
Termín: Cena:  Kód na webu:  
25. 1. – 30. 1. 2019 42 500 Kč 23ZI

1. 2. – 6. 2. 2019 42 500 Kč 23ZI
Cena obsahuje: letenku Praha – Tromsø a  zpět vč. 
letištních tax, místní dopravu z letiště do centra města, 
2x ubytování v  hotelu v  Tromsø, 3x  v  apartmánech 
Melfjord Brygge (více ložnic), expesní loď do Finnsnes 
a  zpět, dopravu do  Melfjord Brygge a  zpět, 4 výle-
ty z  Melford Brygge na  2-3 hodiny/výlet, 4x snídani 
a snídaňový balíček v den odletu, 3x večeře, 2x oběd, 
sauna v Melfjord Brygge, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C vč. storna a pojištění CK proti úpadku. Cena 
neobsahuje: další výše neuvedené služby. Příplatky: 
jednolůžkový pokoj v  hotelu 3  000 Kč, výlet se psím 
spřežením 4 200 Kč. Minimální počet účastníků: 8.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
13. 3. – 17. 3. 2019 39 900 Kč 21ZI
20. 3. – 24. 3. 2019 39 900 Kč 21ZI

11. 12. – 15.12. 2019 41 500 Kč 21ZI
Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinki – Oulu 
a zpět vč. let. tax, dopravu autobusem z letiště do Iso-
Syöte a zpět, dopravu v rámci uvedeného programu, 
4x ubytování v  hotelu (dvoulůžkové pokoje s  WC 
a sprchou), 4x snídaně, 3x oběd a 4x večeře, český 
průvodce, aktivity uvedené v  programu včetně 
potřebného vybavení, řízení skútru 2 osobami, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C včetně storna 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. Slevy: dítě 
do  12  let se dvěma dospělými: 5  500 Kč. Minimální 
počet účastníků: 8.

       TROMSØ, polární záře a ostrov Senja

       FINSKO s polární září nad hlavou

Již potřetí vás čekají výjimečné zážitky v období 
končící polární noci – hra světel a barev nejen pro 
fotografy. Arktická katedrála v  Tromsø, panora-
mata zasněžených skalních masívů Lyngenských 
Alp, výlet lodí za pozorováním mořského ptactva 
a fantastických zimních scenerií, objevování hor-
natého ostrova Senja, výlet na sněžnicích, noční 
jízda po  ostrově za  pozorováním polární záře, 
která je v  této oblasti běžným jevem. Výlet se 
psím spřežením je za příplatek. Saunování zdar-
ma je možné každý den. Vynikající strava plná 
rybích pochoutek. 

1. den: Dopoledne odlet do Oslo a Tromsø. Večerní 
procházka městem. 2. den: Návštěva arktické 
katedrály, Polaria s  mořským akváriem a  polár-
ního muzea s  prezentací polárních expedic. 

VHODNÉ PRO SÓLOCESTOVATELE:
jednolůžkové pokoje, které jsou součástí 

apartmánů, jsou bez příplatku. Jednolůžkový 
pokoj v hotelu za příplatek.

Český průvodce, kvalitní ubytování, plná pen-
ze, psí spřežení, sněžné skútry, rybaření, sobí 
farma a arktická zoo. 
1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Oulu. Přesun 
do  NP Syöte. Cestou úžasné výhledy do  krajiny. 
Vítejte ve  sněhobílém království jižního Lapon-
ska! Ubytování v  hotelových pokojích nebo sru-
bech. Večeře v  panoramatické restauraci hotelu. 
2. den: Snídaně formou bohatého švédského sto-
lu. Celodenní výlet na sněžných skútrech přes lesy, 
po  kopcích i  zamrzlých jezerech a  řekách. Oběd 
v laponském stanu „kota“, odpočinek u ohně. Od-
poledne projížďka na saních tažených soby a ryba-
ření na dírkách na zamrzlém jezeře. Návrat na skút-
rech k vrcholu Iso-Syöte na večeři. Vyhřátá sauna, 
hotelový bazén. 3. den: Výlet do  arktické Ranua 
Zoo, setkání se zvířecími obyvateli polárních ob-
lastí, včetně polárních lišek, medvědů, vlků, roso-
máků, losů, sobů, pižmoňů a mnoha druhů ptáků. 
Oběd v  zoo. Odpočinek a  výprava na  běžkách 

Rychločlunem do  přístavu Finnsnes a  dále mini-
busem napříč ostrovem Senja do  Melfjord Brygge. 
Ubytování v apartmánech. Večeře, procházka, sauna. 
3. den: Výlet lodí na moře za pozorováním fantas-
tické zimní krajiny divokého ostrova. Možnost spa-
třit mořské savce a  ptáky. Oběd, volné odpoledne. 
Večerní výjezd minibusem po ikonických místech 
ostrova. Podaří se nám spatřit polární záři? 4. den: 
Výlet po  ostrově Senja na  sněžnicích. Výhledy 
na  vysoké hory a  divoké mořské pobřeží. Volný 
čas po  obědě, večerní výlet po  ostrově (pěšky 

do  stmívající se krajiny. Spatříme magická světla 
tančící po obloze? 4. den: Husky farma, instruktáž 
a  výlet do  zasněžené krajiny se psím spřežením 
(12 km). Oběd na husky farmě. Setkání se Sámem, 
který chová soby. Nahlédnutí do pradávné kultury 
Laponska. Po návratu večeře ve srubové restauraci 
Romekievari (fondue ze sobího masa). 5. den: Od-
jezd na letiště a odpolední návrat do ČR. 

nebo sněžnice), ztichlá krajina ostrova a  vyhlížení 
magické podívané na noční obloze. Sauna. 5. den: 
Poplujeme lodí zpět do Tromsø. Za příplatek výlet se 
psím spřežením a odplutí do Tromsø až odpoledne. 
6. den: Brzy ráno odlet přes Oslo do Prahy. 

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

LOFOTY, LAPONSKO V ZIMĚ
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  PŘEDNÁŠKY FINSKO
 13. 12. 2018  Zlín, Hvězdárna  

(Patrik Dekan)
 19. 2. 2019  Brno, Hvězdárna  

a planetárium  
(Patrik Dekan)
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       LOFOTY v zimě

       LAPONSKO všemi smysly – NOVINKA
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
1. 3. – 6. 3. 2019 29 900 Kč 12ZI

8. 3. – 13. 3. 2019 29 900 Kč 12ZI
Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo – Evenes a zpět, 
dopravu na  místě mikrobusem, 5x  ubytování v  cha-
tách LUX (2-3 dvoulůžkové pokoje, obývák s kuchyň-
kou, WC, sprcha), průvodce, cestovní pojištění UNIQA 
K7C včetně storna a pojištění CK. Cena neobsahuje: 
stravu, vstupné cca 300 NOK a  další výše neuvede-
né služby Příplatky: plavba po  Trollfjordu 3  500 Kč, 
Vikinské muzeum 500 Kč, 4x snídaně 1  250 Kč. Min. 
počet účastníků: 8.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
18. 3. – 24. 3. 2019 43 900 Kč 20ZI

Cena obsahuje: letenku vč. let. tax z Prahy nebo Vídně 
do Kittilä a zpět z Oulu, všechny transfery v rámci pro-
gramu mikrobusem, 6x ubytování v  hotelu ve  dvou-
lůžkových pokojích (vlastní koupelna a  WC), přístup 
do  hotelové sauny, 6x snídaně, 4x večeře, vstupné 
do Arktika, Sněhového hotelu, Sněhového zámku 
a  celodenní výlet na  sněžných skútrech s  rybaře-
ním a  laponským obědem, vybavení proti chladu 
na výlety (teplá kombinéza, boty, rukavice, šála, vlně-
né ponožky, helma na  jízdu skútrem), průvodce, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C včetně storna a pojištění CK 
proti úpadku. Cena neobsahuje: další výše neuvede-
né služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 8 000 Kč, nocleh 
ve  Sněhovém hotelu: 3  900 Kč, výlet se psím spřeže-
ním 3 000 Kč, výlet na sobí farmu 3 500 Kč, plavba ledo-
borcem 6 000 Kč, půjčení běžek cca 800 Kč/den. Slevy 
pro děti na webu. Minimální počet účastníků: 7.

Vydejte se poznat Lofoty v  jejich plné kráse 
končící zimy, v  době, kdy šance na  sledování 
polární záře jsou maximální. Kromě pozorová-
ní orlů, mořských ptáků a  poznávání přírody 
i kultury ostrovů se setkáme s hlavním zdrojem 
obživy zdejších obyvatel, rybolovem.  

1. den: Odlet z  Prahy přes Oslo do  Evenes.  
Malebnou krajinou přesun na  ubytování. 2. den: 
Fakultativně safari do  světoznámého Trollfjordu 
s možností pozorování mořských orlů a rybaření. 

Laponsko, vzdálený kraj daleko za  polárním 
kruhem, návštěvníky okamžitě okouzlí. Z  jara 
osvítí sněhovou pohádku hřejivé slunce, křupa-
jící a třpytivý sníh vás vrátí do dětství. K zimní-
mu Laponsku neodmyslitelně patří sámská kul-
tura, stáda sobů, polární záře a atraktivní akti-
vity uprostřed romantické divočiny – jízda se 
psím spřežením, na sněžném skútru, vynikající 
běžecké stopy, Vesnice Santa Clause. Vše jsme 
spojili do jedinečné cesty, ukončené návštěvou 
sněhového zámku a možností plavby ledobor-
cem Sampo. Ubytování je v hotelech se snídaní, 
4 večeře jsou v ceně. Garance malé skupiny. 

1. den: Průvodce čeká ve Finsku – samostatný od-
let z  Prahy nebo Vídně do  Kittilä. Přesun na  3  noci 
do  Ylläs. 2. den: Nádherné scenerie hornaté a  je-
zernaté krajiny NP Pallas-Yllästunturi. Ochutnávka 
krajiny na zapůjčených běžkách nebo sjezdovkách. 
Odpoledne možnost navštívit husky farmu. 5 km 
dlouhá projížďka okolními lesy. 3. den: Běžkařský 

Kabelvåg – muzeum, galerie a  mořské akvári-
um. Henningsvær – sušáky na  tresky, atmosféra 
pravé rybářské vesnice. Dle počasí noční výlet 
za focením polární záře. 3. den: Ostrov Vestvågøy. 
Vikinské muzeum Lofotr v Borgu, dokonalá replika 
sídla vikinského náčelníka. Pláž v blízkosti usedlosti 
Utakleiv u Leknes vám vyrazí dech. Rybářské vesni-
ce Ballstad a  Stamsund. Vyhlídkovou silnicí č. 817 
na ubytování. 4. den: Jižní část Lofotských ostrovů, 
UNESCO vesnice Nusfjord. Kostelík ve  Flakstadu, 
bělostné písčité pláže v  Ramberku. Městečko 

ráj Ylläs. Možnost výletu na  sobí farmu, projížďka 
na  saních tažených soby (4 km okruh). Atmosféra 
sámské kultury, tradiční život domorodých obyva-
tel, místní speciality. 4. den: Vesnice Santa Clause 
na  polárním kruhu. Nákup suvenýrů, obchody tra-
dičních finských značek, např. módní doplňky Ma-
rimekko nebo laponské nože Marttiini. Odpoledne 
Rovaniemi, vynikající muzeum polárních krajin 
Arktikum. Nocleh v Rovaniemi (1-2 noci, viz 5. den). 
5. den: Celodenní výlet na sněžných skútrech kra-
jinou lesů, otevřených planin a zamrzlých, zasněže-
ných mokřin. Rybaření na dírkách v ledu. Oběd bude 
podáván u  ohně, ochutnáme laponské speciality. 
Pozn.: jízda na skútru je ve dvou osobách, za pří-
platek možnost samostatné jízdy. Navečer sně-
hový Arctic Snowhotel, k  večeři losos opékaný 
na  ohni. Možnost ubytování ve  sněhovém hotelu 
za příplatek. Nocleh v Rovaniemi. 6. den: Pobřežní 
město Kemi. Ledoborec Sampo a exkluzivní zážitek 
v  podobě plavby po  zamrzlém Botnickém zálivu. 
Nádherný Sněhový zámek Kemi Snowcastle. Na-

s nejkratším názvem na světě – Å. Malebné vesnič-
ky Reine, Hamnøy a  Sakrisøy. 5. den: Ráno návrat 
do  hlavního města Lofot – Svolværu. Symbolem 
města je skalní útvar Svolværgeita. Při pobře-
ží budeme pozorovat rybáře na  vrcholu rybář-
ské sezóny při výlovu tresek a  jejich navěšování 
na typické lofotské sušáky ryb. 6. den: Ráno odlet 
z Evenes přes Oslo do Prahy.

večer odjezd na  ubytování v  Oulu. 7. den: Odjezd 
na letiště a odlet přes Helsinky do Prahy nebo Vídně. 
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Tallinn – starobylý přístav severu (UNESCO) – foto: Patrik Dekan

Lotyšsko, Estonsko, Polsko • poznávací zájezd

POBALTÍ – MÁJOVÝ EUROVÍKEND

1. den: Odlet ráno do  Rigy. Prohlídka centra 
lotyšské metropole Rigy s  goticko-renesanční-
mi památkami v  čele s  domem Černohlavců, 
kostelem sv. Petra a  rižským dómem (UNESCO). 
Vycházka ulicemi lemovanými domy ve stylu pro-
slulé rižské secese. Ubytování v Rize.
2. den: Dopoledne se podíváme na  pobřeží 
Baltského moře do letoviska Jurmala. Odpoledne 
zavítáme do  probouzející se přírody v  národním 
parku Gauja. Nad stejnojmennou řekou vévodí 
zalesněnému údolí hrad Turaida. Odjezd na  uby-
tování. Večeře v ceně.
3. den: Ráno přejezd k trajektu na estonský ostrov 

Saaremaa, kde si prohlédneme tradiční větrné 
mlýny v  Angle, některý z  majáků a  také známý 
meteoritický kráter u  vesnice Kaali. Ve  městě 
Kuressaare pak navštívíme středověký hrad se 
systémem opevnění a  příkopů, který je největší 
dochovanou pevností v  Pobaltí. Na  sousedním 
ostrově Muhu se projdeme malebnou vesnicí 
s dřevěnými usedlostmi, která vypadá téměř jako 
skanzen. Večer návrat na pevninu a odjezd na uby-
tování do Tallinnu. Večeře v ceně.
4. den: Výlet do  národního parku Lahemaa, kde 
se projdeme rašeliništěm a  na  mořském pobřeží 
si prohlédneme tradiční domky se spoustou blud-

ných balvanů v  okolí. 
Pozdní oběd ve  stylo-
vé venkovské krčmě. 
Návrat do Tallinnu. 
5. den: Prohlídka historického centra Tallinnu se 
zachovalým středověkým opevněním a  spous-
tou malebných uliček. Prohlédneme si histo-
rickou budovu radnice, nahlédneme do  radnič-
ní lékárny, do  nejstaršího estonského kostela 
Toomkirik i  do  pravoslavné katedrály Alexandra 
Něvského. Z  návrší Toompea se nám naskytne 
pohled na  celé město s  přístavem. Odpoledne 
odlet do ČR s přestupem.

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezdové místo:
8. 5. – 12. 5. 2019 11ES 20 900 Kč Praha, *Brno

Cena obsahuje: letenku Praha – Riga (přímý let) 
a Tallinn – Praha (s  přestupem) vč. let. tax, dopravu 
mikrobusem dle velikosti skupiny, trajekty, 4x ubyto-
vání v  hotelech (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 
4x snídaně, 2x večeře a 1x oběd, průvodce, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. 

Cena neobsahuje: vstupné cca 30 EUR, další výše 
neuvedené služby. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 3 200 Kč, *svoz z Brna lin-
kovým autobusem nebo vlakem a zpět mikrobusem 
(min. 3 os.): 800 Kč. 
Minimální počet účastníků: 20.

