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P E R I S C O P E

SEVERSKÉ, OSTROVNÍ A EXOTICKÉ DESTINACE V EVROPĚ I VE SVĚTĚ

SKANDINÁVIE

ISLAND
NORSKO
ŠVÉDSKO
DÁNSKO
FINSKO
POBALTÍ
IRSKO
SKOTSKO
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P E R I S C O P E
SVĚT 2017

AZORSKÉ OSTROVY
MADEIRA
KANADA
LISABON
ANDALUSIE 
MEXIKO
USA
IZRAEL
ARMÉNIE
GRUZIE
NOVÝ ZÉLAND
a další

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

SVĚT S PRŮVODCI CK PERISCOPE SE VÁM PRÁVĚ OTEVÍRÁ!
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DÁLE V NABÍDCE:
74SV17 KYPR
63SV17  PORTO
13KS17  VIETNAM
14KS17 JAPONSKO 
60SV17 CHORVATSKO

PŘEDNÁŠKY 
AZORSKÉ OSTROVY (Patrik Dekan)
 21. 1.  BRNO, veletrh GO 
 31. 1.  BRNO, Digitárium planetária 
 7. 2.  BRNO, Moravská zemská knihovna
 23. 3.  OSTRAVA – kino Art 
KANADA 
 1. 2.  OLOMOUC, kino Metropol (Patrik Dekan)
 14. 3.  ÚSTÍ N/L., Severočeská vědecká knihovna 

(Tomáš Hájek)



SLOVO ÚVODEM
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PŘEHLED ZÁJEZDŮ
kód  

zájezdu název zájezdu typ zájezdu str.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NORSKO, ŠVĚDSKO, FINSKO, DÁNSKO A POBALTÍ
32ZI17 Lyžování za polárním kruhem poznávací zájezd 10
21ZI17 Finsko s polární září nad hlavou poznávací zájezd 10
11ZI17 Zimní pobyt v Medvědím brlohu poznávací zájezd 10

01ZI17 Na běžkách za losy pobytový zájezd 
s výlety 11

04ES17 Přírodou Pobaltí a Helsinky poznávací zájezd 12
03KS17 Velká cesta Pobaltím poznávací zájezd 12

02ES17 Petrohrad – poklad Ruska pobytový zájezd 
s výlety 13

84SV17 Berlín, Drážďany poznávací zájezd 14
11KS17 Cestou polských králů poznávací zájezd 14
12KS17 Soči – perla černomořského pobřeží poznávací zájezd 14
05ES17 Pobaltí od A do Z poznávací zájezd 15
99NO17 Klenoty Norska a Islandu poznávací zájezd 16
47NO17 Norsko 55+ poznávací zájezd 17
03NO17 Fjordy 55+ poznávací zájezd 17
50NO17 V červnu je Norsko nejkrásnější poznávací zájezd 18
21NO17 Království fjordů z Bergenu poznávací zájezd 18
45NO17 Norské fjordy, Švédsko a Dánsko poznávací zájezd 19
22NO17 Království Dánsko, Švédsko, Norsko poznávací zájezd 20

73NO17 Severská romance – Norsko a Dánsko poznávací zájezd 
s turistikou 21

37NO17 Norsko – nejkrásnější fjordy poznávací zájezd 22
09NO17 Do srdce norských fjordů poznávací zájezd 23
37NO17 Norsko – evropská Kanada poznávací zájezd 23
26NO17 Pozorování polárního slunce poznávací zájezd 24

04KS17 Za půlnočním sluncem přes Lofoty  
a Vesterály poznávací zájezd 24

27NO17 Lofoty a Vesterály – perly Skandinávie poznávací zájezd 25

29NO17 Lofoty a příroda na polárním kruhu poznávací zájezd 
s turistikou 26

12ZI17 Lofoty v zimě poznávací zájezd 26
28NO17 Lofoty a Nordkapp poznávací zájezd 27
60NO17 Polární záře a velryby okružní plavba 27
17NO17 Finsko a Norsko – Laponskem na Nordkapp poznávací zájezd 28

