projdeme v  typickém 
norském městě Kristiansand. Prohlédneme si fo-
togenickou rybářskou čtvrť Fiskebrygge a  neda-
leké architektonicky zajímavé centrum múzických 
umění Kilden. Ze zdejšího mezinárodního přístavu 
vyplujeme odpoledne moderním trajektem přes 
více jak 100 km široký mořský průliv Skagerrak. 
V ceně plavby je bohatý obědový bufet. Po při-
plutí do  severodánského přístavu Hirsthals se 
vydáme po Jutském poloostrově na ubytování.

7. den: Århus, druhé největší město Dánska, se 
již dlouho snaží vystoupit ze stínu Kodaně. Může 
se pochlubit mj. novou moderní architekturou: 
Muzeum moderního umění ARoS (se zelenou 
střechou, po které se dá chodit), Dokk 1 – mul-
timediální a  zároveň největší veřejná knihovna 
ve  Skandinávii – a  obytný komplex Ledovec – 
Isbjerget. Cestou na  východ Dánska náš čeká za-
stávka v  Jellingu – runové kameny z  10. století 
patří mezi základní historická místa Dánska. Spolu 
s mohylami a kostelem jsou od roku 1994 součástí 
světového dědictví UNESCO. Po mostě Store Belt 
nad stejnojmenným průlivem dojedeme na  další 
ostrov Sjaelland, kde v podvečer navštívíme pěkně 
položené město Roskilde na konci stejnojmenné-
ho fjordu. To bylo po celý středověk hlavním síd-
lem dánských králů. Toto slavné období připomí-
ná především románsko-gotická katedrála, která 
slouží také jako pohřebiště dánských králů a  krá-
loven. Jedinečná cihlová stavba je od  roku 1995 
na seznamu památek UNESCO. Přímo u fjordu se 
nachází moderní prosklená stavba Muzea vikin-
ských lodí, ve  kterém můžeme obdivovat slavné 
„dračí lodě – drakkary“.
8. den: Poslední den strávíme v  hlavním městě 
Dánska Kodani. Soška Malá mořská víla je sym-
bolem města. Pak se pěšky projdeme po  nábřeží 
do  historického centra. Počkáme si na  střídání 
stráží u královského paláce Amalienborg. Odpole-
dne se mohou zájemci vydat z přístavu Nyhavn 
s okolními barevnými domy na plavbu po měst-
ských kanálech, kolem paláce Christiansborg až 
k  moderní stavbě kodaňské Opery. Večer odlet 
do Prahy. 

Cena obsahuje: letenku z  Prahy do  Bergenu a  zpět 
z Kodaně vč. let. tax ve výši 6 000 Kč, dopravu autobu-
sem/mikrobusem, vnitrostátní a  mezistátní trajekty, 
7x ubytování v hotelech ve dvoulůžkových pokojích 
s  příslušenstvím, 7x snídaně, 2x večeře, 1x oběd, 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění 
proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné maximálně 250 NOK 
a cca 200 DKK (ekv. cca 1 500 Kč)
Příplatky: 3x večeře: 2  100 Kč (min. 15 os.), jed-
nolůžkový pokoj: 8  000 Kč. *Svoz z  Brna linkovým 
autobusem nebo vlakem a  zpět mikrobusem (min. 
3 os.): 800 Kč.
Minimální počet účastníků: 35

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
15. 7. – 22. 7. 2018 73NO18.1507 31 900 Kč Praha, *Brno
5. 8. – 12. 8. 2018 73NO18.0508 31 900 Kč Praha, *Brno

Skalní plošina Preikestolen – foto: Eva Dekanová Bývalá námořnická čtvrť Nyhavn v Kodani – foto: Tereza Růžičková

facebook.com/periscope.cz

Oslo

Bergen

Preikestolen
Husadalen

Farsund
Kristiansand 

Hirtshals

Jelling
Århus

Kodaň

SEVERSKÁ ROMANCE – NORSKO 
A DÁNSKO

Ubytováni budete v hotelech. V ceně zájezdu 
jsou mj. snídaně, 2 večeře a bufet na trajektu 
mezi Norskem a  Dánskem. Další večeře 
doporučujeme zakoupit v příplatku.
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Stockholm a jeho přilehlé ostrovy mají skvělou polohu na březích jezera i moře – foto: www.stockholmsfoto.se Frogner park v centru Osla – foto: Tereza Růžičková

Dánsko, Norsko, Švédsko • poznávací zájezd

SKANDINÁVSKÉ METROPOLE

1. den: Odlet z Vídně do švédského Stockholmu, 
největšího města Skandinávie. Královský palác 
Kungliga Huset či budovy Opery a Parlamentu, to 
jsou jen některé zastávky pěšího okruhu starým 
městem Gamla Stan. Ubytování v hotelu, nocleh.  
2. den: Snídaně. Městu rozloženému na stovkách 
ostrůvků vévodí radnice Stadhuset, z jejíž věže se 
otevírá nádherný výhled na střed města. Dále mů-
žeme navštívit katedrálu Domkyrkan s hrobkami 
švédských králů. Doporučujeme plavbu lodí po je-
zeře Mälaren, na jejímž konci leží královský palác 
Drottningholm (UNESO). Uvidíme i  unikátní bi-
tevní loď Vasa (byla vyzdvižena po 333 letech ze 
dna moře). V podvečer odjezd západním směrem 
vstříc další krajině Skandinávie, Norsku. Ubytování 
v hotelu v okolí Örebro, večeře a nocleh.
3. den:  Snídaně, překročení hranice. Po  poledni 
příjezd hlavního města Norska. Oslo: procházka 
od nové dominanty města – budovy Opery, která 
leží přímo ve fjordu. Pěší zónou Karl Johans Gate, 
kolem které jsou rozesety hlavní budovy města 
(parlament, univerzita, Národní divadlo), dojdeme 
ke Královskému paláci. Přemístíme se do Frogner 
parku. Zde se setkáme se symbolem města – 
Sinnataggen (v  překl. „Vztekající se chlapeček“), 
fontánou, monolitem a dalšími z 212 soch Gustava 
Vigelanda, nejznámějšího norského sochaře. Uby-
tování v hotelu v okolí Osla, večeře a nocleh.
4. den: Snídaně. I dnes nás Oslo čeká po celý den. 
Prohlídku začneme na poloostrově muzeí Bygdøy, 
velkým pojmem pro všechny návštěvníky Osla. 
Zde našla svůj trvalý domov polární loď Fram, 
na  které se plavili polární dobyvatelé Nansen, 
Amundsen a Sverdrup k severnímu a jižnímu pólu. 
Můžeme si prohlédnout vor Kon-Tikii, papyrovou 
loď Ra II, Thora Heyerdahla. Den zakončíme vý-
hledem na město z vrchu Holmenkollen. Zde se 
nachází nový skokanský můstek postavený pro MS 
v lyžování 2011. Návrat na hotel, večeře a nocleh.
5. den:  Po  snídani vyrazíme na švédsko-norskou 
hranici. Zde nás přivítá norský fjord Iddefjorden, 
přes který přejedeme po hraničním mostě Svine-
sundbron. Zamíříme do oblasti Tanum (UNESCO), 
známé početnými nálezy skalních kreseb. Po pole-
dni prohlídka druhého největšího švédského měs-