Proč se v  době krásného jara v  Česku vydat právě do  Pobaltí? Třeba proto, že oba státy, Lotyšsko a  Eston-
sko, leží u moře, na březích Baltu a Finského zálivu, takže se můžete těšit na nespočet jedinečných pohledů 
na malebné přístavy, rybářské vesnice a pláže. Jako perla navíc oproti jiným nabídkám na trhu se skví eston-
ský ostrov Saaremaa. Do pěti dnů se vejdou ještě návštěvy měst s nezapomenutelnými historickými kulisami: 
Riga i Tallinn patří do památek UNESCO. To vše s naším specialistou Josefem Miškovským. Polopenze v ceně!

         POBŘEŽÍ BALTU, OSTROVY,  
NÁRODNÍ PARKY, RIGA A TALLINN

Riga

Tallinn

Kuressaare Pärnu

NP Lahemaa

CESTOU POLSKÝCH KRÁLŮ 
AŽ K DUNÁM BALTSKÉHO MOŘE

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezdové místo:
4. 8. – 11. 8. 2019 11KS 12 200 Kč Brno, Praha, další viz příplatky

Cena obsahuje: dopravu autobusem, 7x ubytování 
v hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 7x sní-
daně, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K5C včetně 
storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné a další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 3  900 Kč, 5x večeře 
2 200 Kč, svoz za příplatek: Žďár nad Sázavou 300 Kč, 

Jihlava 300 Kč, Velké Meziříčí 300 Kč, Velká Bíteš, 
200 Kč, Uherské Hradiště 300 Kč, Veselí nad Moravou, 
250 Kč, Strážnice 250 Kč, Hodonín 250 Kč, Břeclav, 
250  Kč, Zlín 400 Kč, Kroměříž 400 Kč, Přerov 350 Kč, 
Olomouc 350 Kč, Prostějov 300 Kč, Vyškov 200 Kč. Rea-
lizace svozu při min. 6 osobách na trase.
Minimální počet účastníků: 30.

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.

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), Łeba, 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.

Krakov

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz

Josef  
Miškovský
průvodce zájezdu
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Dánsko, Norsko • eurovíkend s průvodcem

1. den: Dopoledne odlet z ČR do Osla. Po příletu 
cesta vlakem z  letiště do  centra města, ubyto-
vání. Vlakem na  sportoviště zimních OH 1952 
– Holmenkollen. Prosklená lanovka nás vyve-
ze až k  vrcholu skokanských můstků, odkud se 
nám naskytne nezapomenutelný výhled na město 
a fjord. Po návratu do města se vydáme do parku 
Frogner s 212 sochami Gustava Vigelanda: uvi-
díme mj. symbol města – Sinnataggen (v  překl. 
Vztekající se chlapeček), fontánu a monolit s další-
mi sochami. Následuje procházka pěší zónou Karl 
Johans Gate, až k moderní dominantě města – 
budově Opery, která leží přímo u fjordu. 

1. den: Ráno odlet z Prahy do Kodaně. Po Kodani 
a  jejím okolí se budeme pohybovat MHD (metro, 
bus, vlak). Dnes a  v  další dny navštívíme mj.: 
Královský zámek Amalienborg – sídlo královské 
rodiny, kde každé poledne probíhá slavnostní stří-
dání stráží. Nyhavn – starý přístav v centru města, 
kde žil Hans Christian Andersen, a  v  jehož okolí 
se nachází nejvíce restaurací a  kaváren v  Kodani. 
Vyhlídková plavba lodičkou po městských kaná-
lech kolem paláce Christiansborg a  moderní 
budovy kodaňské Opery až k  symbolu města 
– Malé mořské víle. Stroget – nejdelší pěší zóna 
v Evropě s pouličními muzikanty, kouzelníky, bavi-
či, živými sochami a  tanečníky. Nadšenci mohou 
večer zajít do zábavního parku Tivoli. 
2. den: Vlakem dojedeme do  přístavního města 
Helsingør, typického dánského městečka u moře 
se starými hospodami a  mnoha obchody se 
suvenýry. Od  nádraží půjdeme kolem sochy On 

2.  den:  Poloostrov muzeí Bygdoy. Polární loď 
Fram, na  které se plavili polární dobyvatelé 
Nansen, Amundsen a Sverdrup k severnímu a již-
nímu pólu. Vor Kon Tiki, papyrová loď Ra II Thora 
Heyerdahla, tři vikinské lodě staré přes tisíc let. 

(odkazující na  sochu Malé mořské víly v  Kodani) 
a kolem moderního Kulturního centra až k zámku 
Kronborg, zapsaném na seznamu UNESCO. Zde 
se odehrává děj slavného Shakespearova dramatu 
Hamlet. Zájemci mohou navštívit Dánské námoř-
nické muzeum. V  nejužším bodě Öresundské 
úžiny uvidíme švédský Helsingborg. Na  zpáteční 
cestě do Kodaně lze navštívit Muzeum moderního 
umění Louisiana v Humlebaek.
3. den: V centru Kodaně můžeme zhlédnout dán-
ské korunovační klenoty umístěné v  zámku 
Rosenborg nebo navštívit Muzeum dánského 
designu. Čeká nás i  výhled na  město z  kulaté 
věže Rundetaarn, na  jejímž vrcholu měl obser-
vatoř astronom Tycho de Brahe. Zájemci mohou 
navštívit kostel St. Petri Kirke, kde jsou uloženy 
ostatky německého lékaře Johana Struenseho, 
známého z filmu Královská aféra (natáčel se v ČR). 
Odpoledne se můžeme projít nezávislým hippie 

Návrat do centra k cihlové budově radnice lodič-
kou. Restaurace, kavárny, trvale zakotvené lodě. 
Až přibližně v 16.30 hodin odjezd vlakem na letiš-
tě. Odlet do Prahy večer.

státem Christiania nebo si prohlédnout největ-
ší akvárium v  Evropě Den Blaa planet, za  jehož 
návrhem stojí dánské architektonické studio 3XN. 
Večer odlet do Prahy.

Cena obsahuje: letenku z Prahy s příručním zavaza-
dlem vč. let. tax, 1x ubytování ve 3* hotelu v centru 
města (2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou), 1x  snída-
ně, Oslo pass na  24 hodin (vstupy do  památek, 
muzeí, MHD), průvodce, cestovní pojištění UNIQA 

K5C vč. storna a pojištění CK. 
Cena neobsahuje: jízdenku vlakem z letiště do cent-
ra a zpět, další výše neuvedené služby. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj 1 200 Kč. 
Minimální počet účastníků: 10.

Cena obsahuje: letenku vč. let. tax z Prahy do Kodaně 
a  zpět, dopravu z  letiště Kodaň na  ubytování a  zpět 
a během programu (vše MHD: metro, vlak, výjimečně 
bus), 2x ubytování v  hostelu (2lůžkové pokoje s WC 
a  sprchou), 2x snídani, vstupné, které je zahrnuté 
v  tzv. Kodaňské kartě, cestovní pojištění UNIQA K5C 

včetně storna, pojištění CK proti úpadku.
Cena neobsahuje: vstupné a jízdné, které není sou-
částí kodaňské karty (cca 100 DKK), další výše neuve-
dené služby, např. další stravu.
Příplatky: 1lůžkový pokoj 800 Kč.
Minimální počet účastníků: 8.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
25. 5. – 26. 5. 2019 14NO 10 900 Kč Praha

Termín: Kód na webu: Cena: Odj. místo:
10. 5. – 12. 5. 2019 13NO 15 900 Kč Praha

Eurovíkend vhodný pro rodiny s  dětmi, ale i  pro ostatní, kteří se 
chtějí podívat do města s bohatou historií, nádhernými novodobými 

architektonickými klenoty, i do města, které udává tón evropské módě. Vydejte se s námi na eurovíkend do města Malé mořské víly, hippie čtvrti 
Christiania, zábavního parku Tivoli, pivovarů Carlsberg a Tuborg a do jeho okolí. V ceně zájezdu je i tzv. Kodaňská karta, umožnující mj. i výlet 
k Hamletovu zámku Kronborg v městečku Helsingør. Dáte si kávičku na nejdelší pěší zóně světa? Jak chutná pivo Carlsberg v malebném zálivu 
a přístavu Nyhavn? Věděli jste, že nejstarším zábavním parkem na světě je Tivoli Bakken na okraji Kodaně v lesoparku Dyrehaven?

Prožijte téměř 28 hodin v rozkvetlém hlavním městě Norska s průvodkyní Monikou Frolíkovou. Zájezd si každoročně najde 
své příznivce – uskuteční se již popáté! Hlavní město Norska Oslo má rozhodně co nabídnout: námořní přístav zve k pro-
cházkám a posezením v některé z mnoha kaváren, vikinská minulost potěší milovníky historie a na své si přijdou i rodiny 

s dětmi. Ať už se vydáte na plavbu po fjordu mezi četnými ostrůvky za slunečného dne, či navštívíte některé ze světoznámých muzeí, nudit se 
rozhodně nebudete! Ubytování v hotelu v centru města. OSLO PASS (vstupy do památek, muzeí, MHD zdarma) je v ceně! 

OSLO – EUROVÍKEND

EUROVÍKEND – KODAŇ,  

Monika  
Frolíková
průvodkyně zájezdu

Monika  
Frolíková
průvodkyně zájezdu

Tivoli

Oslo, budova Opery – foto: VisitOSLO, Rod Costa

NEJBLIŽŠÍ DOTEK SEVERU
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Lotyšsko, Litva, Estonsko • poznávací zájezd

POBALTÍ OD A DO Z

Výhled na centrum Rigy z kostela sv. Petra – foto: Dmitry Rukhlenko Hrad Trakai – foto: Andrey Andronov

Poznávání venkova i měst zapsaných na seznamu UNESCO, návštěvy hradů 
a zámků, procházky v pěkné přírodě 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 Josef Miškovský. 
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  řadu architektonic-
ky 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 na ubytování.
6. den: Dopoledne návštěva národního parku 
Gauja se zalesněným údolím stejnojmenné řeky. 
Krátce se projdeme zdejší malebnou přírodou 
a  navštívíme hrad Turaida. Odpoledne tranzit 
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 pravoslav-
ný klášter v  Kuremäe a  v  podvečer si prohléd-
neme město Narva, v  němž většinu obyvatel-
stva tvoří Rusové. Uvidíme mohutný středověký 
hrad, z  něhož je přes řeku Narvu vidět pevnost 
Ivangorod na ruském území. Přejezd na ubytování.
8. den: Ráno 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. V poledne odjezd 
na  letiště a  odlet do  Prahy s  přestupem v  Rize. 
Přílet do Prahy večer.

Cena obsahuje: letenky Praha – Riga a Tallinn – Praha 
(s přestupem v Rize) včetně let. tax, dopravu autobu-
sem, 8x ubytování v hotelech ve dvojlůžkových poko-
jích s WC a sprchou, 8x snídaně, 3x večeře a 1x oběd, 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění 
proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné cca 50 EUR, další výše 
neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 5 000 Kč, * svoz z Brna 
na letiště do Prahy linkovým autobusem nebo vlakem 
a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč.
Minimální počet účastníků: 25.

Tallinn Narva

Tartu

Vilnius

Klaipeda

Kuldīga

NP Lahemaa

Riga

NP Lahemaa 

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

Josef  
Miškovský
průvodce zájezdu

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz

Termín: Kód na webu: Cena:  Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
20. 7. – 28. 7. 2019 05ES 26 500 Kč do 19. 12. 2018: 24 910 Kč Praha, *Brno



Rusko • pobytový zájezd s výlety

PETROHRAD – POKLAD RUSKA 
Město, založené r. 1703 carem Petrem 
I. Velikým, bylo až do  dvacátého sto-
letí hlavní metropolí Ruska. Nyní je 
živoucí čtyřmilio novou aglomerací, 
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 roman-
tickými 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, 
 odlet 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

Ermitáž – jedno z největších a nejznámějších muzeí v Rusku – foto: Eva Dekanová

ADVENT  
V PETROHRADU 2019

Olga 
Žáková
průvodkyně zájezdu

Cena obsahuje: letenku Praha – Petrohrad a zpět vč. 
let. tax, dopravu mikrobusem/autobusem a metrem, 
5x  ubytování v  hotelu (dvoulůžkové pokoje s  WC 
a sprchou), 3x večeře, 5x snídaně, průvodce, vstup-
né do  Jantarové komnaty a  Ermitáže, cestovní 
pojištění UNIQA K7C včetně storna 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:  28. 11. – 3. 12. 2019 
5. 12. – 10. 12. 2019

Kód na webu: 34ZI
Cena: 21 500 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.
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Chrám Kristova vzkříšení
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Termín: Kód na webu: Cena:  Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
11. 6. – 16. 6. 2019 02ES 27 900 Kč do 27. 11. 2018: 26 226 Kč Praha, *Brno
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FINSKO A NORSKO  
– LAPONSKEM NA NORDKAPP

Finsko, Norsko • poznávací zájezd

1. den: Dopoledne odlet z  Prahy nebo Vídně 
do Helsinek a následně do Rovanie mi. V „hlavním 
městě“ finského Laponska Rovaniemi (30 tis. oby-
vatel) se ve vesničce Santa Clause vyfotíme přesně 
na  polárním kruhu. Díky dlouhému polárnímu 
dni můžeme ještě dnes popojet dále nejseverněj-
ším 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 využít pro výlet i večerních hodin, 
kdy je stále světlo.
8. den: Odjezd na letiště a s přestupem v Helsin-
kách odpolední odlet do Prahy nebo Vídně.

Cena obsahuje: letenky Praha – Rovaniemi a  zpět 
z Finska vč. let. tax, dopravu autobusem, 7x ubytování 
v hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 7x sní-
daně, 6x večeře, průvodce, cestovní pojištění UNIQA 
K7C včetně storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 400  NOK a  40 EUR, 
další výše neuvedené služby.

Příplatky: jednolůžkový pokoj: 9 000 Kč, odlet z Víd-
ně 1 300 Kč, cestovní pojištění ČP s rozšířením storna 
zájezdu: 560 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 na webu: Cena: Odjezdové místo:
1. 8. – 8. 8. 2019 17NO 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

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

Skalní kresby v Altě 

Procházka ke skalním malbám v Altě – foto: Patrik Dekan Lapland Hotel Riekonlinna, Saariselkä –  foto: Laplandhotels.com

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz



1. den: Večer odlet z  Prahy, přílet do  Helsinek 
a přesun na ubytování (3 noci).
2. den: Prohlídku hlavního města Finska Helsinek 
zahájíme procházkou po centru města na Senátní 
náměstí Senaatintori s  katedrálou Tuomiokirk-
ko, poté budeme pokračovat na tržnici Kauppa-
tori k  přístavu.  Pravoslavný kostel Uspenského 
katedrála. Plavba na  souostroví a  pevnost Suo-
menlinna (UNESCO), která byla pro svůj význam 
v 18. století nazývána Gibraltarem severu.
3. den: Ráno se vydáme k památníku nejslavnějšího 
finského skladatele – Sibeliovu monumentu. Pozo-
ruhodný moderní kostel Skalní chrám – Temppe-
liaukio kirkko. Koncertní a  kongresové centrum 
Finlandia, postavené podle návrhu finského archi-
tekta Alvara Aalta. Skanzen na ostrově Seurasaari, 
který odráží tradiční způsob života na finském ven-
kově za posledních 400 let. Večeře je v ceně zájezdu.
4. den: Legenda finských zimních sportů – město 
Lahti. Světoznámý sportovní areál, kostel sv. 