76NO17 Špicberky – nejseverněji v životě pobytový zájezd 
s výlety 29

02AD17 Špicberky – pozvánka do Arktidy pobytový zájezd 
s výlety 30

77NO17 Špicberky – arktické jaro okružní plavba 30
V POHORÁCH PO SKANDINÁVSKÝCH HORÁCH

89NO17 Vodopády a ledovce Norska poznávací zájezd 
s turistikou 32

54NO17 Národní parky – vodopády a ledovce poznávací zájezd 
s turistikou 33

30NO17 Losí a trolí stezky pobytový zájezd 
s výlety 34

82NO17 Turistika ve fjordech poznávací zájezd 
s turistikou 35

83NO17 Turistika na Lofotech a v NP Rago poznávací zájezd 
s turistikou 36

85NO Cyklistika a turistika v Norsku poznávací zájezd 
s turistikou 36

07AD17 Švédsko – treking v NP Sarek poznávací zájezd 
s turistikou 37

85NO17 Finským Laponskem v barvách podzimu poznávací zájezd 
s turistikou 37

ISLAND, GRÓNSKO, FAERSKÉ OSTROVY

03IS17 Island 55+ pobytový zájezd 
s výlety 42

31IS17 Grónská NEJ poznávací zájezd 
s turistikou 43

23IS17 Lodí na Island v období letního slunovratu poznávací zájezd 43
99NO17 Klenoty Norska a Islandu poznávací zájezd 44

10IS17 Nejznámější místa Islandu pobytový zájezd 
s výlety 45

12IS17 Sedm divů Islandu pobytový zájezd 
s výlety 46

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

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

Cestovní kancelář Periscope Skandinávie, s. r. o.
SMETANOVA 9, 602 00 BRNO. IČ: 25263196  
tel.: 542 213 346, fax: 542 213 347
e-mail: periscope@skandinavie.cz 
www.skandinavie.cz

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

www.skandinavie.cz

Vážení příznivci Severu a CK Periscope,
rád bych Vás pozdravil na  startu 25. letní sezony, 
kterou naše značka periscope za pár měsíců proži-
je. Nikdy pořádně nevím, kdy ta kulatá a půlkulatá 
výročí vlastně slavit, když teprve v půli ledna dovrší 
periscope své 24. narozeniny. 
Jistě však vím, že těsně před vydáním katalogu jsme 
společně s RNDr. Josefem Chodurem oslavili 15 let, 

které již v  periscope prožil, a  které ozdobil svou každodenní pečlivou 
a odbornou prací (zvláště rezervace trajektových lístků a nejvíce vše, co 
se týká Islandu a Grónska). Ostatně – v penzionech, kempech a u doprav-
ců na Islandu je naše značka častěji vnímána jako „Josef“, než periscope. 
Další kolegové v brněnské kanceláři, stejně pracovití a fundovaní, oslaví 
podobná výročí v příštím a přespříštím roce. Náš stálý, a tudíž zkušený 
kolektiv je zárukou kvalitně připravovaných zájezdů, firemních výletů 
i  individuálních dovolených. Rovněž tak mnozí průvodci pro nás pra-
cují 15–20 let. Děkuji tímto veřejně všem výše uvedeným, že je práce 
pro  periscope stále baví a že vždy myslí při přípravě i realizaci zájezdů 
na prospěch cestujících klientů.
Další výročí si připsala naše chata „Muru“ v Norsku, ve které během minu-
lých 10 let strávily příjemné týdenní pobyty v létě i v zimě více jak tři stovky 
klientů. Letní zájezdy Losími a trolími stezkami a zimní Na běžkách za losy 
patří do  kategorie „pobytový zájezd s  výlety“. Vydejte se do  kouzelného 
místa na pokraji rozsáhlé divočiny, a přesto na dosah nejvyšších norských 
hor a fjordů, i Vy. Můžete se spolehnout na malou skupinku, krásnou pří-
rodu, světlé letní noci nebo vynikající sníh v upravovaných stopách a cel-
kově poklidnou atmosféru celé Vaší dovolené v Norsku.
Za pár let budeme na rok 2016 vzpomínat jako na jeden z nejúspěšněj-
ších v historii periscope. Zájem o Island a Norsko je enormní. Zároveň 
jsme v roce 2016 pořídili 2 další mikrobusy pro 8 a 19 cestujících a může-
me tak stále častěji poskytovat zájezdy v menších skupinách. Rád bych 
však za  skvělé služby poděkoval i  dalším dopravcům, mj. Crosseurope, 
Uchytil, GAD, BusLine. 
A  Vám, našim milým klientům, chci popřát úspěšný a  klidný rok 2017, 
a v něm mnoho příležitostí pro cestování. Děkujeme, že cestujete, mnozí 
z Vás opakovaně, i více než 10 let, se značkou periscope.