ta Göteborg – náměstí Gustav Adolfs Torg, kanál 
Stora Hamn, Katedrála Gustava Domkyrka, moder-
ní budovy Admirality a Opery. Ubytování, večeře 
a nocleh.
6. den:  Snídaně, ze Švédska je to doslova skok 
do  Dánska. Tyto dvě země spojuje nejen velmi 
blízká historie, ale též poloha u Øresundské úži-
ny. Mezi městy Helsingborg a Helsingor se přepla-
víme trajektem, který zde nepřetržitě jezdí. Z palu-
by spatříme Hamletův hrad Kronborg. Navštívíme 
nejkrásnější dánský zámek Frederiksborg Slot 

1. den: Ráno odlet z Vídně do  Kodaně. Uvidíme 
mj. sochu Malé mořské víly, královský palác Ama-
lienborg a místo, kde žil Hans Christian Andersen. 
Ubytování. Večeře.
2. den: Prohlídka zámku Frederiksborg Slot po-
staveného na  třech ostrovech jezera Slotsø. Mezi 
Dánskem a  Švédskem se přeplavíme trajektem, 
odkud spatříme Hamletův hrad Kronborg. Uby-
tování. Večeře.
3. den: Vydáme se do Göteborgu (náměstí Gustav 
Adolfs Torg, katedrála krále Gustava Domkyrka), 
a dále do oblasti Tanum (UNESCO) – skalní kresby. 
Pozdní oběd/večeře. Poté zamíříme do hlavního 
města Norska – Osla. Procházka od budovy Ope-

postavený ve stylu holandské renesance na třech 
ostrovech jezera Slotsø a obklopený nádhernými 
zahradami. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.  
7. den: Snídaně. Kodaň, prohlídka hlavního měs-
ta Dánska. Začneme u slavné sochy Malé mořské 
víly. V poledne zhlédneme výměnu stráží u králov-
ského paláce Amalienborg. Prohlídku ukončíme 
v přístavu Nyhavn – starý přístav v centru města, 
kde žil Hans Christian Andersen. Transfer na letiště 
a odlet z Kodaně do Vídně. 

ry přes pěší zónu Karl Johans Gate, kolem parla-
mentu, univerzity a Národního divadla. Ubytování 
v Oslu na dvě noci. 
4. den: Pokračování prohlídek Osla a  jeho muzeí: 
polární loď Fram, vor Kon-Tiki, papyrová loď Ra II., 
Holmenkollen. Večeře.
5. den: Frogner park (212 soch Gustava Vigelanda) 
a odpoledne dále do Švédska. Ubytování. Večeře.
6. den:  Stockholm – královský palác Kungliga 
Huset, budova Opery a Parlamentu, Gamla Stan, 
bitevní loď Vasa. Ubytování. Večeře. 
7. den: Výhled z věže radnice Stadhuset, katedrála 
Domkyrkan, fakultativně plavba lodí ke královské-
mu paláci Drottningholm. Navečer odlet do Vídně. 

Cena obsahuje: letenku Vídeň – Kodaň a Stockholm – 
Vídeň vč. let. tax, dopravu autobusem nebo mikrobusem 
dle velikosti skupiny, mezistátní trajekt, 6x ubytování 
ve  dvoulůžkových pokojích turistických hotelů (WC, 
sprcha, povlečení jsou na pokoji), 6x snídaně, 6x večeře 
(1 až 2 chody, bez nápojů), průvodce, cestovní pojištění 

UNIQA K7C a pojištění CK v případě úpadku.
Cena neobsahuje: vstupné cca 400 SEK, 200 NOK, 
150 DKK (tj. 100 EUR), další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 5 200 Kč, svoz z Brna 
do Vídně a zpět mikrobusem: 1 050 Kč (min. 3 os.).
Minimální počet účastníků: 15

Cena obsahuje: letenku Vídeň – Stockholm a Kodaň – 
Vídeň vč. let. tax, dopravu autobusem nebo mikrobusem 
dle velikosti skupiny, mezistátní trajekt, 6x ubytování 
ve  dvoulůžkových pokojích turistických hotelů (WC, 
sprcha, povlečení jsou na pokoji), 6x snídaně, 6x večeře 
(1 až 2 chody, bez nápojů), průvodce, cestovní pojištění 

UNIQA K7C a pojištění CK v případě úpadku.
Cena neobsahuje: vstupné cca 400 SEK, 200 NOK, 
150 DKK (tj. 100 EUR), další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 5 200 Kč, svoz z Brna 
do Vídně a zpět mikrobusem: 1 050 Kč (min. 3 os.)
Minimální počet účastníků: 15

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
24. 5. – 30. 5. 2018 56NO18.2405 32 900 Kč svoz Brno*, odlet Vídeň

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
12. 9. – 18. 9. 2018 56NO18.1209 32 900 Kč svoz Brno*, odlet Vídeň

Poznávání Skandinávie můžete začít anebo si prohloubit během krásného týdenního le-
teckého zájezdu. Ve Švédsku poznáte dvě místa ze seznamu světového kulturního dědic-

tví UNESCO a navštívíte všechny tři moderní metropole: Norsko – Oslo, Švédsko – Stockholm, Dánsko – Kodaň. 
Historickými místy po trase jsou švédské město Őrebro, muzea v Oslu, dánský renesanční zámek Frederiksborg 
a „Hamletův“ hrad v Helsingøru. Současnou architekturu budete moci obdivovat v centru Kodaně nebo u nové 
budovy Opery a  skokanského můstku v  Oslu. Díky zhlédnutí skalních kreseb, členitého pobřeží či několika 
muzeí ve  Švédsku 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 6x polopenze.