1. den: Dopoledne odlet z  Prahy přes Helsinky 
do  Oulu (bez průvodce do  Helsinek, dále společ-
ně). Po příletu se vydáme na východ k národnímu 
parku Syöte, kde se na  stejnojmenném kopci 
nachází hotel Iso-Syöte. Zde se ubytujeme na  3 
noci. Večer možnost procházky na  vrchol kopce, 
odkud jsou krásné výhledy do krajiny.  
2. den: Výlet do  soutěsky Vattukuru. Severská 
tajga, oběd si můžeme připravit na ohni. Odpoledne 
u  členitého  jezera Naamankajärvi, jehož zákoutí 
můžeme prozkoumat na kánoích. Návrat na hotel. 
Dáme si před večeří saunu, nebo vířivku?
3. den: Návštěva husky farmy. Smečka čítá kolem 
stovky nádherných psů. Seznámíme se se živo-
tem na  farmě, občerstvení se podává ve  srubové 
restauraci nebo venku u ohně. Odpoledne návštěv-
nické centrum národního parku Syöte, expozice 
o severské přírodě, značené stezky přes lesy s obří-
mi mraveništi a  nekonečnými porosty borůvek 
a brusinek. Možnost zapůjčit si horská kola a vydat 
se samostatně na výlet. Návrat na ubytování. 
4. den: Arktická zoo Ranua, kde můžeme obdi-
vovat všechny velké severské savce, včetně led-
ních medvědů a pižmoňů. „Hlavní město“ finského 
Laponska Rovaniemi a  muzeum polárních kra-
jin Arktikum. Vesnice Santa Clause na  polárním 
kruhu, zájemci mohou Santu navštívit. Odjezd 

Kříže – Ristinkirkko. NP Päijänne kansallispuis-
to, který se nachází v jezerní oblasti u obrovitého 
jezera Päijänne (délka cca 400 km). U  krásné-
ho eskeru Pullkilanharju se budeme moci též 
za pěkného počasí vykoupat. Posláním NP Isojär-
vi kansallispuisto je chránit pobřežní ekosystémy 
stejnojmenného jezera. Večer příjezd na ubytová-
ní do Jyväskylä. Večeře.
5. den: Město Jyväskylä – čilé univerzitní a školní 
město, skutečný architektonický klenot, protože 
kolem třiceti staveb projektoval ve 20. letech minu-
lého století Alvaar Aalto. Jsou to mimo jiné napří-
klad kulturní dům, městské divadlo a  univerzita. 
Nejkrásnější pohled na  město je však z  rozhled-
ny na  věži vodojemu v  městském parku Harju. 
Městečko Mikkeli, kde za  druhé světové války síd-
lil štáb vrchního velitele finských vojsk, maršála 
Mannerheima. Odpoledne v  srdci finské jezerní 
plošiny, která je unikátní díky nebývalé hustotě 
vodních ploch a  jejich vzájemnému propojení. Až 

nejsevernějším finským krajem Lappi na ubytování.
5. den: Národní park Pyhä – Luosto, jedna z nej-
krásnějších oblastí Laponska s  členitými kopci 
a 400 let starým pralesem na svazích hory Ukko-
Luosto. Za příznivého počasí si vyjdeme pro pěkné 
výhledy na vrchol zdejší nejvyšší hory Noitatunturi 
(540 m). Návrat na ubytování.
6. den: Přímo v národním parku se nachází hora, 
která skrývá nebývalý poklad. V jejích útrobách se 
nachází ametysty a na povrchu ametystový důl. 
Těží se tu bez těžké techniky a s velkým ohledem 
na životní prostředí. Důl navštívíme a každý bude 
mít možnost  najít si a  odnést svůj vlastní malý 
drahokam. Odpoledne přesun ještě dále na sever, 
do NP Pallas. Ubytování a večeře. 
7. den: Nejstarší finský NP Pallas ja Ounastun-
turin kansallispuisto (založen 1938). Sobí stáda, 

5 000 let staré skalní kresby si prohlédneme u jeze-
ra Astuvansalmi. Krásný výhled na  jezerní oblast 
Saimaa se nám naskytne z vrcholu Neitvuori (184 m 
n. m.). Večer příjezd na ubytování a večeře.
6. den: Městečko Savonlinna u  nejkrásnějšího 
finského hradu Olavinlinna. Nedaleká osada 
Kerimäki, kde nelze přehlédnout dominantní 
stavbu kostela s kapacitou 3 000 sedadel – prav-
děpodobně největší dřevěný kostel na  světě. 
V prohlídce této nádherné jezernaté oblasti, která 
dala Finsku přívlastek „země tisíců jezer“, bude-
me pokračovat vycházkou po mohutném eskeru 
Punkaharju. Přejezd na ubytování a večeři.
7. den: Po  snídani dojedeme po „Královské cestě“ 
do  druhého nejstaršího města Finska Porvoo. 
Toto krásné město bylo založeno v roce 1346, ale už 
i dříve bylo důležitým obchodním centrem. My zde 
mimo jiné uvidíme středověký kostel na  náměstí 
Kirkkotori a starou radnici. Přejezd na hlavní finské 
letiště Vantaa a odpoledne odlet zpět do ČR.  

křišťálově čistá jezera a  zaoblené hřbety 1  800 
milionů let starého pohoří Svekokareliderna, 
odkud se otevírají překrásné výhledy na nedozír-
né laponské pláně. V místě je mnoho možností pro 
kratší či delší vycházky a túry. Večeře.
8. den:  Odjezd na  letiště a  kolem  poledne odlet 
s přestupem v Helsinkách do Prahy.
Možnost spojení se zájezdem Finsko – Země 
tisíců jezer. Finsko komplet, kód na webu 14ES, 
12. 8. – 25. 8. 2019.

Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinky a  zpět vč. 
let. tax, dopravu autobusem, 6x ubytování v  hote-
lu (2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou), 6x snídaně, 
4x  večeře, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K5C 
vč. storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 60 EUR, další výše 

neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 5  500 Kč (omezený 
počet pokojů), * svoz z  Brna linkovým autobusem 
nebo vlakem a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč.
Minimální počet účastníků: 30.

Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinky a  zpět vč. 
let. tax, dopravu autobusem, 7x ubytování v  hote-
lu (2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou), 7x snídaně, 
2x večeře, výlet na kánoích, návštěva husky farmy, 
vstupné do arktické zoo, návštěva ametystového 
dolu, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C vč. 
storna a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné cca 15 EUR, další výše 
neuvedené služby.
Příplatky: 4x večeře: 2  700 Kč, jednolůžkový pokoj: 
5  000 Kč (omezený počet pokojů), *svoz z  Brna lin-
kovým autobusem nebo vlakem a zpět mikrobusem 
(min. 3 os.): 800 Kč.
Minimální počet účastníků: 25.

Termín: Kód na webu: Cena: Odj. místo:
12. 8. – 18. 8. 2019 09ES 26 500 Kč Praha, *Brno

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
18. 8. – 25. 8. 2019 13ES 31 900 Kč Praha, *Brno

Finsko • poznávací zájezd

FINSKO – ZEMĚ TISÍCŮ JEZER  
A MODERNÍ ARCHITEKTURY

LAPONSKO NA KONCI LÉTA

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 a s polopenzí v ceně.

Kouzlo babího léta můžete zažít ve  finské části Laponska již ke  konci prázd-
nin. Příroda se začíná ladit do  podzimních barev, lesy jsou plné borůvek, 

brusinek a hub. Pohodový zájezd, pobyt v nádherné přírodě kolem polárního kruhu a ještě severněji. 
Procházky, túry, kánoe, husky farma, těžba drahokamů v  ametystovém dolu, arktická zoo a  Santa 
Claus. Červeně označené aktivity jsou v ceně, ostatní vstupné je minimální. Díky ubytování v turistic-
kých hotelech s možností polopenze a letecké přepravě je zájezd vhodný i pro seniory a rodiče s dětmi.

Lahti

Kotka
Porvoo

Punkaharju

Helsinky

Savonlinna

15facebook.com/periscope.cz
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Finsko • poznávací zájezd

1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Helsinek. Po pří-
letu 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: Ráno se krátce projdeme po městě Mikkeli 
a zastavíme se u starého vikářství. Za druhé světo-
vé války v  Mikkeli sídlil štáb vrchního velitele 
finských vojsk, maršála Mannerheima. Dnešní 
den si užijeme v  srdci finské jezerní plošiny, 
která je unikátní díky nebývalé hustotě vodních 
ploch a  jejich vzájemnému propojení. Krásný 
výhled na  jezerní oblast Saimaa se nám naskyt-
ne z  vrcholu Neitvuori (184 m n. m.), kam se 
dostaneme procházkou. Dalších výhledů na  iko-
nickou jezernatou krajinu si užijeme také z kopce 
Linnavuori se zbytky starého opevnění. Večeře.

3. den: Dopoledne zajedeme do nedaleké osady 
Kerimäki, kde nelze přehlédnout dominant-
ní stavbu kostela s  kapacitou 3  000 sedadel. 
Je to pravděpodobně největší dřevěný kostel 
na  světě. V  prohlídce této nádherné jezernaté 
oblasti, která dala Finsku přívlastek „země tisíců 
jezer“ budeme pokračovat vycházkou po mohut-
ném eskeru Punkaharju, který je součástí stejno-
jmenné přírodní rezervace. V  odpoledních hodi-
nách navštívíme nejkrásnější finský hrad Olavin-
linna. V podvečer možnost využití hotelové sauny 
a  bazénu nebo procházka na  ostrůvku Sulosaari. 
Návrat na ubytování. Večeře.
4. den: Po  snídani dojedeme po  „Královské 
cestě“ do  druhého nejstaršího města Finska 
Porvoo. Toto krásné město bylo založeno v  roce 
1346, ale už i dříve bylo významným obchodním 
centrem. Při procházce historickým jádrem města 
zde mimo jiné uvidíme středověkou katedrá-

Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinky a  zpět vč. 
let. tax, dopravu autobusem, 4x ubytování v  hote-
lu (2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou), 4x snídaně, 
4x  večeře, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K5C 
vč. storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 40 EUR, další výše 
neuvedené služby.

Příplatky: jednolůžkový pokoj: 3  500 Kč (omezený 
počet pokojů), *svoz z  Brna linkovým autobusem 
nebo vlakem a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč.
Slevy: klienti nad 55 let: 2 000 Kč (nelze sčítat s dal-
šími slevami).
Minimální počet účastníků: 30.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
11. 9. – 15. 9. 2019 10ES 21 500 Kč Praha, *Brno
25.9. – 29. 9. 2019 10ES 21 500 Kč Praha, *Brno

Časný podzim je snad nejkrásnějším obdobím, kdy lze jezernatou oblast Finska navštívit. Listnaté lesy hrají 
všemi barvami a reflexe v klidných hladinách nekonečných vodních ploch je 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 do osvěžujících vod jezera Saimaa po pravé finské sauně?

FINSKO 55+, BAREVNÁ PALETA

Lahti

Kotka
Porvoo

Punkaharju

Helsinky

Savonlinna

Podzim ve Finsku – foto: Asko Kuittinen, VisitFinland Imagebank

lu, kde bylo Finsko v  roce 1809 prohlášeno 
autonomním velkovévodstvím v  rámci ruské 
říše, nebo starou radnici. Poté nás již čeká hlav-
ní město Finska Helsinki. Prohlédneme si pra-
voslavný kostel – katedrálu Uspenski a  pak 
se vydáme k  památníku nejslavnějšího finského 
skladatele – Sibeliovu monumentu. Navštívíme 
také pozoruhodný moderní kostel Skalní chrám 
– Temppeliaukio kirkko (vstup dovnitř nelze 
garantovat, často zde probíhá mnoho neveřej-
ných akcí). Ubytování v hotelu a večeře.
5. den: Dnešní prohlídku 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 pev-
nost Suomenlinna (UNESCO), která byla pro svůj 
význam v 18. století nazývána Gibraltarem severu. 
Odpoledne přesun na letiště a odlet do Prahy. 

1616 Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz
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Norsko, Island • poznávací zájezd

Bryggen – nejstarší čtvrť norského Bergenu (UNESCO) – foto: Milan Venhoda

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Hella

Þingvellir

KLENOTY NORSKA A ISLANDU

1. den: Po  poledni odlet z  Prahy do  Bergenu 
(s přestupem). Přílet do Bergenu nad ledovci, jeze-
ry, 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 – Reykjavíku. 
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 sopeč-
nou pláž. Také se zastavíme u  splazu ledovce 
Sólheimajökull. Večeře je v ceně.
6. den: Dnes nás čeká tzv. zlatý trojúhelník. 
Navštívíme sídlo biskupství v osadě Skálholt a pak 
již pojedeme do oblasti Geysiru s aktivním gejzí-
rem Strokkur, který každých 5 až 10 minut vyvr-
huje vřelou vodu až do  výše 20 metrů. Uvidíme 
i  impozantní vodopád Gullfoss na  řece Hvítá, 
kde voda padá ve  dvou stupních do  hloubky 
32 metrů. Odpoledne se zastavíme v  národním 
parku Þingvellir (UNESCO). V této oblasti se roze-
stupuje evropská a  americká litosférická deska; 
zde byl v  10. století založen nejstarší parlament 
světa – Alþing. Večeře je v ceně.
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 
200 Kč, platba na místě). Po půlnoci odlet přímým 
letem do Prahy.
8. den: Přílet do Prahy brzy ráno. 
Poznámka: Změna programu v  případě změn 
letových časů, nepříznivého počasí nebo nesjízd-
nosti některých cest pro autobus vyhrazena. 

Cena obsahuje: letenky z Prahy do Norska, na Island 
a zpět vč. let. tax, dopravu autobusem, místní trajekty, 
3x ubytování ve  dvoulůžkových pokojích turistic-
kých hotelů v  Norsku, 3x ve  dvoulůžkových poko-
jích s WC a sprchou na  Islandu (v červnu v chatách 
KOMFORT, v srpnu v penzionu KOMFORT), 6x snída-
ně, 5x večeře, průvodce, cestovní 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 pojiš-
tění České pojišťovny s  rozšířením storna zájezdu: 
560 Kč.  
Minimální počet účastníků: 30.
Termín od 23. 8. garance menší skupiny.

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 čtvrt století 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 a povlečením 
ve dvoulůžkových pokojích nedaleko známých míst, která postupně navštívíme. 

Bergen

NP Jostedalsbreen
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Termín: Kód na webu: Cena: Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
7. 6. – 14. 6. 2019 99NO  41 900 Kč do 30. 11. 2018: 39 386 Kč Praha 

16. 8. – 23. 8. 2019 99NO  41 900 Kč do 15. 1. 2019: 39 386 Kč Praha
23. 8. – 30. 8. 2019 99NO 42 900 Kč do 22. 1. 2019: 40 326 Kč Praha

„Duhové hory” Landmannalaugar



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

Norsko • poznávací zájezd

NORSKO NEJEN PRO 55+ 

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 uby-
tování v hotelech je dosažení příznivé ceny a kvalitního ubytování po trase složitým úkolem. 
Pro rok 2019 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 jedi-

nečné severské země. Ocitnete se s námi u majestátních fjordů, uvidíte ledovcové splazy 
největšího evropského pevninského ledovce, stanete u nespoutaných řek a vodo-

pádů, uvidíte nejvyšší vrcholy Skandinávie a poznáte kouzlo hlavního města 
Osla. Můžete očekávat pohodový poznávací program s  nenáročnými 

vycházkami do přírody. 

Oslo

LillehammerGjende

Gardermoen

Trolí stezka
Geiranger

1. den: Odpoledne odlet z  Prahy do  hlavního 
města Norska Oslo a zahájení prohlídky. (V červ-
nu odlet pozdě večer, ubytování na  hotelu 
kolem půlnoci, prohlídka Osla 5. den večer a 6. 
den dopoledne). 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  legendárního sportoviště Holmenkollen 
s novým skokanským můstkem uvidíme navečer 
i  ráno celé město a  vody Oslofjordu. Ubytování 
mimo centrum města.
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 jeze-
ra Mjøsa. Ubytování v  Lillehammeru (mimo čer-
ven, kdy je ubytování 1. den v  Gjøviku a  2. den 
v Dombås). Dnešní večeře je za příplatek.
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. 
Večeře je v ceně zájezdu.
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 kos-
tel (stavkirke). Cesta na  letiště Oslo-Gardermoen 
a  navečer odlet zpět do  ČR. (V  červnu odlet 
odpoledne).

Níže uvedený program je platný pro termíny 
od 20. 8. a 3. 9. 2019.
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.

NP Jotunheimen
NPJostedalsbreen

Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo a  zpět vč. let. 
tax, dopravu autobusem, vnitrostátní trajekty, vyhlíd-
kovou plavbu po  Geirangerfjordu, 5x ubytování  
v turistickém hotelu (2lůžkový pokoj s WC a sprchou), 
5x snídaně, 3x večeře, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C včetně storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné (včetně vjezdu na Dalsnibbu) 
cca 500 NOK, další výše neuvedené služby.