 Ing. Petr Burian
 majitel CK periscope Skandinávie

Setkání cestovatele Jiřího Kolbaby (vlevo) a specialistek CK Periscope Skandinávie 
Evy Dekanové a Hany Bernardové v Norsku během služební cesty při kontrole 
ubytovacích kapacit (květen 2016).



Zájezdy organizuje CK Periscope Skandinávie. Pokud je organizátorem jiná CK, je to uvedeno 
na konci konkrétního zájezdu.
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Cestovatel a fotograf JIRKA KOLBABA
cestuje a doporučuje CK Periscope Skandinávie

„S  CK Periscope Skandinávie spolu
pracuji od  roku 2010. Tehdy v  mých 
fotografiích z  celého světa Island tak 
trochu chyběl. Tato situace se změni
la díky tomu, že jsme s  majitelem CK 
 Petrem Burianem vymysleli DIASHOW 
SEDM DIVŮ ISLANDU a  cestovka 
mi dlouhodobě poskytuje podporu 
v  mých cestách na  Island. Fenomén 
Islandu v  mé tvorbě nyní jasně vede, 
na  Island se několikrát ročně vracím, 
pravidelně o něm přednáším a na ko
nec roku 2017 o něm chystám velkou 
fotografickou publikaci.“  

facebook.com/periscope.cz

REJSTŘÍK ZEMÍ
Arménie ���������������������������������������������� str� 71
Azory ��������������������������������������������� str� 68, 69
Dalmácie��������������������������������������������� str� 74
Dánsko ���������������������������������������str� 19 – 21 
Faerské ostrovy ������������������������ str� 43, 56
Finsko������������������������������������� str� 10, 12, 28
Grónsko ��������������������������������������� str� 43, 54
Gruzie �������������������������������������������������� str� 71
Irsko ���������������������������������������� str� 58, 59, 64
Island�����������������������������str� 16, 42, 44 – 56
Izrael ����������������������������������������������������� str� 72
Japonsko �������������������������������������������� str� 72
Kanada ������������������������������������������������ str� 73
Kypr������������������������������������������������������� str� 70
Laponsko ������������������������������������� str� 10, 28

Madeira ����������������������������������str� 66 – 68
Mexiko ���������������������������������������������str� 71
Německo ����������������������������������������str� 12
Norsko ����� str� 11, 16 – 28, 32 – 36, 44
Norsko – fjordy �����str� 18, 19, 22 – 23
Norsko – Lofoty �����������str� 24 – 27, 36
Nový Zéland ���������������������������������str� 72
Pobaltí ��������������������������������������str� 12, 15
Polsko ����������������������������������������������str� 14
Portugalsko ���������������������������str� 66, 68
Rusko ��������������������������������������str� 12 – 14
Skotsko ����������������������������������str� 59 – 64
Špicberky ��������������������������������str� 29, 30
Švédsko ��������������������str� 19 – 22, 32, 37
USA ������������������������������������������str� 74 – 75
Vietnam ������������������������������������������str� 71