Roskilde
Kronborg

Göteborg

Tanum

Örebro Stockholm

Oslo

Malmö

Jönkoping

Kodaň

V termínu 24. 5. – 30. 5. 2018 je program zájezdu v obráceném sledu:

NOVINKA



FINSKO A NORSKO  
– LAPONSKEM NA NORDKAPP

Finsko, Norsko • poznávací zájezd

1. den: Odlet z Prahy nebo Vídně do Helsinek a ná-
sledně do Rovanie mi. V „hlavním městě“ finského 
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 národní park 
Pyhä – Luosto, jednu z nejkrásnějších oblastí La-
ponska s členitými kopci a 400 let starým pralesem 
na  svazích hory Ukko-Luosto. Můžeme navštívit 
ametystový důl a  najít si svůj vlastní drahokam. 
Za  příznivého počasí si vyjdeme pro pěkné vý-
hledy 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 Kek-
konen. Nejznámější z  vrcholů v  okolí Saariselkä 
je Kaunispää (438 m n. m.), k němuž se dá snadno 
dojít pěšky. Dále dojedeme do oblasti největšího 
jezera sámského Finska – Inari. Navštívíme lapon-

ské muzeum Siida, kde si prohlédneme expozice 
věnované životu původního obyvatelstva. 
4. den: Dnes překročíme norskou hranici a  doje-
deme zcela na sever. Nejprve budeme pokračovat 
tundrou do  centra norských Laponců, městeč-
ka Karasjok. To je sídlem Sámského parlamen-
tu, který sídlí v  architektonicky zajímavé budově. 
Navečer pak zamíříme přes městečko Lakselv 
a podmořským tunelem se dostaneme na ostrov 
Magerøy k hotelu a následně k mysu Nordkapp. 
Čekání na  půlnoční slunce si zkrátíme návštěvou 
jeskynní kaple a  zhlédnutím filmu popisujícího 
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  lišejníkem, důkladněji poznáme kraj 
Finnmarka. Pak dorazíme do městečka 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 kamenné patří na lis-

tinu chráněného světového dědictví UNESCO. Na-
večer dojedeme na ubytování. 
6. den: Dnes se vrátíme na území Finska. Městeč-
ko Enontekio je dalším srdcem sámské kultury, 
jejíž tradice jsou stále živé. Nezapomenutelným 
okamžikem bude dosažení hranice tří států – 
Norska, Švédska a  Finska u  jednoho hraničního 
kamene. Dostaneme se sem krátkou procházkou 
po plavbě lodičkou. Navečer přesun na ubytování.  
7. den: Dnešní den strávíme v  nejstarším fin-
ském národním parku Pallas ja Ounastunturin 
kansallispuisto (založen 1938). Přivítají nás sobí 
stáda, křišťálově čistá jezera 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 večerních hodin, 
kdy je stále světlo.
8. den: Odjezd na letiště a s přestupem v Helsin-
kách odlet do Prahy nebo Vídně.

Cena obsahuje: letenky Praha nebo Vídeň – Rovanie-
mi a zpět z Finska (lety s přestupem) vč. let. tax, dopra-
vu autobusem, 7x ubytování v hotelech (dvoulůžkové 
pokoje), 7x snídaně, 6x večeře, průvodce, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 500 NOK a 40 EUR, další 

výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 9 000 Kč, cestovní po-
jištění ČP s rozšířením storna zájezdu: 460 Kč.
Pozn.: *svoz z  Brna do  Prahy linkovým autobusem 
nebo vlakem a zpět mikrobusem – min. 3 os.: 800 Kč.
Minimální počet účastníků: 20

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
2. 8. – 9. 8. 2018 17NO18.0208 42 500 Kč odlet Praha nebo Vídeň, *Brno

Poznávací zájezd s mnoha nenáročnými vycházkami. Během období polární-
ho dne zavítáme do oblastí za polárním kruhem, které se souhrnně nazývají 

Laponsko. Našimi věrnými společníky při cestě finským a norským Laponskem budou stáda sobů. Budeme se 
kochat křišťálově průzračnými jezery i nádhernými výhledy na nekonečné lesy a pláně. Při troše štěstí zahléd-
neme 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. Ubytování 
v příjemných turistických hotelech. Večeře na hotelech (mimo první večer) jsou v ceně.

Nordkapp

Rovaniemi
Kittilä

Alta

polární kruh

Saariselkä
Karasjok

NP Pallas
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Volně žijící sobí stáda – foto: Julia Kivela Pohled na ostrovy v norském kraji Finnmarka – foto: foto Allan Klo

facebook.com/periscope.cz

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

NP Pallas ja Ounastunturin kansallispuistoNordkapp



Cena obsahuje: letenku z  Prahy za  polární kruh 
a zpět (s přestupy) a letenku Tromsø – Alta (všechny 
letenky vč. let. tax) ve výši 16 000 Kč, dopravu mikro-
busem, 7x ubytování v turistických hotelech (2lůžko-
vé pokoje s  příslušenstvím), 7x snídaně, 3x večeře, 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění 

proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné a  jízdné cca 1  000 NOK 
(ekv. 115 EUR), další neuvedené služby.
Příplatky: 1ůžkový pokoj: 14 000 Kč, cestovní pojiště-
ní ČP s rozšířením storna zájezdu: 460 Kč.
Minimální počet účastníků: 7 

Cena obsahuje: letenku z  Prahy za  polární kruh 
a zpět (s přestupy) vč. let. tax ve výši 13 000 Kč, dopra-
vu mikrobusem, 5x ubytování v turistických hotelech 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 4x snídaně mimo 
6. den), 2 večeře, průvodce, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné a  jízdné cca 700 NOK 
(ekv. 80 EUR), další neuvedené služby.
Příplatky: 1ůžkový pokoj: 9 000 Kč, cestovní pojištění 
ČP s rozšířením storna zájezdu: 460 Kč.
Minimální počet účastníků: 7 

Zájezd: Termín: Kód zájezdu: Cena:
LOFOTY 8. 6. – 13. 6. 2018 26NO18.0806 42 900 Kč

Zájezd: Termín:  Kód zájezdu: Cena: 
LOFOTY A NORDKAPP 8. 6. – 15. 6. 2018 26NOA18.0806 53 900 Kč

www.skandinavie.cz26

Polární slunce na severu Norska několik týdnů nezapadne za obzor – foto: Petr Brož Konstrukce na sušení tresek – foto: Patrik Dekan

Norsko • poznávací zájezd

Možnost prodloužení o 2 dny: 
Atraktivní let nad fjordy s výhledy na Lyngenské 
Alpy, cesta na  Nordkapp a  prohlídka skalních 
kreseb v  Altě (UNESCO). Je návštěva nejsever-
nějšího místa Evropy, mysu Nordkapp s pozoro-
váním půlnočního polárního slunce v  dáli nad 
obzorem opravdu tak jedinečná, jak se traduje?