Příplatky: jednolůžkový pokoj: 4  000 Kč (omezený 
počet pokojů), večeře v  Lillehammeru (2 chody): 
500 Kč, * svoz z Brna linkovým autobusem nebo vla-
kem a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč.
Slevy: Zájezd obsahuje název 55+, ale sleva 55+ není 
pro tento zájezd vypsána.  Využijte slevu 1  800 Kč 
za včasný nákup do 31. 1. 2019.
Minimální počet účastníků: 35.

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezdové místo:
18. 6. – 23. 6. 2019 47NO 25 900 Praha, * Brno  
20. 8. – 25. 8. 2019 47NO 25 400 Praha, * Brno
 3. 9. –  8. 9. 2019 47NO 24 900 Praha, * Brno

1818

INSPIRATIVNÍ ZÁJEZDY 
S CESTOVATELEM  
JIŘÍM KOLBABOU 
v termínu 3. 9. – 8. 9. 2019

Jezero Gjende 

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz



Nejstarší norský národní park Rondane – foto: René Bělohradský Okolí Ålesundu – foto: Fjord Norway/Mattias Fredriksson  

Norsko • poznávací zájezd s turistikou

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 ro-

diny s malými dětmi a pro aktivní seniory. Oproti jiným zájezdům do Norska ujedeme méně kilometrů po silni-
ci, 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 a večeře o dvou chodech (polévka nebo de-
zert 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 katalo-
gu) ve večerních hodinách. Poté 2 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 rackové 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  mož-
ným přestupem) vč. let. tax, dopravu autobusem nebo 
mikrobusem dle velikosti skupiny, 1x  místní trajekt, 
plavbu po  Geirangerfjordu, 7x ubytování v  turistic-
kých hotelech (dvoulůžkové pokoje s WC a  sprchou), 
7x snídaně, 6x večeře (mimo 1. den), průvodce, cestov-

ní pojištění UNIQA K7C včetně storna a pojištění proti 
úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné a  jízdné cca 500 NOK 
a další neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 5 000 Kč.
Minimální počet osob: 35/17 (dle termínu).

Termín: Kód na webu: Cena: Poznámka:
23. 6. – 30. 6. 2019 50NO 33 900 Kč s Jiřím Kolbabou
28. 6. – 5. 7. 2019 50NO 35 900 Kč garance menší skupiny
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INSPIRATIVNÍ ZÁJEZDY 
S CESTOVATELEM  
JIŘÍM KOLBABOU 
v termínu 23. 6. – 30. 6. 2019

Podhůří v západním Norsku Ålesund 

facebook.com/periscope.cz

OBLÍBENÝ ZÁJEZD
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Zrcadlení v klidné hladině jezera Loenvatnen – foto: © Sergey Bogomyako / www.fjordnorway.com  

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 absolvuje-
te letecky. Ubytováni budete v turistických hotelech. 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 program s mnoha zastáv-
kami k fotografování. 

Cena obsahuje: letenku z Bergenu do Prahy (s přestu-
pem) vč. let. tax, dopravu autobusem, mezistátní trajekt 
včetně 2lůžkové kajuty, vnitrostátní trajekty včetně 
plavby po  Geirangerjordu, 7x  ubytování v  turistickém 
hotelu (2lůžkové pokoje s WC a  sprchou), 7x snídaně, 
5x večeře, průvodce, cestovní pojištění  UNIQA K7C 
včetně storna a pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné cca 600 NOK, další výše 

neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 7  000 Kč, 2x večeře 
1 400 Kč. 
Slevy: V  případě, že lodní společnost neposkytne 
dostatek 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 na webu: Cena: Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
30. 5. – 7. 6. 2019  37NO 32 500 Kč* – Praha
6. 7. – 14. 7. 2019 37NO 31 500 Kč do 5. 12. 2018: 29 610 Kč Brno, Praha

20. 7. – 28. 7. 2019  37NO 31 500 Kč do 19. 12. 2018: 29 610 Kč Brno, Praha
8. 8. – 16. 8. 2019 37NO 31 500 Kč do 7. 1. 2019: 29 610 Kč Brno, Praha

1. den: Odjezd ráno z  Brna a  před polednem 
z  Prahy. Tranzit přes Německo, večer nalodění 
na trajekt do Švédska. Dvoulůžkové kajuty jsou 
v ceně (bez snídaně). 
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. Večeře 
za příplatek.
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 lodič-
kou po  ledovcovém jezeře a  následně dojdeme až 
na  dosah mohutného čela ledovce. Nejdelší fjord 
světa Sognefjorden (204 km) přeplujeme trajek-
tem. Příjezd na ubytování. Večeře je v ceně zájezdu.
8. den: Kolem poledne přijedeme do  druhého 
největšího města Norska – Bergenu, jehož 
ne opakovatelnou atmosféru tvoří rybí trh, uni-
kátní hansovní domy na  nábřeží Bryggen 
(UNESCO), starobylá pevnost Bergenhus a středo-
věké kostely s  nejkrásnějším Mariánským. Pěkný 
pohled na centrum města nabízí vyhlídka Fløyen, 
kam lze, podobně jako na pražský Petřín, vystou-
pat pěšky nebo se svézt pozemní lanovou dráhou. 
Ubytování v Bergenu, večeře za příplatek.
9. den: Dopoledne využijeme ještě k poslednímu 
vychutnání si poklidné norské atmosféry. Před 
polednem odjezd na  letiště. Odlet během odpo-
ledne, po  přestupu přílet do  Prahy večer. Svoz 
do  Brna je pro předem zaregistrované účastníky 
zájezdu zajištěn.

20 Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz

*  V termínu zájezdu 30. 5. – 7. 6. 2019  
garance menší skupiny.
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Lillehammer
Bergen

NP Jostedalsbreen

Norsko • poznávací zájezd

Cena obsahuje: letenku Praha – Bergen a  Oslo – 
Praha vč. let. tax (podle výhodnosti ceny jsou možné 
i  lety s  přestupy), dopravu autobusem, vnitrostátní 
trajekty, vyhlídkovou plavbu po  Geirangerfjordu, 
dle termínu 5x nebo 6x ubytování v turistickém hotelu 
(2lůžkové pokoje s WC a sprchou), dle termínu 5x nebo 
6x snídaně, 4x večeře, průvodce, cestovní pojištění 

UNIQA K7C včetně storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 800 NOK, 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.
Minimální počet účastníků: 30.

Geiranger

1. den: Odlet z Prahy 10. 6. kolem poledne (zájezd 
je o 1 den delší), po přestupu přílet navečer. Odlet 
z Prahy 11. 7. večer do Osla (nocleh u letiště) a ráno 
12. 7. do Bergenu. Odlet 28. 7. odpoledne, po pře-
stupu přílet večer. Přílet do Bergenu nad fjordy 
a ledovci patří za dobrého počasí k nejkrásněj-
ším na  světě. Odjezd na  ubytování do  pěkného 
hotelu mimo centrum Bergenu.
2. den: Prohlídku druhého největšího města Nor-
ska – Bergenu – začneme procházkou po nábřeží, 
kterému vévodí řada hanzovních domů Bryggen 
(UNESCO). Zájemci pak budou mít možnost podí-
vat se na  vyhlídku Fløyen, kam se lze, podobně 
jako na pražský Petřín, svézt pozemní lanovou drá-
hou. Světlo je na severu v letních měsících dlouho 
do  noci, proto ještě navečer odjedeme mimo 
Bergen na ubytování. Večeře je v ceně zájezdu.
3. den: Dnešek již bude zcela ve  znamení fjordů 
a ledovců. Přes dříve nejdelší fjord světa Sognefjor-
den poplujeme trajektem. Pokračujeme malebný-
mi sceneriemi norské přírody, kolem fjordů, údolími 
vymodelovanými ledovcem i  serpentinami přes 
horské hřebeny. Odpoledne budeme mít čas na asi 
2-3hodinovou vycházku za pohledy na ledovcový 
splaz Briksdalsbreen, který již ustoupil vysoko 
nad skálu a  vytváří pod sebou ledovcovou lagu-
nu. Splaz je součástí největšího ledovce evrop-
ské pevniny Jostedalsbreen. Pokud bude dostatek 
času a  bude nám přát počasí, vyjedeme desítka-
mi serpentin až na  vyhlídku na  hoře Dalsnibba 
(1 497 m n. m.), odkud jsou za dobrého počasí vidět 
okolní ledovcová a  sněhová pole a  konec fjordu 
Geiranger hluboko v údolí. Navečer nás čeká další 

atraktivní program – plavba po  fjordu Geiran-
gerfjorden (UNESCO), mj. kolem vodopádů Sedm 
sester a Nápadník. Plavba je v ceně zájezdu. Poté 
dojedeme na ubytování. Večeře je v ceně zájezdu.
4. den: Mezi nejkrásněji situovaná sídla Nor-
ska patří přístavní město Ålesund, postavené 
na  několika ostrovech. Město navštívíme po  pře-
konání Storfjordu trajektem. Ålesund v roce 1904 
vyhořel a nové centrum bylo vybudováno ve stylu 
Art nouveau. Budeme mít možnost navštívit 
jedno z  největších mořských akvárií v  severní 
Evropě nebo Centrum secesní architektury. Poz-
ději odpoledne se autobusem vydáme na  vrchol 
slavné silnice Trollstigen (Trolí stezka), kde se 
nachází i moderní vyhlídka. Odjezd na ubytování. 
Večeře je v ceně zájezdu.
5. den: Dopoledne si nejprve prohlédneme sloupo-
vý kostel v Ringebu nad údolím Gudbrandsdalen, 
jímž poté dojedeme do olympijského Lillehamme-
ru. Zde budeme mít možnost navštívit nejstarší 
norský skanzen Maihaugen a  podívat se na  vrchol 
skokanských můstků nad areálem, kde se konal 
zahajovací i  závěrečný ceremoniál ZOH 1994. Pře-
sun do hlavního města Osla. Při odpolední procház-
ce městem uvidíme jednu z  moderních dominant 
města – budovu Opery, která leží přímo u  fjordu. 
Pěší zónou Karl Johans Gate, kolem níž jsou roze-
sety hlavní budovy města (parlament, univerzita, 
Národní divadlo), dojdeme ke  královskému paláci. 
Večer si zajdeme 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.  Ubytování mimo 
centrum města, večeře je v ceně zájezdu.
V  termínu od  10. 6. máme k  dispozici nocleh 
navíc v Gjoviku (další olympijské město u jeze-
ra Mjøsa). Navíc uvidíme mj. divokou přírodu 
u ledovcové řeky Sjoa, kde se zajdeme podívat 
na soutěsku Rytířův skok.
6. den:  Velkým pojmem pro všechny návštěvníky 
Osla je poloostrov muzeí Bygdøy, na  který lze 
doplout lodičkou. Zde našla 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 vor Kon 
Tiki, papyrovou loď Ra II Thora Heyerdahla, tři 
vikinské lodě staré více než tisíc let anebo zajít 
do muzea námořní plavby. Závěrem našeho pobytu 
v Norsku se podíváme na vrcholek sportovního are-
álu Holmenkollen s moderním skokanským můst-
kem s  ozdobou polární záře a  vyhlídkou na  Oslo 
a přiléhající fjord. Přesun na letiště a odlet do Prahy. 
Program v  Oslu v  termínu 10. 6. – 16.  6. 2019 
bude rozložen do 6. a 7. dne.
7. den: Dne 16. 6. 2019 dokončení programu 
v Oslu a odlet do Prahy navečer.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo: Počet nocí:
10. 6. – 16. 6. 2019 09NO 31 500 Kč Praha, *Brno 6
11. 7. – 16. 7. 2019 09NO 30 900 Kč Praha, *Brno 5
28. 7. – 2. 8. 2019 09NO 30 900 Kč Praha, *Brno 5
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Moderní vyhlídka nad Trolí cestou – foto: © Terje Rakke / Nordic Life AS / www.fjordnorway.com Aurlandsfjord – foto: Fjord Norway, Paul Edmundson  

facebook.com/periscope.cz

DO SRDCE NORSKÝCH FJORDŮ 
OBLÍBENÝ ZÁJEZD Tento letecký poznávací zájezd je sestaven tak, aby i  bez turisticky nároč-

ného 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 – Geirangerfjordu – a malebné královské město Ber-
gen s dřevěnými domy Bryggen na nábřeží. Dalším pěkným zážitkem 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 4 večeře. 
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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, 
dopoledne 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 (v červenci dopoled-
ne, v srpnu odpoledne). Svoz do Bratislavy a Brna.

Cena obsahuje: letenku Vídeň – Oslo a  zpět vč. 
let. tax, dopravu autobusem nebo mikrobusem dle 
velikosti skupiny, vnitrostátní trajekty, vyhlídkovou 
plavbu po  Geirangerfjordu, 5x ubytování v  turis-
tických hotelech (2lůžkové pokoje s WC a  sprchou), 
5x snídaně, 4x večeře, průvodce, cestovní pojištění 

UNIQA K7C vč.storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 500 NOK, další výše 
neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 5 000 Kč. 
Minimální počet účastníků: 25.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
3. 7. – 8. 7. 2019 46NO 29 900 Kč Brno, Bratislava, Vídeň

28. 8. – 2. 9. 2019 46NO 29 900 Kč Brno, Bratislava, Vídeň

Malebný Hardangerfjord – foto: Fjord Norway, Robin Strand  

Norsko • poznávací zájezd

NORSKÉ FJORDY – ODLET Z VÍDNĚ
Oslo

Trolí stezka
Geiranger

GeiloBergen

NP Jostedalsbreen Otta
Dombås

Lillehammer

Bergen, nábřeží Bryggen (UNESCO) s hanzovními domy

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz
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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: Navečer odlet z Prahy do Bergenu (s pře-
stupem). Přelet nad ledovci a fjordy je za dobrého 
počasí pěkným zážitkem a přílet do Bergenu pat-
ří k nejhezčím na světě. Přílet pozdě večer, trans-
fer na ubytování. 
2. den: Po snídani navštívíme známý rybí trh, pro-
cházka mimořádně zachovalou hanzovní čtvrtí 
Bryggen (UNESCO). Pak se můžeme nechat vyvézt 
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 vodopádů. Projde-
me se za vodní clonou vodopádu Steindals fossen. 
Jedny z nejkrásnějších pohledů na fjordy skýtá pro-
stor širokého Hardangerfjordu s  panoramatem le-
dovce Folgefonni rýsujícím se na obzoru. 
3. den: Fjord překonáme po více jak kilometr dlou-
hém mostu Hardangerbrua. Dnešek bude velkým 
představením mnoha vodopádů. Mezi nejatraktiv-
nější patří dvě mohutná ramena vodopádu Lå-
tefoss. Nejprve se však z  obce Kinsarvik vydáme 
na  několikahodinovou vycházku (asi 3  hod), při 
které nahlédneme do  údolí vodopádů Huseda-
len. 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 Lit-
lá do Severního moře. Nakonec se zastavíme u nej-
jižnějšího 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 stejnojmen-
ného fjordu. To bylo po  celý středověk hlavním 
sídlem dánských králů. Toto slavné období při-
pomíná především románsko-gotická katedrála, 
která slouží také jako pohřebiště dánských králů 
a  královen. Jedinečná cihlová stavba je od  roku 
1995 na seznamu památek UNESCO. Přímo u fjor-
du se nachází moderní prosklená stavba Muzea 
vikinských 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. Odpoledne se 
mohou zájemci vydat z přístavu Nyhavn s okolní-
mi barevnými domy na plavbu po městských ka-
nálech, 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, dopravu autobusem, vnitrostát-
ní a  mezistátní trajekty, 7x ubytování v  turistických 
hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 7x snída-
ně, 2x večeře a 1x oběd, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C včetně storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné, lanovku v Bergenu, plav-

bu v Kodani, přibližně 250 NOK a cca 200 DKK, další 
neuvedené služby 
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 8 000 Kč, *svoz z Brna 
do  Prahy linkovým autobusem nebo vlakem a  zpět 
mikrobusem – min. 3 os.: 800 Kč, 4x večeře: 2 800 Kč.
Minimální počet osob: 35.