PŘEDNÁŠKY/SETKÁNÍ S PŘÍZNIVCI
Cestovní kancelář Periscope Skandinávie pro vás připravuje zajímavé promítání 
a povídání našich průvodců. Každá přednáška vás přenese do některé z cílových 
destinací našich poznávacích i turistických zájezdů. Kromě našich průvodců vám 
představí své diashow Sedm divů Islandu i známý cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba.
Doporučujeme, abyste se přihlásili k  odběru e-mailových aktualit anebo 
sledovali naši webovou stránku, případně facebook s  dalšími novými 
 akcemi, kde se naše CK prezentuje.
 10� 1�  Švédské Laponsko, NP Sarek, Praha, Centrum Černý Most  

(Helena Křenková)*
 20� 1�  Skotsko, Brno, veletrh GO (Patrik Dekan)
 21� 1�  Island, Azorské ostrovy, Brno, veletrh GO (Patrik Dekan)
 22� 1�  Island, Brno, veletrh GO (Patrik Dekan)
 23� 1�  Island, Brno, Digitárium Planetária (Jiří Kolbaba)
 24� 1�  Skotsko, Brno, Moravská zemská knihovna (Patrik Dekan)
 26� 1�  Norsko, Ostrava, kino Art (Patrik Dekan)
 26� 1�  Island, Ústí n/L�, Severočeská vědecká knihovna (Hana Tomsová)
 30� 1�  Island, Most, ZUŠ F� L� Gassmanna (Jiří Kolbaba)*
 31� 1�  Azorské ostrovy, Brno, Digitárium Planetária (Patrik Dekan)
 1� 2�  Kanada, Olomouc, kino Metropol (Patrik Dekan)
 3� 2�  Island, Lipovec (okr� Blansko), sokolovna (Jiří Kolbaba)*
 7� 2�  Azorské ostrovy, Brno, Moravská zemská knihovna (Patrik Dekan)
 14� 2�  Norsko, Ústí n/L�, Severočeská vědecká knihovna (Tomáš Hájek)
 20� 2�  Island, Praha, kavárna Cafeidoskop (Hana Tomsová)
 14� 3�  Kanada, Ústí n/L�, Severočeská vědecká knihovna (Tomáš Hájek)
 15� 3�  Norsko, Praha, kavárna Cafeidoskop (Tomáš Hájek)
 21� 3�  Norsko, Brno, Digitárium Planetária (Patrik Dekan)
 23� 3�  Azorské ostrovy, Ostrava – kino Art (Patrik Dekan)
 28� 3�  Norsko, Plzeň, Měšťanská beseda (Tomáš Hájek)
 8� 4�  Island, 16� Islandský den, Praha, Městská knihovna
 26� 4�  Island, Kyjov, Kino Panorama (Jiří Kolbaba)*
 21� 10� Setkání pŕíznivců CK, Praha 9, hotel Chvalská tvrz�
 13� 11�  Island, Hlinsko, Multifunkční centrum (Jiří Kolbaba)*
 2� 12�  Island, Zlín (Jiří Kolbaba)*

*přednášky nejsou organizovány přímo CK Periscope Skandinávie

kód  
zájezdu název zájezdu typ zájezdu str.