LOFOTY
1. den: Během dne odlet z Prahy. Po přestupu let 
dále za  severní polární kruh do  Evenes. Odjezd 
na ubytování.
2. den: Během dnešního dne poznáme malebná 
zákoutí v oblasti neoficiálního hlavního města Lo-
fot Svolvær. Budou to například osada Kabelvåg, 
kde je malé akvárium a kostel nazvaný Námořnic-
ká katedrála, nebo romantický rybářský přístav 
Henningsvær, který se rozkládá na  několika os-
trůvcích. V jeho okolí se nacházejí typické dřevěné 
sušáky tresek. Na pobřežní silničce č. 815 spatříme 
jedny z nejkrásnějších lofotských scenerií. Stylové 
ubytování v prostředí rybářské vesnice. Dnešní ve-
čeře je v ceně zájezdu.
3. den: V nejjižnější části souostroví s překvapením 
zjistíme, že lofotské pobřeží lemují i krásné píseč-
né pláže, zejména u vesnice Ramberg. Navštívíme 
další rybářské vesničky Å, Reine a  stále živoucí 
rybářskou osadu Nusfjord (UNESCO). Nabízí se 
nám též možnost vyhlídkové plavby po  fjordu 
Kjerkfjorden z  nejhezčí lofotské vesnice Reine, 
při které uvidíme i  nejvyšší vrchol Lofot – horu 
Hermannsdalstinden (1 029 m n. m.). Ten, kdo se 
nezúčastní plavby po fjordu, si užije klidné chvíle 
při procházce mezi skalami a rybářskými domky.
4. den: Dnes si prohlédneme starodávnou vikin-
skou slavnostní síň Lofotr.  Dále se vydáme nád-
hernou vyhlídkovou cestou Lofast na  procházku 

v NP Møysalen nebo na ostrově Hinnaøya, násled-
ně na ubytování do městečka Harstad. Dnešní ve-
čeře je v ceně zájezdu.
5. den: V  případě volných míst vyplujeme ráno 
slavnou obchodní i turistickou linkou Hurtigru-
ten za pohledy na nádherné scenerie na pobřežní 
hory s ostrými štíty a sněhovými poli. Vystoupíme 
v  přístavu Tromsø. Cena bude nabídnuta v  oka-
mžiku rozhodnutí o  konání zájezdu. Mikrobus 

6. den: Během dne odlet z Tromsø do  Alty. Ces-
ta na  sever pokračuje mj. podmořským tunelem 
do městečka Honningsvåg. V jeho okolí se ubytu-
jeme. Posledních pár kilometrů k mysu Nordkapp 
pak pojedeme kolem fjordu Porsangerfjorden. Če-
kání na půlnoční slunce si zkrátíme návštěvou jes-
kynní kaple a  také zhlédnutím filmu popisujícího 

Můžete se také zúčastnit prodloužené verze zájezdu na NORDKAPP:

s  ostatními pokračuje po  pevnině k  divoké řece 
Målselva a k trojitým 600 m dlouhým peřejím Måal-
selvfossen. Dostaneme se až do druhého největšího 
kraje Troms a nejsevernějšího univerzitního měs-
ta Tromsø, které je obklopeno krásnými horami.
6. den: Brzy ráno odjezd na  letiště, samostatný 
odlet do Osla a po přestupu do Prahy (průvodce 
pokračuje s klienty, kteří si připlatili prodlouže-
ní zájezdu na Nordkapp).

LOFOTY (A NORDKAPP)  
– POZOROVÁNÍ POLÁRNÍHO SLUNCE
Krásná dovolená v Norsku nemusí být nutně jen na pevnině. Souostroví Lofoty je podle mnohých nejkrásnějším 
koutem celé Skandinávie. Na jednom místě najdete všechny krásy Norska: loď ky kotvící v malebných fjordech, 
racky posedávající na střechách rybářských rorbu, štíty hor tyčící se až k nebi. Nezapomenutelným zážitkem 
na Lofotech je jakákoliv plavba – podle aktuální možnosti na místě můžete zažít například plavbu vyhlídkovou 
lodí po fjordu Kjerkfjorden s okolními skalními masivy nebo se svézt luxusní lodí pobřežní linky Hurtigruten. 
Zažijte polární den – nastupte do letadla a vydejte se s námi tam, kde v létě slunce nezapadá! 

historii Nordkappu. Návrat na ubytování.
7. den: Až se vyspíme, vrátíme se po E6 do měs-
ta Alta. Zde si ve venkovním muzeu prohlédneme 
skalní malby z  doby kamenné (UNESCO) a  mo-
derní kostel Polární záře. Ubytování.
8. den: Dopoledne odlet do Osla a později navečer 
do Prahy.

Evenes
Svolvær

Harstad
Tromsø Nordkapp

Å

Alta

Oslo

polární kruh

Mosty u Fredvangu na Lofotech



Norsko • poznávací zájezd

Zájezd určený vám všem, kdo jste rádi na čerstvém vzduchu a zároveň chcete poznat krajinu, kterou hned tak 
jinde nenajdete. Zažijte polární den – nastupte do letadla a vydejte se s námi tam, kde v létě slunce nezapadá! 
Souostroví Lofoty, které pro nás krásně popsal a nakreslil Karel Čapek, je podle mnohých nejkrásnějším kou-
tem celé Skandinávie. Nezapomenutelným zážitkem je atraktivní vyhlídková plavba za velrybami na sousední 
souostroví Vesterály. Během pobytu za polárním kruhem uskutečníme několik lehkých vycházek (2-3 hodiny) 
v zelenající se přírodě, po písčitých plážích i na vyhlídky na barevné vesničky s kotvícími loď kami, fjordy a ští-
ty tyčícími se nad nimi. Můžete očekávat vyšlapané stezky i chůzi přes mokřady v nezpevněném terénu. 

Evenes

Andenes

ostrov Senja

Tromsø

Å

Svolvær

Stamsund

LOFOTY, VESTERÁLY A SENJA  
– OSTROVY ZA POLÁRNÍM KRUHEM

 Noclehy jsou v rozmanitých typech ubytová-
ní (viz cena obsahuje), vždy však na krásných 
místech! V ceně jsou 3 snídaně a 5 večeří (ty 
si uvaříte z  dodaného polotovaru). Garance 
malé skupiny do 20 osob.