Termín: Kód na webu: Cena: Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
14. 7. – 21. 7. 2019 73NO 33 900 Kč do 13. 12. 2018: 31 866 Kč Praha, *Brno
4. 8. – 11. 8. 2019 73NO 33 900 Kč do 3. 1. 2019: 31 866 Kč Praha, *Brno

Gråbrødretorv, historické náměstí v centru Kodaně – foto: Morten Jerichau, VisitCopenhagen Skalní plošina Preikestolen – foto: Fjord Norway, Paul Edmundson  

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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Norsko • poznávací zájezd

LOFOTY 55+
Evenes NarvikÅ

Svolvær
Stamsund

1. den: Odlet odpoledne s přestupem do Evenes. 
V  Narviku si nenecháme ujít večerní výhledy 
na hladinu fjordu Ofotfjorden. 2. den: Pohledy 
na  fjordy, majestátní horu Stetind, vodní vír 
Salstraumen – to vše uvidíme během cesty 
do měst Fauske a Bodø. Odsud večer vyplujeme 
trajektem vzhůru k Lofotům. 3. den: Při přesu-
nu do Svolværu uvidíme v osadě Kabelvåg kostel 
nazvaný Námořnická katedrála. V případě zájmu 
plavba po Trollfjordu – viz příplatek. Navečer zaví-
táme do  rybářského přístavu Henningsvær. 
Návrat na ubytování. 4. den: Dnes budeme fotit 
rybářské chatky rorbu a mnohá malebná přírodní 
zákoutí. V nejjižnější části souostroví na ostrovech 
Flakstadøya a Moskenesøya s překvapením zjis-
tíme, že na  jinak divokém pobřeží nalezneme 
i   krásné písečné pláže. Navštívíme rybářskou 
vesničku Å i  vikinskou slavnostní síň Lofotr. 
5. den: S oblastmi za  polárním kruhem se rozlou-
číme při cestě na letiště v Evenes, odkud odletíme 
odpoledne s přestupem do Prahy.

Cena obsahuje: letenku Praha – Evenes a   zpět 
(s  přestupy) vč. let. tax, dopravu mikrobusem, uby-
tování 1x v   hotelu (dvoulůžkový pokoj s  příslušen-
stvím), 3x v  chatách LUX (3 pokoje po  2 osobách, 
WC a  sprcha společná pro 3 pokoje), 4x snídaně, 
3x  večeře, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
vč. storna a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsa-

huje: vstupné cca 200 NOK, další neuvedené služby. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj 4 000 Kč, plavba do Troll-
fjordu (bude nabídnuta před odletem, asi 2 200 Kč). 
Svoz z letiště Praha do Brna: 700 Kč (min. 3 os.). 
Slevy: klienti nad 55 let: 2 000 Kč (nelze sčítat s dal-
šími slevami). 
Minimální počet účastníků: 14.

Termín: Kód na webu: Cena:
29. 5. – 2. 6. 2019 25NO 32 500 Kč

12. 8. – 16. 8. 2019 25NO 33 500 Kč

Evenes
Å

Svolvær
Stamsund

Bodø

hotel
NP Junkerdalen

NP Saltfjellet-Svartisen

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

Skandinávie. Láká zejména jedinečnou krajinou – horskými štíty, které rostou přímo z vody až do výšky jedno-
ho kilometru, a malebnými rybářskými vesničkami, ležícími pod těmito štíty. V takovém nádherném prostředí 
budeme ubytováni 3 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! 

polární kruh

LOFOTY A PŘÍRODA 
NA POLÁRNÍM KRUHU

1. den:  Odlet z  Prahy: v  červnu odpoledne, pře-
stup v  Oslu 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 není tento výlet z časových důvodů možný. 
3. den:  Dnes navštívíme mimo jiné rybářskou 
obec Hennigsvær. Panoramatické scenerie pís-
čitých pláží, 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 
totiž 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. 
Jednu z  nejrozsáhlejších divočin Evropy chrá-
ní několik národních parků. Ubytujeme se zde 

Cena obsahuje: letenky Praha – Evenes a Bodø – Praha 
(s  přestupy) vč. let. tax, dopravu mikrobusem, vnit-
rostátní trajekt, 4x ubytování v  turistických hotelech 
ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, 4x snída-
ně, 3x večeře, 3x ubytování v apartmánech a chatách 
LUX (3 ložnice po  2 osobách, WC, sprcha, vybavená 
kuchyňka), průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C vč. 
storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 450 NOK (včetně plav-

by po  jezeru Svartisvatnet), výlet lodí do Trollfjordu: 
cca 2  200 Kč (pouze v  červnu, v  srpnu z  časových 
důvodů není možné plavbu garantovat), 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: 560 Kč.
Pozn.: třetí lůžko na pokoji – není možné. Minimální 
počet účastníků: 15. Garance menší skupiny.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
14. 6. – 21. 6. 2019 29NO 43 900 Kč Praha, s J.Kolbabou

2. 8. – 9. 8. 2019 29NO 43 900 Kč Praha

INSPIRATIVNÍ ZÁJEZDY 
S CESTOVATELEM  
JIŘÍM KOLBABOU 
v termínu 14. 6. – 21. 6. 2019

Norsko nejsou jen fjor-
dy, vodopády a ledovce 

v jeho jižní části, ale též rozlehlé oblasti dale-
ko na severu. Připravili jsme pro vás atraktivní 
poznávací zájezd do oblastí za polárním kru-
hem v době vrcholu polárního dne. Díky svět-
lu dlouho do noci si budete moci krásu fjordů, 
zelených luk a vrcholků ozářených oranžovým 
slunečním světlem užívat i při večerních pro-
cházkách v  místech ubytování. Pokud pro 
svou dovolenou hledáte oblasti nezamořené 
davy turistů z  celého světa, využijte tohoto 
zájezdu.

NOVINKA

proto na dvě noci v hotelu Saltfjellet Polarsirkelen 
(Polární kruh). 2 večeře jsou v ceně zájezdu.
6. den: Výlet na polární kruh a do NP Saltfjellet-
Svartisen, který chrání druhý největší evropský 
ledovec (369 km²). Přeplujeme lodičkou přes 
jezero Svartisvatnet a  budeme pokračovat pěšky 
k ledovcovému splazu Austerdalsbreen. 
7. den:  NP Junkerdal s  botahou květenou 
a pasoucími se soby. Večeře v ceně.
8. den: Po snídani odjezd na letiště a odlet s pře-
stupem do Prahy.

Termín od 12. 8. 2019: 
sleva VČASNÝ NÁKUP – 2 800 Kč 
(do 30. listopadu 2018 – 30 700 Kč)

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz



Norsko • poznávací zájezd s turistikou

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 soused-
ní souostroví Vesterály. Během pobytu za polárním kruhem uskutečníme několik lehkých vycházek (2-3 hodi-
ny) v zelenající se přírodě, po písčitých plážích i na vyhlídky na barevné vesničky s kotvícími loď kami, fjordy 
a štíty 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 ubyto-
vání (viz cena obsahuje), vždy však na  krás-
ných místech! V ceně jsou 3 snídaně a 5 večeří 
(ty si uvaříte z dodaného polotovaru).

Cena obsahuje: letenku Praha – Tromsø a  Evenes – 
Praha (s  přestupy) vč. let. tax, dopravu mikrobusem, 
ubytování 1x v  hotelu (dvoulůžkový pokoj s  příslu-
šenstvím), 7x v chatách LUX (2 pokoje po 2 osobách, 
někdy s  patrovými postelemi, WC a  sprcha společná 
pro 2 pokoje). 3x snídaně, 5x večeře (klient si uvaří 
z  dodaného polotovaru), cestovní pojištění UNIQA 

K7C vč. storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 450 NOK, povlečení, 
další neuvedené služby. 
Příplatky: velrybí safari: 2 800 Kč. Pozn.: Jednolůžk. ani 
3lůžk. pokoj/chata nejsou možné! Svoz z letiště Praha 
do Brna: 700 Kč (min. 3 os.) u termínu 5. 6. – 13. 6. 2019.
Minimální počet účastníků: 15.

Termín: Kód na webu:  Cena:  Cena při časové slevě 6 %: Odjezd. místo:
5. 6 – 13. 6 . 2019 27NO 36 900 Kč do 4. 11. 2018: 34 686 Kč Praha
14.7. – 22. 7. 2019 27NO 39 900 Kč do 13. 12. 2018: 37 506 Kč Praha
24. 7. – 1. 8. 2019 27NO 38 900 Kč do 23. 12. 2018: 36 566 Kč Praha

1. den: V červnu odpoledne odlet z Prahy do Tromsø 
s přestupem v Oslu. V červenci odlet z Prahy do Osla 
večer. Odjezd na ubytování v hotelu u letiště. 
2. den: V červenci ráno odletíme za polární kruh, 
do „polárního 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 malebnými 
rybářskými přístavy, plážemi a  vyhlídkami na  dra-
matické skalní stěny a  pobřeží (davy turistů zatím 
Senju neobjevily…). Nocování na stejném místě. 
4. den: Plavba trajektem na  souostroví Vesterály 
(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 
samotnou 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  vycházku 
v oblasti ptačích útesů u osady Bleik a v okolí jeze-
ra Storvatnet. Příjezd na další ubytování pozdě večer. 
5. den: Toulání po  pobřeží, v  přírodě a  v  okolí 
malých rybářských vesniček v  této části sou-
ostroví Vesterály. Odvážlivci se mohou vykoupat 
v mořském zálivu.
6. den: Dopoledne se přesuneme do  neoficiál-
ního hlavního města Lofot Svolvær. Pak zaví-
táme do  romantického rybářského přístavu 
Henningsvær, který se rozkládá na  několika 
ostrůvcích. Po  zatočeném mostě se dostaneme 
na ostrov Vestvågøy. Na pobřežní silničce č. 815 
poté spatříme jedny z  nejkrásnějších lofotských 
scenerií. V  jeho okolí určitě spatříme typické dře-
věné sušáky tresek. Ubytování v  kempu na  konci 
fjordu (2 noci). Večer se můžeme vydat na krátký 
výstup za pěknými výhledy.

7. den: V  nejjižnější části souostroví na  ostrovech 
Flakstadøya a  Moskenesøya s překvapením zjistí-
me, že na jinak divokém pobřeží nalezneme i krás-
né písečné pláže, zejména u  vesnice Ramberg. 
Navštívíme rybářskou vesničku s nejkratším názvem 
Å. I  během dnešního dne se vydáme na  2-3hodi-
novou vycházku. Před odjezdem na  zájezd vám 
nabídneme rezervaci podvečerní plavby legen-
dární pobřežní linkou Hurtigruten v  úseku ze 
Svolværu do Stamsundu nebo opačným směrem. 
8. den: Než se s  Lofoty a  zdejším poklidným 
prostředím rozloučíme, třeba na  pláži u  vesni-
ce Eggum, navštívíme starodávnou vikinskou 
slavnostní síň Lofotr a  v  osadě Kabelvåg kostel 
nazvaný Námořnická katedrála. Odpoledne se 
vydáme zpět na sever: přes největší norský ostrov 
Hinnøya (mimo Špicberky) pojedeme po  vyhlíd-
kové silnici Lofast a pak podle typicky norského 
fjordu Gullesfjorden. Ubytování na dosah letiště. 
9. den: Odjez na  letiště Evenes a  odlet do  Prahy 
s přestupem v Oslu.

25facebook.com/periscope.cz

Tradiční rybářské domy "rorbuer" v Reine – foto: Václav Bacovský Panoramatické pohledy z vyhlídky Reinebringen – foto: Václav Bacovský
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Pozorování ledních medvědů  – foto: Oceanwide Expeditions Jarní Špicberky – foto: Oceanwide Expeditions, Marvin Egberts

Rembrandt van Rijn je expediční trojstěžník přizpůsobený pro plavby po  rozeklaném 
pobřeží a  fjordech nejsevernějšího norského souostroví. Na  jeho palubě se vydáte 

do  vzdálených severních částí Špicberků, včetně krásného Kongsfjordu a  Krossfjordu s  ledovci spadajícími 
do moře. Pozorování ptačích kolonií, polárních lišek, ledních medvědů, sobů, mrožů, tuleňů a běluh předsta-
vuje unikátní zážitky daleko za  polárním kruhem, v  doprovodu profesionálních přírodovědců a  námořníků. 
Plavby s holandskou společností Oceanwide Expeditions mají v ceně zahrnuté tyto služby: 
– veškerou stravu na palubě lodi
– odborně vedený program, výlety a exkurze na pevninu.
Na vyžádání zajistíme plavby do různých částí Špicberků, Grónska, severní části Norska a Antarktidy.

1. den: Přílet na  Špicberky do  Longyearbyenu. 
Možnost návštěvy muzea – historie, důlní průmysl, 
objevování polárních krajin. Nalodění. Trygghamna 
– zbytky velrybářské stanice ze 17. století. 
2. den: Procházka k hoře Alkhornet – ptačí kolonie, 
polární lišky a sobí pastviny. 
3. a 4. den: Míříme na sever do fjordů Kongsfjorden 
a  Krossfjorden, vycházka na  sněžnicích s  kulisou 
pozůstatků důlní činnosti v Ny London. Ny Ålesund 
– nejsevernější trvale osídlená vesnice na světě, cen-

trum polárních výzkumů a startovní místo mnoha 
expedic na severní pól. 
5. den: Ostrov Prins Karls Forland s  častým 
výskytem mrožů a tuleňů, výhledem na Johnsfjord 
s ledovcem Gaffelbreen. 
6. a 7. den: Isfjord, Ymerbukta, možnost procházky 
v hornaté krajině. Rozsáhlá tundra s bohatou ptačí 
faunou, geologické formace, Gipsvika – fantastická 
krajina stará 2,9 miliardy let. Ekmansfjorden – další 
možnost vylodění a procházky v oblasti, kde ledov-

Cena obsahuje: plavbu lodí Rembrandt van Rijn, 
7x ubytování ve  dvoulůžkové vnitřní kajutě (kajuta 
s  okénkem za  příplatek), veškerou stravu na  lodi 
vč. kávy a  čaje, program vedený profesionálními 
přírodovědci (v  angličtině), aktivity a  exkurze mimo 
loď, přístavní poplatky a daně, informační servis před 
cestou, cestovní pojištění ČP včetně storna a pojištění 

proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: letenku z Prahy do Longyearbye-
nu a  zpět (od  10  000 Kč při včasné rezervaci), další 
výše neuvedené služby. 
Příplatek: ubytování v kajutě s okénkem: 10 400 Kč. 
Sleva: třílůžková kajuta: 3 900 Kč. 
Minimální počet účastníků: 1.

Norsko • poznávací zájezd

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
1. 5. – 8. 5. 2019 77NO 69 900 Kč Praha

22. 5. – 29. 5. 2019 77NO 69 900 Kč Praha

ŠPICBERKY – ARKTICKÉ JARO

TERMÍN S PRŮVODCEM CK PERISCOPE!
14. 5. – 22. 5. 2019 91 900 Kč 75NO
Cena včetně letenky, 1x ubytování v Oslu a služeb 

českého průvodce: Min.počet: 6 osob.
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       ŠPICBERKY – za králem Arktidy
Polární loď společnosti Oceanwide Expeditions 
se stane na týden vaší základnou při objevování 
krás Špicberků, nejsevernějšího souostroví nor-
ského království. V zemi ledních medvědů a půl-
nočního slunce se můžete těšit na  setkání se 
severskými zvířaty v jejich přirozeném prostře-
dí. Nespoutaná příroda vás překvapí rozkvetlou 
tundrou, rozeklanými vrcholky hor i mohutnými 
ledovci, spadajícími až k hladině moře. 