Bílé písečné pláže na pobřeží Lofot, kde se koupají místní lidé i otužilí turisté – foto: Tomáš Hájek

Cena obsahuje: letenku Praha – Tromsø a  Evenes – 
Praha (s přestupy) vč. let. tax ve výši 12 000 Kč, dopra-
vu mikrobusem, ubytování 1x v hotelu (dvoulůžkový 
pokoj s  příslušenstvím), 5x v  chatách LUX (2 pokoje 
po 2 osobách, někdy s patrovými postelemi, WC a spr-
cha společná pro 2 pokoje) a 2x v hostelu (dvoulůž-
kový pokoj, společné příslušenství), 3x snídaně, 5x 

večeře (klient si uvaří z dodaného polotovaru), ces-
tovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné cca 350 NOK (ekv. 
40 EUR), povlečení, další neuvedené služby. 
Příplatky: velrybí safari: 2 800 Kč. 
Pozn.: Jednolůžk. ani 3lůžk. pokoj/chata nejsou možné!
Minimální počet účastníků: 15 

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezd. místo:
25. 7. – 2. 8. 2018 27NO18.2507 36 900 Kč Praha

1. den: Večer odlet z Prahy do Osla. Odjezd na uby-
tování v hotelu u letiště.
2. den: Ráno odletíme za  polární kruh, do „po-
lárního města“ Tromsø s  nejsevernější uni-
verzitou na  světě, postaveného na  břehu moře, 
uprostřed ostrovů a  impozantních hor. Poznávací 
zájezd do Norska začneme prohlídkou unikátních 
staveb a  expozic. Čekají nás Arktická katedrála, 
muzeum Polarium s mořským akváriem a polár-
ní muzem Tromsø s prezentací polárních expedic 
a života v arktickém pásmu. Na ubytování přejede-
me na nedaleký ostrov Senja.
3. den: Senja je nádherným ostrovem s  maleb-
nými rybářskými přístavy, plážemi a  vyhlídkami 
na dramatické skalní stěny a pobřeží (davy turistů 
zatím Senju neobjevily…). Nocování na  stejném 
místě.
4. den: Plavba trajektem na souostroví Vesterá-
ly (Vesterålen). Na  nejsevernější výspě ostrova 
Andenesøya leží malá vesnička Andenes, kam se 
sjíždějí turisté, aby se vydali na několikahodinovou 
plavbu vodami Norského moře za  pozorováním 
velryb – Hval safari. Plavbu lze objednat předem 
při přihlášení. Jde o  jednu z  nejlepších lokalit 
světa k pozorování těchto mořských obrů. Před sa-
motnou plavbou navštívíme výjimečné muzeum 
zasvěcené kytovcům. Nejčastěji pozorované druhy 
ve zdejších vodách jsou vorvaň, kulohlavec černý, 
plejtvák myšok, keporkak a kosatka dravá. Ti, kdo 

se neúčastní plavby, se mohou vypravit na vycház-
ku v oblasti ptačích útesů u osady Bleik a v okolí 
jezera Storvatnet. Příjezd na další ubytování pozdě 
večer.
5. den: Dnes se již ocitneme na nejznámějším nor-
ském souostroví Lofoty. Důkladně prozkoumá-
me ostrov Austvågøya. Budeme se toulat podél 
krátkých či širších fjordů, fotit rybářské chatky ror-
bu a mnohá malebná přírodní zákoutí. Největším 
lákadlem dnešního dne jsou, za příznivých podmí-
nek, odlesky hory Blålyngstinden na klidné hladi-
ně fjordu.
6. den: Dopoledne se přesuneme do neoficiálního 
hlavního města Lofot Svolvær. Pak zavítáme do ro-
mantického rybářského přístavu Henningsvær, 
který se rozkládá na  několika ostrůvcích. Po  zato-
čeném mostě se dostaneme na ostrov Vestvågøy. 
Na  pobřežní silničce č. 815 poté spatříme jedny 
z nejkrásnějších lofotských scenerií. V jeho okolí ur-
čitě spatříme typické dřevěné sušáky tresek. Ubyto-
vání v kempu na konci fjordu (2 noci). Večer se mů-
žeme vydat na krátký výstup za pěknými výhledy.

7. den: V nejjižnější části souostroví na ostrovech 
Flakstadøya a  Moskenesøya s  překvapením 
zjistíme, že na  jinak divokém pobřeží nalezneme 
i  krásné písečné pláže, zejména u  vesnice Ram-
berg. Navštívíme rybářskou vesničku s  nejkrat-
ším názvem Å. I  během dnešního dne se vydá-
me na  2-3 hodinovou vycházku. Před odjezdem 
na zájezd vám nabídneme rezervaci podvečer-
ní plavby legendární pobřežní linkou Hurtigru-
ten v  úseku ze Svolværu do  Stamsundu nebo 
opačným směrem.
8. den: Než se s  Lofoty a  zdejším poklidným 
prostředím rozloučíme, třeba na  pláži u  vesnice 
Eggum, navštívíme starodávnou vikinskou slav-
nostní síň Lofotr a v osadě Kabelvåg kostel nazva-
ný Námořnická katedrála. Odpoledne se vydáme 
zpět na sever: přes největší norský ostrov Hinnøya 
(mimo Špicberky) pojedeme po vyhlídkové silni-
ci Lofast a pak podle typicky norského fjordu Gu-
llesfjorden. Ubytování na dosah letiště.
9. den: Odjez na  letiště Evenes a  odlet do  Prahy 
s přestupem v Oslu.

27facebook.com/periscope.cz



www.skandinavie.cz

Tradiční rybářské domky „rorbuer” – foto: Josef Chodur Svartisen, druhý největší ledovec v Norsku – foto: Josef Chodur

Evenes
Å

Svolvær
Stamsund

Bodø

hotel
NP Junkerdalen

NP Saltfjellet-Svartisen

Souostroví Lofoty (norsky Lofoten) je podle 
mnohých nejkrásnějším koutem celé Skan-

dinávie. Láká zejména jedinečnou krajinou – horskými štíty, které rostou přímo z vody až do výšky jednoho 
kilometru, a malebnými rybářskými vesničkami, ležícími pod těmito štíty. V takovém nádherném prostředí bu-
deme ubytováni 2 noci v pěkných apartmánech a chatách. 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 speciality. Chodíte rádi 
na houby? Zde je nemusíte hledat, stačí sbírat! 

6. den: Výlet na polární kruh a do NP Saltfjellet-
-Svartisen, který chrání druhý největší evropský 
ledovec (369 km²). Přeplujeme lodičkou přes jeze-
ro Svartisvatnet a budeme pokračovat pěšky k le-
dovcovému splazu Austerdalsbreen.
7. den:  NP Junkerdal se díky specifickému mik-
roklimatu může chlubit poměrně teplým suchým 
létem a  mimořádně bohatou květenou. Zkusíte 
najít zakrslé laponské rododendrony? Nebo bude-
te vyhlížet stáda pasoucích se sobů? 
8. den: Po snídani odjezd na letiště a odlet s pře-
stupem do Prahy. 

1. den: Odlet z Prahy: v červnu v poledne, přestup 
v Oslo a odlet za polární kruh a transfer na nocleh. 
V srpnu odlet večer, nocleh u letiště Oslo a odlet za 
polární kruh ráno 2. den. 
2. den: V červnu se ze Svolværu můžeme vydat na 
fakultativní výlet lodí do pohádkového Trollfjordu 
(cca 3,5hodinová plavba za příplatek). V srpnu ten-
to výlet není z časových důvodů možný.
3. den: Dnes navštívíme mimo jiné rybářskou obec 
Hennigsvær. Panoramatické scenerie písčitých plá-
ží, šérového pobřeží i ostrých horských štítů uvidíme 
jak na severním pobřeží, tak z úzké silničky č. 815. 

4. den: Během dnešního dne budete mít možnost 
nafotit si nejkrásnější scenerie Lofot: zajedeme to-
tiž do  rybářských vesniček Nusfjord (UNESCO), 
Reine a Å. 
5. den: Trajektem odplujeme z Moskenes na pev-
ninu do  přístavního města Bodø.  Zastavíme se 
u  Saltstraumen, nejsilnějších vodních vírů světa. 
Příroda kolem polárního kruhu je fascinující. Jednu 
z nejrozsáhlejších divočin Evropy chrání několik ná-
rodních parků. Ubytujeme se zde proto na dvě noci 
v hotelu Polarsirkelen (Polární kruh). 2 večeře jsou 
v ceně zájezdu.

polární kruh

Norsko • poznávací zájezd s turistikou

LOFOTY A PŘÍRODA 
NA POLÁRNÍM KRUHU

Norsko • okružní plavba

ŠPICBERKY – ARKTICKÉ JARO
Rembrandt van Rijn je expe-
diční trojstěžník přizpůsobe-
ný na  plavby podél rozekla-
ného pobřeží nejseverněj-
šího norského souostroví. 
Na  jeho palubě se vydáte 
do  vzdálených severních částí 
Špicberků, včetně krásného 
Magdalenafjordu s  ledovci 
spadajícími do  moře. Unikátní 
zážitky v  podobě pozoro-
vání ptačích kolonií, polár-
ních lišek, ledních medvědů, 
sobů, mrožů, tuleňů a  běluh. 
V nabídce máme i další plavby.
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Termín: Cena:  
11. 5. – 18. 5. 2018 67 500 Kč
18. 5. – 25. 5. 2018 67 500 Kč
25. 5. – 1. 6. 2018 67 500 Kč

Cena obsahuje: plavbu lodí Rembrandt van 
Rijn, 7x  ubytování ve  dvoulůžkové vnitřní 
kajutě, veškeré jídlo na  lodi vč. kávy a  čaje, 
program vedený anglicky hovořícími profe-
sionálními přírodovědci, aktivity a  exkurze 
mimo loď, přístavní poplatky a  daně. Cena 
neobsahuje: letenku z  Prahy do  Longyear-
byenu a zpět (od 12 000 Kč), cestovní pojištění, 
další výše neuvedené služby. Příplatky: jed-
nolůžková kajuta: 41 000 Kč. Minimální počet 
účastníků: 1

ŠPICBERKY  
– ZA KRÁLEM ARKTIDY
Termín: 
29. 5. – 5. 6. 2018
12. 6. – 19. 6. 2018
19. 6. – 26. 6. 2018
29. 6. – 6. 7. 2018
Kód na webu: 67NO
Cena: 82 800 Kč

Kód na webu: 77NO

Cena obsahuje: letenky Praha – Evenes a Bodø – Pra-
ha (s přestupy) vč. let. tax ve výši 11 000 Kč, dopravu 
mikrobusem, vnitrostátní trajekt, 4x ubytování v  tu-
ristických hotelech ve dvoulůžkových pokojích s  pří-
slušenstvím, 4x snídaně, 2x večeře, 3x ubytování 
v apartmánech a chatách LUX (3 ložnice po 2 osobách, 
WC, sprcha, vybavená kuchyňka), průvodce, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné cca 300  NOK (tj. asi 
35  EUR), výlet lodí do  Trollfjordu: cca 80 EUR, další 
výše neuvedené služby.
Příplatky: 1lůžkový pokoj (3x v rámci 2-3pokojového 
apartmánu nebo chaty): 8  000 Kč, cestovní pojištění 
České pojišťovny s rozšířením storna zájezdu: 460 Kč.
Pozn.: třetí lůžko na pokoji – není možné.
Minimální počet účastníků: v červnu 8, v srpnu 15

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
13. 6. – 20. 6. 2018 29NO18.1306 43 900 Kč Praha

2. 8. – 9. 8. 2018 29NO18.0208 43 900 Kč Praha
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Výhledy na severní pobřeží Lofot – foto: Tomáš Hájek Procházka po pobřeží Lofot již trochu připomíná Špicberky – foto: Patrik Dekan

facebook.com/periscope.cz

Při tomto jedinečném zájezdu budete mít možnost zavítat do nejseverněji položených míst ve svém cestovatel-
ském životě. Souostroví Lofoty je podle mnohých nejkrásnějším koutem celé Skandinávie. Špicberky (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 dvou celodenních plavbách, při nichž se 
dostanete i na dohled mohutných ledovcových splazů v těsné blízkosti moře. Nastupte do letadla a vydejte se 
s námi tam, kde v létě slunce nezapadá! 

dalen a návrat zpět procházkou cca 10 km po po-
břeží s  výhledy na  fjord a  protilehlé ledovcové 
splazy. Na místě je možné objednat taxi pro cestu 
zpět. Poté individuální volno. Nabídky na další ak-
tivity – viz 8. den.
8. den: Plavba rychlým člunem do  opuštěného 
„města duchů“ Pyramiden a při cestě zpět zastávka 
u čela mohutného ledovcového splazu Norden-
skiöld. Plavba není vhodná pro těhotné ženy 
a pro osoby s bolestmi zad – sleva z ceny, nutno 
uplatnit při koupi zájezdu nebo do 7 kalendář-
ních dnů od data rozhodnutí o konání zájezdu. 
Jako náhradní individuální program bez průvodce 
nabízíme fakultativní aktivity za příplatek: jízda se 
psím spřežením (saně jsou v  letním období na-
hrazeny vozíkem s  kolečky) nebo návštěva uhel-
ného dolu č. 3, kde se dozvíme více o tomto místě. 
Pozdě večer odlet do Osla (cesta trvá cca 3 hodiny), 
přílet po půlnoci, transfer na nocleh.
9. den: Po pozdní snídani budeme mít čas na krát-
kou procházku centrem hlavního města Norska 
– Oslo. Odlet do Prahy navečer. 