1. den: Přílet na  Špicberky do  Longyearbyenu. 
Nalodění. Isfjorden – fantastická krajina, stará 
2,9  miliardy let. 2. den: Raudfjorden zaplněný 
ledovci, tuleni kroužkovaní a vousatí. Ptačí kolo-
nie na  stěnách fjordů, bohatá vegetace. Možnost 
pozorovat lední medvědy. 3. den: Lief defjorden, 
na dohled 5 km dlouhého ledovce Monaco. Racci 
v  čele ledovce, bohatá loviště ledních medvědů. 
4. den: Úžiny Hinlopen, domov tuleňů koužkova-
ných a  vousatých, ledních medvědů. Na  začátku 
fjordu plejtváci obrovští. Do  Lomfjordshalvøya 
na gumových člunech mezi ledové kry. Alkouni 
tlustozobí na skalních útesech. Sobi v úžině Nor-
dauslandet, husy krátkozobé a  mroži. Fuglefjor-
den, výhledy na ledovec Svitjodbreen. 5. den: Nej-
severnejší bod naší cesty, Nordauslandet v oblasti 
Sedmi ostrovů (Sjuøyane). 80° severní šířky, hojný 
výskyt ledních medvědů. Loď bude několik hodin 
kotvit mezi krami. 6. den: Plavba na západ, pozo-
rování medvědů, výskyt velryb grónských a  plejt-

váků myšok. Ústí Kongsfjordu, příležitost k  pozo-
rování plejtváků malých. 7.  den: Mroži ve  Fjor-
landsundet. Zakotvíme u  Alkhornet. Mořští ptáci 
na  skalních útesech, polární lišky a  sobi. Návrat 
do Longyearbyenu. 8. den: Vylodění, odlet do ČR. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
27. 5. – 3. 6. 2019 85 800 Kč 67NO
3. 6. – 10. 6. 2019 85 800 Kč 67NO

10. 6. – 17. 6. 2019 85 800 Kč 67NO
17. 6. – 24. 6. 2019 85 800 Kč 67NO

Cena obsahuje: plavbu lodí Plancius, 7x ubytování 
ve čtyřlůžkové kajutě, veškeré jídlo na lodi vč. kávy 
a  čaje, program vedený profesionálními přírodovědci 
(v  angličtině), aktivity a  exkurze mimo loď, přístavní 
poplatky a  daně, informační servis před cestou. Cena 
neobsahuje: letenku z Prahy do Longyearbyenu a zpět 
(od  12  000 Kč při včasné rezervaci), cestovní pojištění 
vč. storna, další výše neuvedené služby. Příplatky: 
třílůžková kajuta: 20 800 Kč/osoba, dvoulůžková kajuta 
33 800 Kč/osoba. Minimální počet účastníků: 1.

NOVINKA

Longyearbyen

Ny Ålesund

14. Julybukta

Trygghamna

ce spadají až k moři. Nádherný Raudfjord na samém 
severu s ledovci, tuleni a ptačími koloniemi. Podaří 
se nám spatřit zde polární medvědy a běluhy?
8. den: Vylodění v Longyearbyenu, odlet do ČR. Přílet 
je možný dle aktuálních letenek až v dalších dnech, 
mezipřistání, případně nocleh většinou v Oslu.

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz
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Již samotný přílet nad arktickým souostrovím je dechberoucím zážitkem – foto: Tomáš Poláček

facebook.com/periscope.cz

ŠPICBERKY – SEVERNÍ PÓL NA DOHLED
Norsko • pobytový zájezd s výlety

V průběhu turisticky nenáročného zájezdu navštívíme Špicberky, vzdálené jen 1 020 km od severního pólu. 
Stačí pouhé 3 hodiny letu z  Osla a  ocitnete se ve  světě ticha, polárních výprav a  arktické přírody: poznejte 
s námi krásu tajemných ostrovů daleko za polárním kruhem! Při tomto jedinečném zájezdu budete mít mož-
nost zavítat do nejseverněji položených míst ve svém cestovatelském životě.
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 pta-
čími 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. Poplujeme po vel-
kolepém fjordu Isfjorden a jeho ramenu Billefjorden do osad Barentsburg a Pyramiden. 

Longyearbyen

Pyramiden

Barentsburg

Esmarksbreen

Cena obsahuje: letenky Praha – Longyearbyen 
a zpět (s přestupy) vč. let. tax ve výši 16 000 Kč (aktuální 
cena letenky bude potvrzena v den rozhodnutí o ko-
nání zájezdu), dopravu z  letiště na  ubytování a  zpět, 
5x  ubytování v  hotelu (2lůžkové pokoje s  WC a  spr-
chou), 5x snídaně, 2x lehký oběd, 3x večeře, vstupné 
do  uhelného dolu č. 3, celodenní plavby do  Barents-
burgu a Pyramiden, průvodce, cestovní pojištění České 
pojišťovny včetně storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 9 500 Kč.

Slevy: neúčast na  Safari plavbě do  Pyramiden 
5  000 Kč (plavba není vhodná pro těhotné ženy 
a pro osoby s bolestmi zad). Ubytování v penzionu 
2 km od centra města (pokoje bez WC), dvoulůžkový 
pokoj 5 000 Kč/os., jednolůžkový pokoj: 500 Kč.
Minimální počet účastníků: 8.
Pozn.: Program může být upraven podle aktuál-
ních letových časů a podle nabídky služeb v Lon-
gyearbyenu v létě 2019. Uskutečnění aktivit je pod-
míněno minimálním počtem účastníků, které jsou 
stanoveny pořádající agenturou, a vhodným počasím.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
9. 6. – 14. 6. 2019 76NO 71 900 Kč Praha

Nastupte do  letadla a  vydejte se s  námi tam, 
kde v létě slunce nezapadá! 
1. den: Odlet z Prahy do Osla večer. Přílet na letiště 
Gardermoen severně od Osla. Transfer na ubytování. 
2. den: Dopoledne odlet za  polární kruh. Přílet 
do  správního střediska souostroví Svalbard – 
Longyearbyen. Osada je pojmenovaná po americ-
kém podnikateli Johnovi Munro Longyearovi, který 
jako vedoucí společnosti Coal založil arktické město 
a první velký důl na Špicberkách. Transfer na uby-
tování. Odpoledne společná procházka, při které si 
podrobněji prohlédneme nejdůležitější místa: uni-
verzitu, kostel s přilehlým hřbitovem a sídlo správce 
souostroví. Večeře je v ceně zájezdu.
3. den: Během dneška si představíme dřívější ži-
vot ve zdejších náročných podmínkách. Dopoled-
ne můžete navštívit muzeum dobývání severního 

pólu nebo muzeum Špicberků, odpoledne uhelný 
důl č. 3 (vstupné je v ceně), a část večera strávíme 
ve stylové dřevěné boudě za městem (tento výlet 
je též v ceně zájezdu). Zde nás místní obyvatelé 
pohostí večeří (pravděpodobně ze sobího masa) 
a sdělí informace o  ledních medvědech a zajíma-
vostech o Špicberkách.
4. 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 a 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 rozhod-
nutí o  konání zájezdu. V  ceně plavby je oběd 
na lodi. Večeře dle volby klienta v některé místní 
restauraci (není v ceně zájezdu).
6. den: Během dne odlet do Osla a navečer do Prahy.
Pozn.: Program může být upraven podle aktu-
álních letových časů a  podle nabídky služeb 
v  Longyearbyenu v  létě 2019. Uskutečnění ak-
tivit je podmíněno minimálním počtem účastní-
ků, které jsou stanoveny pořádající agenturou, 
a vhodným počasím.

Časová sleva 6 % mimořádně 
až do 8. prosince 2018.  
Cena po slevě 67 586 Kč.

Zd
e 

uv
eř

ej
ně

né
 p

op
is

y 
zá

je
zd

ů 
ne

lz
e 

po
va

žo
va

t z
a 

na
bí

dk
u 

k 
uz

av
ře

ní
 s

m
lo

uv
y 

o 
zá

je
zd

u.



TURISTIKA  
V NORSKU

Jaká byla vaše první reakce na zprávu o výhře?
Nejdřív jsem tomu vůbec nevěřila, myslela jsem, že si ze mě někdo dělá leg-
raci. Teprve když se mi ozval i pracovník CK Periscope a ptal se mne, který ze 
dvou typů zájezdů do Norska si vyberu, a následně mi byl doručen zájezdo-
vý katalog CK, uvěřila jsem a měla ohromnou radost.

Jak na vás Norsko zapůsobilo?
V Norsku jsem byla poprvé v životě a moc se mi tam líbilo. Je to nádherná 
země, hory jsou úchvatné, jezera průzračná a těch vodopádů! Zklamal mě 
jen ledovec, který vlivem podloží působil dost ušmudlaně… 
Chtěla bych ještě jednou poděkovat našim průvodcům, paní Burianové 
a panu Papírníkovi, kteří se o nás obětavě starali a se vším nám pomáhali. 

Paní Ludmila Šenkýřová se stala jednou z výherkyň 
zájezdu do Norska, jímž 2x do roka odměňuje své 

zákazníky společnost NaturaMed ve spolupráci 
s CK Periscope Skandinávie. Na cestu se vydala spolu 

s dcerou a výlet si prý náramně užily. 
Děkujeme, že si našla čas i na krátký rozhovor.

S VÝHERKYNÍ
ZÁJEZDU 

DO NORSKA

MINIROZHOVOR

Jejich péče o nás začala na letišti v Praze a po 8 dnech na témže místě skon-
čila. Dozvěděli jsme se od nich o historii a současnosti Norska a mnoho za-
jímavostí o kraji a městech, jimiž jsme projížděli. Prohlédli jsme si i famózní 
skokanské můstky v Lillehammeru, dějišti zimních olympijských her v roce 
1994. Dík patří i panu řidiči, i on byl vždy ochotný a usměvavý. 

Koho jste pozvala s sebou na zájezd a jela byste s CK Periscope i příště?
Výhru jsme si užívaly společně s dcerou, i ta byla se zájezdem velmi spoko-
jená a obě jsme získaly spoustu nových známých. S CK Periscope pojedu 
klidně i příště a téměř kamkoli, protože jsem toho zatím ještě moc nepro-
cestovala. Také jistota, že budu mít dokonalý servis, je pro mě rozhodující.
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Popisy typů ubytování na zájezdech – strana 6

  PŘEDNÁŠKY NORSKO
 8. 1. 2019  Plzeň, Dominik centrum (Tomáš Hájek) 
 19. 1. 2019  Brno, veletrh GO (Patrik Dekan)
 21. 2. 2019  Mladá Boleslav, KD Lávka (Václav Bacovský)
 26. 2. 2019  Havířov, Městská knihovna Havířov  

(Josef Hanibal)
 27. 2. 2019  Jihlava, DKO Divadlo (Patrik Dekan)
 3. 4. 2019  Turnov, Kulturní centrum,  

kino Sféra (Tomáš Hájek)

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz
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Oslo

Tanum

Trelleborg

Trolí stezka
GeirangerVODOPÁDY A LEDOVCE NORSKA

Vydejte se na náš nejprodávanější poznávací zájezd do Norska s turistikou, jehož název na-
povídá, že v programu uvidíte nejvíce přírodních krás Norska. Kromě vodopádů a ledovců 
nezapomeneme ani na další unikátní scenerie – fjordy. Dny s několikahodinovými túrami 

se střídají s kratšími vycházkami a s odpočinkovými poznávacími dny. V roce 2019 se též krátce rozhlédneme 
po hlavním městě Norska – Oslu. Ubytování je zajištěno po 4 osobách v chatkách TURIST (spacáky) a KEMP 
v malých kempech a 1x v hostelu. V případě zájmu o ubytování po dvou osobách vám nabídneme jiné zájezdy. 
Vybrané kempy patří dle našich zkušeností i reakcí klientů k nejkrásnějším, které v Norsku najdete! Na všechny 
termíny vám zajistíme chutnou polopenzi. Při dokoupení lůžka v kajutě, což doporučujeme, si můžete vytvořit 
příjemný zájezd bez nočních přejezdů. 

Geilo

NP Jostedalsbreen

1. den: Odjezd z  ČR dopoledne. Tranzit přes Ně-
mecko do  přístavu, noční trajekt do  Švédska. 
Za příplatek si můžete koupit lůžko v kajutě.
2. den: Po vylodění v přístavu Trelleborg následu-
je přejezd jihozápadním Švédskem se zastávkou 
v  malebném městečku Fjällbacka a  na  pozdní 
oběd. Na švédsko-norské hranici nás přivítá první 
norský fjord Iddefjorden, přes který přejedeme 
po hraničním mostě Svinesundbron. Poté dorazí-
me k fjordu Oslofjorden. V podvečer možnost pro-
hlídky Frognerova parku se sochami Gustava Vige-
landa. Odjezd na ubytování. Večer se ještě můžete 
vydat na  návštěvu centra Osla – světlo je v  létě 
dlouho. Na  vyžádání možnost odletu z  Prahy 
do Osla (večerní let) a samostatná cesta vlakem 
a MHD za skupinou na ubytování.
3. den: Ráno prohlídka muzea polární lodě Fram. 
Po  průjezdu druhým nejdelším norským údolím 
Hallingdalen (délka cca 200 km) se za  horským 
městečkem Geilo dostaneme k  nejrozsáhlej-
ší evropské náhorní plošině Hardangervidda 
(cca 10  000 km²). Zde uskutečníme lehčí vycház-
ku. Za  dobrého počasí výhledy na  vzdálený NP 
Hallingskarvet. Poté sjedeme ke  fjordu Hardan-
gefjord, který překonáme jízdou po  více než ki-
lometrovém mostě Hardangerbrua. Ubytování 
v  kempu Tvinde pod kaskádovitým vodopádem 
Tvindefossen. Po večeři se můžeme ještě dojít po-
dívat na kemp z výšky, z hrany vodopádu.
4. den: Při průjezdu přes pohoří Vikafjellet se nám 
otevřou nádherné výhledy do  světa norských 
hor. Poté se trajektem přeplavíme přes nejdelší 
skandinávský fjord Sognefjorden. Z  malebné 
vesničky Balestrand se vydáme na  několihodino-
vou túru vzhůru směrem k  vrcholu Raudmelen 

(972 m  n.  m.). Čím výš vystoupáme, tím budou 
výhledy na  fjord pod námi atraktivnější. Navečer 
přejedeme na ubytování v kempu Høv uprostřed 
idylické přírodní scenerie. 
5. den: Tento den je volným dnem v krásné příro-
dě. Můžeme jen tak lenošit v krásném kempu, leh-
ce se projít po okolí nebo podniknout několikaho-
dinovou túru v pozvolném, avšak divokém terénu 
stezkou Fossestien („Stezka vodopádů“) kolem 
několika kaskádovitých peřejí řeky Gaula.
6. den: Oblastí divokých řek, jezer, fjordů a dalších 
krásných scenerií dojedeme na  dosah národního 
parku Jostedalsbreen. Za  dobrého počasí spatří-
me některý ze stále ubývajících ledovcových spla-
zů největšího zalednění pevninské Evropy. V oblasti 
též podnikneme několikahodinovou túru. Na další 
noci se pak ubytujeme v  dalším pěkném kempu 
za  městem Stryn u  ledovcového jezera Strynsvat-
net. Pozn.: Program 6. až 8. dne uspořádá průvod-
ce, mj. podle počasí, výkonnosti skupiny apod. 
7. den: Vyšlápneme si údolím Erdalen, vymode-
lovaným ustupujícím ledovcem  k  samoobslužné 
chatě Vetledalseter. V  případě dobrého poča-
sí a  vaší dobré kondice můžeme pokračovat až 
na dohled ledovcového splazu Erdalsbreen.
8. den:  Dnes se na  nás těší slavná Trolí stezka. 
Nejprve však dojedeme do  vesničky Geiranger, 
odkud se zájemci mohou vydat na  vyhlídkovou 
plavbu po  fjordu Geirangerfjorden, který je 
na seznamu památek UNESCO. Uvidíme samozřej-

Cena obsahuje: dopravu autobusem, mezistátní 
a vnitrostátní trajekty, 2x ubytování v chatkách TURIST, 
5x ubytování v chatkách KEMP a 1x v hostelu ve vlast-
ních spacích pytlích (4lůžkové pokoje bez příslušen-
ství), 1x oběd ve  Švédsku a  7x českou polopenzi 
(od 3. dne večer do 10. dne ráno), průvodce, cestovní 
pojištění UNIQA K5C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 450 NOK včetně plav-

by po Geirangerfjordu.
Příplatky: lůžko na  trajektu ve  4lůžkové kajutě: 
700  Kč/os./jeden směr, nebo ve  2lůžkové kajutě: 
1 250 Kč/os./jeden směr. Letenka Praha - Oslo a zpět 
včetně let. tax 16. 8./24. 8. 2019: 5 000 Kč (dle výhod-
nosti ceny a časů let přímý nebo s přestupy) a u ostat-
ních termínů 7 000 Kč. 
Minimální počet účastníků: 38.