1. den: Dopoledne odlet z  Prahy, 2 přestupy 
ve Stockholmu a Oslu, přílet na letiště Evenes, da-
leko za polárním kruhem. Světlo je na Severu dlou-
ho do noci. Tohoto fenoménu využijeme při cestě 
na ubytování. 
2. den: Na pobřežní silničce č. 815 spatříme jedny 
z  nejkrásnějších lofotských scenerií. V  nejjižnější 
části souostroví s překvapením zjistíme, že lofotské 
pobřeží lemují i krásné písečné pláže. Navštívíme 
rybářské osady Å a Nusfjord (UNESCO). Nabízí se 
nám též možnost vyhlídkové plavby po  fjordu 
Kjerkfjorden z  nejhezčí lofotské vesnice Reine, 
při které uvidíme mj. nejvyšší vrchol Lofot horu 
Hermannsdalstinden (1 029 m n. m.)
3. den: Dopoledne máme k prožití klidných chvil 
při procházkách mezi skalami, v  nádherných 
sceneriích u  moře, mezi rybářskými domky nebo 
při nenáročném výstupu do zelených hor za výhle-
dy na  mořské zátoky nebo nedozírné moře. Od-
poledne zajedeme do romantického rybářského 
přístavu Henningsvær, který se rozkládá na  ně-
kolika ostrůvcích. V jeho okolí se nacházejí typické 
dřevěné sušáky tresek. Na  ubytování pojedeme 
po vyhlídkové silnici Lofast.
4. den: Fantastickou, typicky norskou krajinou po-
jedeme dále na sever. Po březích fjordů, březovými 
lesíky s množstvím jezer a řek a s výhledy na členitá 
pohoří. Obdivovat budeme divokou řeku Målselva 

a trojité, 600 m dlouhé peřeje Måalselvfossen. Ve-
čer přijedeme do  nejsevernějšího univerzitního 
města světa Tromsø, které je obklopeno mohut-
nými horami. Odtud začínaly mnohé výpravy při 
dobývání Arktidy.
5. den: Dopoledne navštívíme unikátní stavbu 
kostela Arktická katedrála. Po  poledni odlet 
na  Špicberky. Po  příletu do  správního střediska 
souostroví Svalbard – Longyearbyen – se cestou 
na ubytování začneme seznamovat s jeho historií. 
Osada je pojmenovaná po americkém podnikateli 
Johnovi Munro Longyearovi, který jako vedoucí 
společnosti Coal založil arktické město a  první 
velký důl na  Špicberkách. V  podvečer procházka, 
při které si podrobněji prohlédneme nejdůležitěj-
ší místa: univerzitu, kostel s přilehlým hřbitovem, 
sídlo správce souostroví, budovu muzea apod.
6. den: Po snídani nás při cestě k lodi čekají krásné 
pohledy na polární pustinu i výhledy na „ledový 
fjord“ Isfjorden. Po  něm pak poplujeme na  ce-
lodenní výlet lodí do  obydlené ruské hornické 
osady Barentsburg. Barentsburg je ruské území 
na  Špicberkách. Po  prohlídce osady, kde žije jen 
několik stovek obyvatel, se v  případě dobrého 
počasí poplavíme lodí k  překrásnému ledovci 
Esmarksbreen – splaz ústí přímo do moře! V ceně 
plavby je oběd na lodi.
7. den: Výlet taxíkem do malebného údolí Bjørn-

Cena obsahuje: letenky z  Prahy na  Lofoty, na  Špic-
berky a zpět (s přestupy) vč. let. tax ve výši 17 000 Kč 
(aktuální cena letenky bude potvrzena v den rozhod-
nutí o konání zájezdu), dopravu z letiště na ubytování 
a zpět, dopravu na Lofotech mikrobusem, 1x jízda taxi 
na Špicberkách, ubytování 5x ve 2lůžkových poko-
jích s  příslušenstvím (3x hotel, 2x 2pokojová chata 
LUX) a 3x ve 2lůžkových pokojích bez příslušenství 
(na Špicberkách 5.-7. noc, za příplatek pokoje s WC), 
8x snídaně, 2x oběd na lodi, celodenní plavby do Ba-
rentsburgu a Pyramiden, průvodce, cestovní pojiště-
ní České pojišťovny se zvýšeným limitem na  storno 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: jízdné MHD, vstupné cca 500 NOK 
(ekv. 55 EUR) a další výše neuvedené služby. 

Příplatky: 3x 2lůžkový pokoj s  příslušenstvím 
5  600 Kč (5.-7. noc), 1lůžkový pokoj s  příslušenstvím 
14 000 Kč, exkurze do uhelného dolu 2 000 Kč, jízda se 
psím spřežením 3 300 Kč.
Slevy: neúčast na  Safari plavbě do  Pyramiden 
5  000 Kč (plavba není vhodná pro těhotné ženy 
a  pro osoby s  bolestmi zad – sleva z  ceny, nutno 
uplatnit při koupi zájezdu nebo do 7 kalendářních 
dnů od data rozhodnutí o konání zájezdu.) 
Pozn.: Program může být upraven podle aktuál-
ních letových časů a podle nabídky služeb v Lon-
gyearbyenu v létě 2018. Uskutečnění aktivit je pod-
míněno minimálním počtem účastníků, které jsou 
stanoveny pořádající agenturou a vhodným počasím.
Minimální počet účastníků: 10

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
18. 7. – 26. 7. 2018 32NO18.1807 59 900 Kč Praha

JIŘÍ KOLBABA – POZVÁNKA 
NA LOFOTY A ŠPICBERKY

Norsko • poznávací zájezd

Evenes
Svolvær

Tromsø

Åpolární kruh

Longyearbyen

PyramidenŠPICBERKY

LOFOTY

Barentsburg

Esmarksbreen

Pozn.: Zvýšený limit časové slevy 
6 % (3 594 Kč) + možnost uplatnění 
věrnostní slevy v plné výši.

INSPIRATIVNÍ ZÁJEZDY 
S CESTOVATELEM  
JIŘÍM KOLBABOU 
v termínu 18. 7. – 26. 7. 2018

Okolí Longyearbyenu
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ŠPICBERKY – SEVERNÍ PÓL NA DOHLED

Cena obsahuje: letenky Praha – Longyearbyen 
a  zpět  (s  přestupy) vč. let. tax ve  výši 16  000 Kč (ak-
tuální cena letenky bude potvrzena v den rozhodnutí 
o  konání zájezdu), dopravu z  letiště na  ubytování 
a zpět, dopravu po Oslu, 5x ubytování ve dvoulůžko-
vých pokojích hotelů a penzionů (WC na pokoji), 5x 
snídaně, 1x lehký oběd, 2x večeře, vstupné do muzea 
Fram a  do  uhelného dolu, celodenní plavby do  Ba-
rentsburgu a  Pyramiden, jízdu se psím spřežením 
a vozíkem s kolečky, průvodce, cestovní pojištění Čes-
ké pojišťovny a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: další výše neuvedené služby 
Příplatky: jednolůžkový pokoj 9 500 Kč
Slevy: odečet 2 večeří: 3  500 Kč, neúčast na  Safari 
plavbě do Pyramiden 5 000 Kč (plavba není vhodná 
pro těhotné ženy a pro osoby s bolestmi zad – sleva 
z ceny, nutno uplatnit při koupi zájezdu nebo do 7 ka-
lendářních dnů od data rozhodnutí o konání zájezdu). 
Ubytování v pensionu (pokoje bez WC): dvoulůžko-
vý pokoj 5 000 Kč/os, jednolůžkový pokoj 500 Kč.
Minimální počet účastníků: 10

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
8. 8. – 13. 8. 2018 76NO18.0808 65 900 Kč Praha

1. den: Odlet z Prahy do Osla večer. Přílet na letiště 
Gardermoen severně od Osla. Transfer na ubytování. 
2. den: Dopoledne budeme mít čas na procházku 
centrem hlavního města Oslo. Lodičkou doplu-
jeme na  poloostrov muzeí Bygdøy. Zde si pro-
hlédneme muzeum polární lodi Fram (norsky 
Vpřed), kterou se plavili během výprav do Arktidy 
i Antarktidy v letech 1893 až 1912 norští polárníci 
Fridtjof Nansen, Otto Sverdrup a Roald Amundsen. 
Během odpoledne návrat na  letiště Gardermoen 
a odlet za polární kruh. Večer přílet do správního 
střediska souostroví Svalbard – Longyearbyen. 
Osada je pojmenovaná po americkém podnikateli 
Johnovi Munro Longyearovi, který jako vedoucí 
společnosti Coal založil arktické město a první vel-
ký důl na Špicberkách. Transfer na ubytování. 
3. den: Po snídani nás při cestě k lodi čekají krásné 

Norsko • pobytový zájezd s výlety

Plavba lodí k ledovci Esmarksbreen sahajícímu až k hladině fjordu – foto: Josef Chodur Správní středisko Špicberků Longyearbyen – foto: archiv CK

V průběhu turisticky nenáročného zájezdu navštívíme Špicberky, vzdálené jen 1 020 km od severního pólu, a též 
hlavní město Norska Oslo, kde se pro výpravu do arktických oblastí naladíme prohlídkou slavné norské polární 
lodi Fram. Stačí pouhé 3 hodiny letu z Osla a ocitnete se ve světě ticha, polárních výprav a arktické přírody: po-
znejte s námi krásu tajemných ostrovů daleko za polárním kruhem! Při tomto jedinečném zájezdu budete mít 
možnost zavítat do nejseverněji položených míst ve svém cestovatelském životě. Špicberky (norsky Svalbard) 
jsou nejsevernější částí Norského království. Charakteristické rysy zdejšího přírodního prostředí (tundra, skalní 
útesy s ptačími koloniemi, zvětralé hory, ledovce, nízko položené mraky) nejlépe poznáte při dvou celodenních 
plavbách, při kterých se dostanete i na dohled mohutných ledovcových splazů v těsné blízkosti moře. Popluje-
me po velkolepém fjordu Isfjorden a jeho ramenu Billefjorden do osad Barentsburg a Pyramiden. 

pohledy na polární pustinu i výhledy na „ledový 
fjord“ Isfjorden. Po  něm pak poplujeme na  ce-
lodenní výlet lodí do  obydlené ruské hornické 
osady Barentsburg. Barentsburg je ruské území 
na  Špicberkách. Po  prohlídce osady, kde žije jen 
několik stovek obyvatel, se v  případě dobrého 
počasí poplavíme lodí k  překrásnému ledovci 
Esmarksbreen – splaz ústí přímo do moře! V ceně 
plavby je oběd na lodi a večeře.
4. den: Během dneška si představíme dřívější život 
ve zdejších náročných podmínkách. Absolvujeme 
jízdu se psím spřežením (saně jsou v letním ob-
dobí nahrazeny vozíkem s  kolečky) a  navštívíme 
uhelný důl č. 3, kde se dozvíme více o  tomto 
místě. Obě aktivity jsou v ceně zájezdu. Při pro-
cházce si podrobněji prohlédneme nejdůležitěj-
ší místa města Longyearbyen (univerzita, kostel 

s  přilehlým hřbitovem, sídlo správce souostroví, 
budovu muzea apod.). V ceně je večeře.
5. den: Safari po fjordu – plavba rychlým člunem 
do  opuštěného „města duchů“ Pyramiden a  při 
cestě zpět zastávka u čela mohutného ledovco-
vého splazu Nordenskiöld. Plavba není vhodná 
pro těhotné ženy a pro osoby s bolestmi zad – 
sleva z  ceny, nutno uplatnit při koupi zájezdu 
nebo do 7 kalendářních dnů od data rozhodnu-
tí o  konání zájezdu. Jako náhradní individuální 
program bez průvodce doporučujeme např. výlet 
taxi do malebného údolí Bjorndalen a návrat zpět 
procházkou po pobřeží s výhledy na fjord a proti-
lehlé ledovcové splazy.
6. den: V noci let do Osla (cesta trvá cca 3 hodiny), 
přílet časně ráno. Zkrácený nocleh u letiště Oslo. 
Odlet do Prahy navečer.

Longyearbyen

Pyramiden

Barentsburg

Esmarksbreen

Letní parkovištěSilence bezlodyžné se daří i na dalekém severu