NP Reinheimen
Otta

V CENĚ 
POLOPENZE

Norsko, Švédsko • poznávací zájezd s turistikou

 Letenka z  Prahy do  Osla a  zpět a  nocleh 
v Oslu 10. den (2lůžkový pokoj v ubytovně, bez 
snídaně): na vyžádání, orientační cena 7 000 Kč, 
aktuální cena bude nabídnuta po  rozhodnutí 
o konání vybraného termínu zájezdu.
Doprava na ubytování a zpět na letiště vlakem, 
MHD nebo taxi na vlastní náklady klienta. 
V termínu 16. 8./24. 8. 2019 nabízíme za přípla-
tek i leteckou variantu zájezdu.

Termín: Kód na webu: Cena:  Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
11. 7. − 21. 7. 2019 89NO 18 900 Kč do 10. 12. 2018: 17 766 Kč Praha, Brno
18. 7. – 28. 7. 2019 89NO 18 900 Kč do 17. 12. 2018: 17 766 Kč Praha, Brno

1. 8. – 11. 8. 2019 89NO 18 900 Kč do 31. 12. 2018: 17 766 Kč Praha, Brno
15. 8. − 25. 8. 2019 89NO 18 900 Kč do 14. 1. 2019: 17 766 Kč Praha, Brno

29facebook.com/periscope.cz

Údolím Erdalen až k ledovci – foto: Tomáš Hájek Malebná scenerie norských fjordů – foto: Patrik Dekan

mě známé vodopády Sedm sester. Poté vystoupá-
me tzv. Silnicí orlů a po krátké plavbě trajektem vy-
jedeme „jahodovým údolím“ Valldalen až do sedla 
nad serpentinami Trolí stezky. V oblasti se vydáme 
na 2-4hodinovou pěší túru. Návrat zpět do kempu 
u Strynu později večer přes městečko Stranda.
9. den: Krásnou krajinou s jezery a divokou řekou 
Otta dojedeme ke  vstupní bráně do  národního 
parku Reinheimen. Zde uskutečníme 2-3hodino-
vý výšlap stezkou Diktarstien za výhledy na hřmí-
cí vodopády a dále ke kameni zaklesnutému nad 
řekou (Steinbrua). Po zastávce s posledními náku-
py suvenýrů v turistickém středisku Lom (nachází 
se zde i  sloupový kostel, „stavkirke“) se vydáme 
na cestu na ubytování. 
10. den: Dnes se začneme vracet na  jih. Klienty, 
kteří mají připlacený nocleh a  odletí zpět až 
11. den, dovezeme na  železniční stanici nebo 
na metro, odkud se dostanou k místu ubytování.
Odpoledne cesta do  švédského přístavu Trelle-
borg, kde se v noci nalodíme na trajekt do Němec-
ka. Za příplatek si můžete koupit lůžko v kajutě.
11. den: Ráno vylodění v Německu nebo v Polsku, 
návrat do ČR odpoledne.
Pozn.: Změna programu s ohledem na počasí vy-
hrazena – náhradní túry určí průvodce.
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VODOPÁDY – LETECKY
16. 8. – 24. 8. 2019, cena: 23 900 Kč 
kód na webu 88NO



v NP Jotunheimen, který je pokryt mnoha ledov-
ci, nádhernými horskými jezery a divokými ledov-
covými řekami. Délka túry: asi 3-5 hodin. Program 
dne doplní průvodce podle počasí nebo přání 
účastníků. 
8. den: Během dopoledne odjezd na  letiště 
Gardermoen a odpoledne odlet do Prahy. 
Pozn.: Sled jednotlivých dní výše uvedeného pro-
gramu může průvodce změnit, například na zákla-
dě předpovědi počasí, nebo podle předpokláda-
ného počtu turistů v navštívených místech.

o  fjordech. Cestou zpět zajedeme při dobrém 
počasí na  vyhlídkovou horu Dalsnibba, trůnící 
ve výšce 1 500 metrů nad fjordem. Návrat později 
večer. 
5. den: V dnešním dni nás čeká tzv. norská národ-
ní túra – přechod hřebenem Bessegen nad 
ledovcovým jezerem Gjende. Tato celodenní túra 
v národním parku Jotunheimen je jedna z nej-
krásnějších tras nejen v Norsku. Ráno dopluje-
me po jezeře Gjende na chatu Memurubu, odkud 
se vydáme zpět přes hřeben Besseggen. Po nároč-
ném výstupu na vrchol Vestfjellet budeme odmě-
něni výhledy na  vrcholy pohoří Jotunheimen, 
náhorní plošinu Valdresflya a na krásné ledovcové 
jezero Gjende. Sestup zpět končí u horské chaty 
Gjendesheim. Délka túry je asi 8 hodin. 
6. den: Po  předchozím náročném dni nás čeká 
výlet do národního parku Rondane a jeho okolí. 
Délku túry si zvolíte podle své výkonnosti. 
7. den: S  přírodou Norska se rozloučíme znovu 

1. den: Večer odlet z  Prahy na  letiště Oslo 
Gardermoen. Pozdě večer a v noci přejezd podél 
největšího norského jezera Mjøsa (362 km²), údo-
lím Heidal a kolem řeky Sjoa na místo pobytu.
2. den: Po dopoledním odpočinku se kolem pole-
dne vydáme na vycházku do borových lesů u divo-
ké ledovcové řeky Sjoa v údolí Sjodalen. Uvidíme 
mj. soutěsku Ridderspranget (Rytířský skok). 
3. den: Dnes se vydáme na nedalekou vyhlídko-
vou horu Heidalsmuen (1 745 m n. m.). Z vrcholu 
se nám naskytne panoramatický pohled na pohoří 
Rondane, masivy Jotunheimenu a nejdelší norské 
údolí Gudbrandsdalen. Délka túry cca 7 hodin. 
4. den: V  rámci turisticky oddechového dne navští-
víme v městečku Lom sloupový kostel a později 
snad nejznámější norský fjord Geirangerfjord 
(UNESCO). Fakultativně projížďka lodí po  fjordu 
k  vodopádům Sedm sester a  Nápadník. Možnost 
nákupu suvenýrů, návštěvy informačního centra 

LOSÍ A TROLÍ STEZKY – CHATY KEMP PLUS
Pohodový zájezd pro široké spektrum klientů, náruživé turisty, fotografy nebo ty, kdo rádi sbírají lesní plody. 
Pohodu navodí pohodlná letecká doprava, malá skupina, 4 večeře a  ubytování v  chatách s  vlastním WC 
(2 pokoje po dvou osobách) uprostřed panenské norské přírody téměř na konci civilizace. Program zájezdu 
je variabilní. Můžete se účastnit vypsaného programu, nebo se jen tak toulat hlubokými lesy a  nerušeně 
relaxovat. V  ceně jsou zahrnuty 4 večeře, které si připravíte sami z  námi dodaných polotovarů. Vycházky 
uskutečníme v  okolí místa pobytu a  v  krásném lesnatém okolí řeky Sjoa, na  túry zajedeme do  nejvyššího 
skandinávského pohoří Jotunheimen a do NP Rondane. Na celodenní výlet pojedeme k nejznámějšímu fjordu 
Norska – Geirangerfjordu.

Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo a  zpět vč. 
let. tax, dopravu mikrobusem, 7x  ubytování v  chatě 
KEMP PLUS s vlastním příslušenstvím (WC, sprcha) se 
dvěma dvoulůžkovými pokoji (patrové postele bez 
povlečení), 4x večeře (klient si sám ohřeje zachlazený 
nebo zavařený polotovar), průvodce, cestovní pojiště-
ní UNIQA K7C vč. storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné a  jízdné přibližně 
550 NOK (včetně plavby po jezeře Gjende a po fjordu 

Geiranger), další neuvedené služby.
Příplatky: zapůjčení povlečení (a   ručníku): 350 Kč, 
obsazení chatky 2 osobami: 7 500 Kč, obsazení chatky 
3 osobami: 5 000 Kč. 
Pozn.: Příplatek za  využití pokoje 1 osobou není 
možný – smlouvu o  zájezdu potvrzujeme až po  při-
hlášení dalšího zájemce stejného pohlaví. Pro samo-
statně cestující klienty doporučujeme zájezd 33NO.
Minimální počet účastníků: 15. Garance menší skupiny.

Oslo

NP Rondane
NP Jotunheimen

Heidalsmuen
Gjende

Geiranger Lom

Norsko • pobytový zájezd s výlety

Termín: Kód na webu: Cena:  Odjezdové místo:
14. 7. – 21. 7. 2019 30NO 23 900 Kč Praha 

26. 7. – 2. 8. 2019 30NO 23 900 Kč Praha 
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 Přechod hřebenem Bessegen nad ledovcovým jezerem Gjende – foto: Tomáš Papírník

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz

NP Rondane 

Vodopád Sedm sester
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NORSKO – TURISTIKA I KOMFORT HOTELU

pádů se dvěma rameny Låtefossen. Blízko hotelu 
je jeden z  nejstarších dřevěných kostelů Norska 
– Røldal Stavkyrkje. Ubytování 2 noci. Večeře 
v ceně zájezdu. 
7. den: Přesun oblastí fjordu Lysefjorden k nástu-
pu pro dosažení jednoho z hlavních cílů zájezdu, 
slavné skalní plošiny „Kazatelna“ – Preikesto-
len. Na  konci stezky nás čeká ohromující pohled 
z  výšky 600 m do  hlubin Lysefjordu. Výšlap nám 
zabere přibližně 4-5 hodin.  Zpět na  ubytování 
do Røldalu. Večeře v ceně zájezdu. 
8. den:  Další výlet uskutečníme na  pomezí krajů 
Rogaland a Telemark, jen kousek od jižního okra-
je NP Hardangervidda. Čeká nás lehčí túra asi 
4 hod. v ledovcem ohlazené oblasti Haukelifjell. 
Odjezd na poslední místo ubytování. Dnešní veče-
ře je v ceně zájezdu.  
9. den:  Během cesty na  letiště krátce zavítáme 
do centra hlavního města Oslo. Projdeme se pěší 
zónou Karl Johans Gate k nové dominantě Osla – 
budově Opery. Navečer odlet do Prahy.

na který vystoupíme, se nachází nejvýše položená 
chata norského spolku turistů Fannaråkhytta 
(2 068 m n. m.). Odměnou nám budou fantas-
tické pohledy na  vrcholky Jotunheimenu, hře-
ben ledovce Jostedalsbreen a siluety údolí fjordů. 
Délka túry je asi 7-8 hodin. Ubytování v  okolí 
Sogndalu. Večeře v ceně zájezdu. 
5. den: Větší část dne strávíme v  oblasti ledov-
ce Jostedalsbreen. Kromě tradiční lehčí vycházky 
k  čelu nádherného ledovcového splazu Niga-
ardsbreen jsou v oblasti další možnosti 3-4hodi-
nových túr (podle počasí případně možnost pře-
jezdu na turistiku jinam po trase zájezdu). Odpo-
ledne uvidíme mnohá ramena nejdelšího fjordu 
Norska Sognefjorden. Ubytování na dosah fjordu 
Hardangerfjord. Večeře v ceně zájezdu.  
6. den:  Dopoledne si užijeme úchvatného údolí 
Husedalen se čtyřmi nádhernými vodopády 
na  řece Kinso. Max. délka túry je 4-5 hod. Každý 
si může zvolit délku túry podle svých možností. 
Cestou k  dalšímu hotelu v  Røldalu, kde strávíme 
další 2 noci, se ještě zastavíme u mohutných vodo-

Norsko • poznávací zájezd s turistikou

Oslo
Preikestolen

Lillehammer

Husedalen
Aurland

Lom

Kongsberg
Røldal

Ledovcem modelovaná krajina národního parku Jotunheimen – foto: Sverre Hjørnevik

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

PŘEDNOSTI ZÁJEZDU
•  komfortní zázemí turistických hotelů
•  5x večeře v základní ceně zájezdu
•  nádherné horské túry na vrcholy i údolími hor
•  skupina do max. 30 účastníků

1. den:  Večer odlet z  Prahy do  Osla. Odjezd 
na ubytování. 
2. den:  Pravé turistické Norsko začíná za  Lille-
hammerem. Zahřívací cca 3hodinovou túru usku-
tečníme v  oblasti tzv. Cesty Peer Gynta nedale-
ko střediska Skeikampen. Za  dobré viditelnosti 
výhledy na  panorama národních parků Rondane 
a Jotunheimen. Přejezd na ubytování na dosah NP 
Jotunheimen, 2 noci. Večeře za příplatek.
3. den:  Vydáme se na  nejvyšší vrchol Norska 
a  celé Skandinávie – Galdhøpigen (2 469 m). 
Cesta dlouhá 15 km trvá okolo 7 hodin. Vede mj. 
přes ledovcové/sněhové pole, v  ceně je povinný 
doprovod místního průvodce s  lanem. Návrat 
na ubytování. Večeře za příplatek. 
4. den:  Na  druhém dvoutisícovém vrcholu, 

Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo a  zpět vč. let. 
tax, dopravu autobusem, vnitrostátní trajekty, 8x uby-
tování v  turistických hotelech (2lůžkové pokoje s  WC 
a sprchou), 8x snídaně, 5x večeře, průvodce, poplatek 
za místního průvodce s lanem 3. den, cestovní pojištění 

UNIQA K7C vč. storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné (téměř žádné), další výše 
neuvedené služby. Příplatky: 2x večeře (2. a 3. den): 
2 500 Kč, 1lůžkový pokoj: 9 000 Kč (omezený počet). 
Minimální počet účastníků: 24.

Termín: Kód na webu: Cena:  Odjezdové místo:
18. 7. – 26. 7. 2019 92NO 38 500 Kč Praha

NP Jotunheimen
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3. den: Dopoledne si v  případě pěkného poča-
sí vyšlápneme v  ledovcem ohlazeném pohoří 
Vikafjellet, kde se nám otevřou nádherné výhledy 
do světa norských hor. Poté se trajektem přeplaví-
me přes nejdelší skandinávský fjord Sognefjor-
den. Z  malebné vesničky Balestrand se vydáme 
vzhůru směrem k  vrcholu Raudmelen (972 m 
n. m.). Čím výš vystoupáme, tím budou výhledy 
na fjord pod námi atraktivnější. Navečer přejede-
me na ubytování v kempu Høv uprostřed idylické 
přírodní scenerie (2 noci).
4. den: Tento den je volným dnem v  krásné pří-
rodě. Můžeme jen tak lenošit v  krásném kempu, 
lehce se projít po  okolí nebo podniknout několi-
kahodinovou túru v  pozvolném, avšak divokém 
terénu stezkou Fossestien („Stezka vodopádů“) 
kolem několika kaskádovitých peřejí řeky Gaula.
5. den: Oblastí divokých řek, jezer, fjordů a dalších 
krásných scenerií dojedeme na dosah národního 
parku Jostedalsbreen. Za  dobrého počasí spat-
říme některý ze stále ubývajících ledovcových 
splazů největšího zalednění pevninské Evropy. 
Na tři další noci se pak ubytujeme v dalším pěk-
ném kempu za městem Stryn u ledovcového jeze-
ra Strynsvatnet.
6. a 7. den: Okolí Strynu by se dalo nazvat Mek-
kou turistických možností. K výhledům na ledovce 
se dá vystoupat mj. i  z  místa pobytu. Krásné je 
například okolí „tyrkysového“ jezera Loenvatnet. 
Doporučujeme též výjezd supermoderní lanov-

Chcete-li se vydat na zájezd do Norska letecky, 
namísto autobusem, nebo už jste třeba někdy 
v Norsku byli, bude se vám jistě líbit právě tato 
novinka. Vyrazit můžete třeba s celou rodinou. 
Program jsme uzpůsobili tak, aby zájezd mohli 
absolvovat i  rodiče s  dětmi cca od  8 let, nebo 
senioři, kteří jsou stále v dobré fyzické kondici. 
Naplánované trasy totiž umožní nevázat se 
zcela na  průvodce, který může s  nejzdatnější-
mi účastníky dosáhnout některého okolního 
vrcholu, zatímco ostatní využijí vymezený čas 
pro výšlap dle vlastních sil.
1. den: Odlet z  Prahy do  Osla večer. Přesun mik-
robusem s noční zastávkou ve sportovním areálu 
Holmenkollen (světlo je v  době zájezdu dlouho 
do noci) na ubytování v kempu pod kopcem.
2. den: Ráno se vydáme na  poloostrov muzeí 
Bygdøy s  výhledem na  panorama centra Osla. 
Možnost návštěvy jednoho z  muzeí: polární loď 
Fram nebo muzeum etnografa Thora Heyrdahla 
s vorem Kon-Tiki. Před polednem odjezd do vnit-
rozemí Norska. Údolím Hallingdalen a městečkem 
Gol směřujeme ke fjordům. Zastavíme u starodáv-
ného kostela v  Borgundu, kde se též v  případě 
dostatku času krátce projdeme v přírodní scenerii 
nad řekou. Nejdelší přesun první poloviny zájezdu 
ukončíme cestou 26 km dlouhým tunelem a podél 
ramen fjordů Aurlandsfjorden a  Naerøyfjorden 
(UNESCO). Pozdě večer dojedeme na  ubytování 
v kempu Tvinde pod stejnojmenným vodopádem.

NÁVRAT DO NORSKA (VHODNÉ I PRO DĚTI)
Oslo

NP Rondane
NP Jotunheimen

Heidalsmuen
Gjende

Geiranger Lom

Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo a  zpět vč. let. 
tax, dopravu mikrobusem, vnitrostátní trajekty, 9x 
ubytování v chatkách TURIST pro 4 osoby (2 patrové 
postele, bez soc. příslušenství), 6x polotovar na pří-
pravu vlastní večeře, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C vč. storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné v Oslu cca 100 NOK, lanovka 
ve Strynu cca 500 NOK a další výše neuvedené služby.
Příplatky: využití chatky pouze 2 osobami: 4 500 Kč/
os. Využití chatky 3 osobami: bez příplatku. Pro obě 

možnosti obsazení: omezený počet, max. 5 chatek.
Pozn.: Průvodce zároveň řídí jeden z  mikrobusů 
(druhý mikrobus řídí řidič, který funkci průvodce nevy-
konává). Mimo vozidlo plní průvodce tohoto zájezdu 
spíše funkci koordinátora směřování turistů na  turis-
tické trasy podle jejich výkonnosti. Některé túry tak 
klienti absolvují sami bez průvodce, který je v tu dobu 
s jinou skupinou klientů. Změna programu s ohledem 
na počasí vyhrazena – náhradní túry určí průvodce.
Minimální počet účastníků: 18.

Vodopády naplněné vodou z ledovce – foto: archiv CK

foto: Bard Basberg/Nordfjord.no

Krásný výhled na fjord ocení i děti – foto: Bard Basberg/Nordfjord.no

kou na  vrchol Hoven, odkud jsou za  dobrého 
počasí neskutečně pohledy na fjordy a jezera zaře-
zaná v  údolích a  na  sněhová a  ledovcová pole 
v okolních horách.
Pozn.: Program 5. až 7. dne uspořádá průvodce, 
mj. podle počasí, výkonnosti skupiny apod. 
8. den: Dnes se na nás těší další fjord a slavná Trolí 
stezka. Pohled na  Geirangerfjord (UNESCO) si 
užijeme při krátké vycházce na vyhlídku z parko-
viště mezi obcemi Hellesylt a  Stranda. Po  krátké 
plavbě trajektem přes fjord Eidfjord vyjedeme 
„jahodovým údolím“ Valldalen až do  sedla nad 
serpentinami Trolí stezky. V  oblasti se vydáme 
na 2-4hodinovou pěší túru (v případě špatné vidi-
telnosti nebo deště přejedeme na turistiku jinam). 
Údolím Romsdalen dojedeme večer na ubytování 
v okolí městečka Dombås (2 noci).
9. den: Vyjedeme na  náhorní plošinu, odkud 
možná zahlédneme několik dvoutisícových vrcho-
lů (mj. Snøhetta). Následně se vydáme na  pár 
hodin do nitra národního parku Dovrefjell – Sunn-
dalsfjella. Právě tady lze občas při troše štěstí spat-
řit zdejšího specifického obyvatele, jímž je pižmoň 
severní. Pokud se nám to nepodaří, budou se nám 
jistě líbit aspoň krásné potoky, říčky a jezera, zabar-
vené břidlicové skály či ohromná kamenná pole.
10. den: Dovolená v  Norsku skončí asi 6hodino-
vým přesunem (včetně krátkých zastávek) dlou-
hým údolím Gudbrandsdalen na  letiště Garder-
moen severně od Osla. Navečer odlet do Prahy.

Téměř 20 let se programy zájezdů s  turistikou Vodopády a  ledovce 
Norska a  Zlatá cesta severu rozvíjejí tak, aby uspokojovaly klienty 

těšící se do  Norska na  panensky krásnou přírodu, a  zároveň, aby byly finančně přijatel-
né. To stále umožňuje ubytování v  jednoduchých kempových chatkách po  3 - 4 osobách (příplatek na  ubytování 
po  2  osobách je u  tohoto termínu rovněž možný). Tentokrát se vydáme ve  stopách výše zmiňovaných zájezdů, 
např. do krásných kempů Tvinde, Hov nebo Strynsvatn. Z přírodních cílů přidáme výstupy na vyhlídky nad fjordy 
i k ledovcovým splazům, stejně tak jako toulání v romantických zákoutích u říčních vodopádů nebo jezer. Celkově je 
turistická náročnost zájezdu tzv. fialová botička – střídání lehčích a obtížnějších túr (do 3 hodin), nebo několikaho-
dinové túry. Tento turistický letecký zájezd do Norska se uskuteční v menší skupině do 30 osob, dvěma mikrobusy. 

Patrik 
Dekan
průvodce zájezdu

Norsko • poznávací zájezd s turistikou

Termín: Kód na webu: Cena:  Odjezdové místo:
5. 7. – 14. 7. 2019 36NO 24 500 Kč  Praha

SPECIÁLNÍ SLEVA PRO DĚTI 8 - 16 LET: 3 000 Kč  
(pouze 7 dětí se slevou, neplatí časová sleva, pouze věrnostní)

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz

NOVINKA
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Bránou do malebného pohoří Rondane je jezero Rondvatnet – foto: Jiří Ježdinský

Norsko • pobytový zájezd s výlety

VHODNÉ PRO SÓLOCESTOVATELE:
jednolůžkové pokoje, které jsou součástí 

apartmánů, jsou bez příplatku. Jednolůžkový 
pokoj v hotelu za příplatek.

Možnost vydat se na dvoudenní trek se stany do nitra 
Jotunheimenu včetně výstupu na nejvyšší vrchol 
Skandinávie Galhøppiggen (2 469 m n. m.). Noclehy 
ve vlastních nebo vypůjčených stanech. Zapůjčení 
v místě pobytu možné. Podrobnosti na webu. 

Znáte z Norska
www.norskebrusinky.cz

Džemy plné ovoce: 1 kg od 120 Kč  
brusinky, maliny, borůvky, jahody i pomeranče

norske
brusinky.cz

TURISTICKÉ NORSKO S NÁDECHEM ISLANDU
Užijte si Norsko hlavně s  pohorkami na  nohou. Těm, kteří mají rádi celodenní túry 
a zvláště výstupy, nabízíme skvělý zájezd s pořádnou dávkou turistiky. Trasa je vhodná 

pro turisty zvyklé na pohyb v horách. Některé túry můžete uskutečnit sami bez průvodce (ten je zároveň řidi-
čem minibusu pro 9 osob) a volba délky tras je možná po dohodě účastníků.
Zdoláme několik dvoutisícových vrcholů v NP Jotunheimen a v jeho okolí se několikrát dostaneme do ledov-
cem ohlazené krajiny bez vyšší vegetace, zato s bludnými balvany a výhledy na ledovce. Podobnost s Islandem 
navodí nejen mnohé bezejmenné i mohutné vodopády, divoké řeky a malebná jezera, ale i dvě méně známé 
lokality. Až na výjimky se budeme pohybovat v  liduprázdné krajině bez turistů, zato s osamělými farmami, 
pasoucími se ovcemi, a možná i soby nebo losy. 

Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo a  zpět vč. 
let. tax, dopravu mikrobusem, 9x ubytování v  chatě 
s 2-3lůžkovými pokoji (některé mají patrové postele, 
bez povlečení, sociální zařízení na  patře), 6x veče-
ře (klient si sám ohřeje zachlazený nebo zavařený 
polotovar), průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
včetně storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné (téměř žádné), jízdné 

po jezeru Gjende cca 150 NOK, další neuvedené služby.
Příplatky: zapůjčení povlečení a ručníku: 350 Kč, jed-
nolůžkový pokoj: 3  000 Kč (omezený počet pokojů), 
stan: 500 Kč/stan, nafukovací karimatka: 100 Kč/os.
Pozn.: V  termínu 9. 8. – 18. 8. 2019 bude podle 
možností vozidla CK odlet zpět do Prahy z Osla nebo 
z Bergenu (s přestupem).
Minimální počet účastníků: 6. Garance menší skupiny.

Termín: Kód na webu: Cena:  Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
14. 6. – 23. 6. 2019 33NO 24 900 Kč do 13. 12. 2018: 23 406 Kč Praha
26. 6. – 5. 7. 2019 33NO 24 900 Kč do 25. 12. 2018: 23 406 Kč Praha
9. 8. – 18. 8. 2019 33NO 24 900 Kč do 8. 1. 2019: 23 406 Kč Praha

leží ve výšce 2 068 m n. m., budeme mít svět hor, 
jezer i  fjordů jako na  dlani. Odjezd na  ubytování 
na dosah fjordu Sognefjorden (2 noci). 
8. den: Kratší nebo delší túry v  oblasti atraktiv-
ních splazů největšího norského ledovce Joste-
dalsbreen (stejnojmenný NP).  
9. den: Druhý nejdelší fjord světa Sognefjorden 
překonáme trajektem. Toulky další oblastí podob-
nou Islandu, v oblasti náhorních planin kolem tzv. 
Sněžné cesty. Výhledy z výšky až 1 400 metrů nad 
hladinou Aurlandfjordu. 
10. den: Během dne odlet do Prahy.

men. Cesta k  chatě Glitterheim pěšky, nebo lze 
na místě zapůjčit kolo (cca 100 NOK). Túra na dříve 
nejvyšší vrchol celé Skandinávie - Glittertind 
(cca 2 465 m) s nádhernými výhledy na ledovcem 
modelovanou krajinu. 
7. den:  Odjezd z  místa pobytu přes Lom. Odpo-
lední túra znovu v  NP Jotunheimen, který je 
pokryt mnoha ledovci, nádhernými horskými 
jezery a  divokými ledovcovými řekami.  Jednou 
z  možností je cca 7hodinová vysokohorská túra 
k  vrcholu Fannaråken obklopenému ledovci 
a  sněhovými poli. Od  chaty Fanaråkhytta, která 

1. den: Večerní let z Prahy do Osla. Příjezd na uby-
tování cca v  02:00. Ubytování 6 nocí na  dosah 
ledovcové řeky Sjoa. 
2. den: Před polednem se vydáme na  kratší 
„zahřívací“ túru, při které vystoupíme na  některý 
z méně náročných vrcholů v oblasti (Sjolikampen, 
Tessefjellet aj.). 
3. den:  Šotolinovými cestami dojedeme pod 
náhorní plošinu Valdresflya. Zdejší krajina má 
nádech tundry, v  některých partiích je podobná 
Islandu. Túra v oblasti. 
4. den: Dnes se vydáme na  vyhlídkovou horu 
Heidalsmuen  (1 745 m n. m.). Panoramatický 
pohled na pohoří Rondane a nejdelší norské údolí 
Gudbrandsdalen. Délka túry cca 7 hodin. 
5. den:  Norská národní túra – přechod hřebene 
Bessegen nad ledovcovým jezerem Gjende. Ráno 
doplujeme po jezeře Gjende na chatu Memurubu, 
odkud se vydáme zpět přes hřeben k chatě Gjen-
desheim. Délka túry je asi 8 hodin. 
6. den:   Ráno odjezd na  hranici NP Jotunhei-Zd
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Oslo

Heidalsmuen
Sognefjorden

Lom

NP Jotunheimen
GjendeNOVINKA
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TURISTIKA VE FJORDECH

dů Låtefossen a  u  jednoho z  nejstarších dřevě-
ných kostelů v  Røldalu. Odpoledne uskuteční-
me výlet na  pomezí krajů Rogaland a  Telemark, 
jen kousek od  jižního okraje NP Hardangervidda. 
Čeká nás lehčí túra v  ledovcem ohlazené  oblas-
ti Haukelifjell  (cca 4 hodiny). Navečer přesun 
na další ubytování v okolí Saudy. 
7. den: Přesun oblastí fjordu Lysefjorden k nástu-
pu pro dosažení jednoho z  hlavních cílů zájezdu, 
slavné  skalní plošiny Preikestolen – „Kazatelna“. 
Na konci stezky nás čeká ohromující pohled z výšky 
600 m do hlubin a prostoru Lysefjordu. Výlet nám 
zabere přibližně 4-5 hodin. Přesun na ubytování.
8. den:  Podle vhodných letových časů příjezd 
na  letiště ve  Stavangeru a  odlet s  přestupem 
do Prahy, na vyžádání do Krakowa.

herný pohled na  burácející řeku a  masy ledu 
ledovcového splazu Bondhusbreen. Délka túry 
cca 4 hodiny. Večer přijedeme na ubytování v obci 
Kinsarvik (3 noci).
4. den:  Dnes si užijeme okolí krásného fjordu 
Hardangerfjord a  ještě úchvatnějšího údolí 
Husedalen se čtyřmi nádhernými vodopády 
na řece Kinso. Délka túry cca 5 hodin.
5. den: Ráno se vydáme na náročný celodenní výstup 
s  cílem na  skalním výběžku  Trolltunga.  Z  obráz-
ků známý  „Trolí jazyk“  se nachází nad jezerem 
Ringedalsvatnet u  městečka Tyssedal. Pro mnoho 
Norů, ale také zahraničních návštěvníků, je jednou 
z největších přírodních atrakcí Norského království. 
Délka túry 8 až 10 hodin. 
6. den: Cestou zastavíme u mohutných vodopá-

Norsko • poznávací zájezd s turistikou

1. den:  Odlet z  Prahy (s  přestupem) do  druhého 
největší města Norska Bergenu. Přílet nad oblastí 
fjordů patří k  nejkrásnějším na  světě. Čas odletu 
není v době tisku katalogu znám. Odjezd na uby-
tování – 2 noci v  Bergenu. Na  vyžádání možnost 
samostatného odletu z Krakowa. 
2. den:  Ráno si krátce prohlédneme centrum 
Bergenu  (UNESCO) a  pak si, překvapivě blízko 
na  dosah velkého města, vyšlápneme na  horu 
Ulriken, odkud jsou pěkné výhledy na  město, 
průlivy a ostrovy, které jej obklopují.
3. den: Dopoledne se přesuneme do  hor 
Hordalandského kraje, kterému spolu s  fjordy 
vévodí druhý největší norský ledovec Folgefonni. 
Odpoledne se proto vydáme pohodlnou cestou 
k  jezeru Bondhusvatnet, od  kterého budeme 
stoupat až do  míst, odkud se nám otevře nád-

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Norska a zpět vč. 
let. tax, dopravu mikrobusem, vnitrostátní trajekty, 
ubytování 5x ve  2 až 3lůžkových pokojích  chat LUX 
(2-3 ložnice, WC, sprcha, kuchyňka) a  2x v  hostelu 
(2 až 3lůžkové pokoje s WC, sprchou, bez povlečení 
a  ručníků), 2x snídaně, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C včetně storna a pojištění proti úpadku CK. 

Cena neobsahuje: vstupné (téměř žádné), stravu 
a další výše neuvedené služby. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj 7 000 Kč.
Pozn.: je třeba mít vlastní povlečení a prostěradlo. 
Minimální počet účastníků: 8. 
Garance menší skupiny.

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

Zapadající slunce nad fjordem Handargerfjord – foto: Sverre Hjørnevik

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

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz

Oslo

Bergen

Preikestolen
Stavanger

HaukelifjellKinsarvik

Termín: Kód na webu: Cena:  Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
18. 8. – 25. 8. 2019 82NO 28 900 Kč do 17. 1. 2019: 27 166 Kč Praha