30IS17 Tajemné západní fjordy Islandu poznávací zájezd 
s turistikou 47

35IS17 Za polární září, sopkami a gejzíry na Island poznávací zájezd 47

06IS17 Island v kostce poznávací zájezd 48

18IS17 Island všemi smysly poznávací zájezd 
s turistikou 49

15IS17 Výprava do nitra Islandu poznávací zájezd 
s turistikou 50

33IS17 Výprava na Island v malé skupině poznávací zájezd 
s turistikou 51

08IS17 Islandská mozaika poznávací zájezd 
s turistikou 52

32IS17 Taje a krásy vnitrozemí Islandu 4x4 poznávací zájezd 
s turistikou 53

02IS17 Jedinečné scenerie Islandu a Grónska poznávací zájezd 
s turistikou 54

14IS17 Sopky, vodopády a ledovce Islandu  
s turistikou 

poznávací zájezd 
s turistikou 55

27IS17 Krása islandských koní a polární záře 
na Islandu 

poznávací zájezd 
s turistikou 56

17IS17 Za polární září s J. Suchardou poznávací zájezd 
s turistikou 56

IRSKO A SKOTSKO
02IR17 Irský evergreen poznávací zájezd 58

11IR17 Irsko 55+ poznávací zájezd 59

07IR17 Skotsko 55+ poznávací zájezd 59

06IR17 Skotské okouzlení poznávací zájezd 60

10IR17 Skotská vysočina a Skye poznávací zájezd 
s turistikou 61

05IR17 Přírodou Skotska poznávací zájezd 
s turistikou 61

08IR17 Skotsko a Orknejské ostrovy poznávací zájezd 
s turistikou 62

12IR17 Skotská whisky a Highland games poznávací zájezd 63

01KS17 To nejlepší z Irska a Skotska poznávací zájezd 64

SVĚT S PRŮVODCI CK PERISCOPE
76SV17 Lisabon a okolí poznávací zájezd 66

09SV17 Lisabon a Madeira – květinové slavnosti poznávací zájezd 66

21SV17 Lisabon a Porto poznávací zájezd 66

69SV17 Madeira – dovolená v ráji poznávací zájezd 67

41SV17 Madeira – turistika pobytový zájezd 
s turistikou 67

66SV17 Návrat na Madeiru – turistika a koupání poznávací zájezd 
s výlety 67

63SV17 Porto a Azory 55+ poznávací zájezd 68

70SV17 Madeira a Azorské ostrovy poznávací zájezd 68

47SV17 Azory – krásy ostrova Sao Miguel poznávací zájezd 68

62SV17 Pohodová turistika po Azorech poznávací zájezd 
s turistikou 69

61SV17 Azorské ostrovy od A do Z poznávací zájezd 69

72SV17 4 azorské ostrovy poznávací zájezd 69

08SV17 Andalusie a Gibraltar, festival v Seville poznávací zájezd 70

74SV17 Kypr poznávací zájezd 70

13KS17 Okruh Vietnamem – cesta za romantikou poznávací zájezd 71

22SV17 Velký okruh Mexikem poznávací zájezd 71

26SV17 Gruzie a Arménie poznávací zájezd 71

38SV17 To nejlepší z Izraele poznávací zájezd 72

14KS17 Japonsko – sopky, termály  
a hrady ostrova Kjúšú poznávací zájezd 72

85SV17 Nový Zéland – Jižní ostrov poznávací zájezd 72

68SV17 Niagára, Ontário a příroda Kanady poznávací zájezd 73

78SV17 Kanada – toulky v NP Banff, Jasper a Yoho poznávací zájezd 
s turistikou 73

43SV17 Národní parky jihozápadu USA poznávací zájezd 
s turistikou 74

60SV17 Aktivní dovolená na lodi  
– ostrovy Dalmácie 

poznávací zájezd 
s výlety 74
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ 
PODMÍNKY
Zájezdy uvedené v tomto katalogu pořádá cestovní kan-
celář Periscope Skandinávie, s. r. o.
Na tyto zájezdy se vztahují aktuální Všeobecné smluvní 
podmínky, které najdete na str. 38–39 tohoto katalogu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CENY
Ceny v tomto katalogu byly kalkulovány těmito kursy 
České národní banky v den předání katalogu do tisku:
1 EUR = 27 Kč, 1 NOK = 3 Kč, 100 ISL = 22 Kč,  
1 GBP = 32 Kč, 1 USD = 25,50 Kč, 1 CAD = 19 Kč.

KATALOG BYL PŘEDÁN DO TISKU DNE 28. 11. 2016.
Ceny zájezdů mohou být změněny dle bodu 4 všeobec-
ných smluvních podmínek (viz str. 38).
Ceny zájezdů na  Island jsou kalkulovány se 7% DPH 
za  ubytovací služby. V  případě zvýšení DPH mohou 
být ceny zájezdů změněny dle platných všeobecných 
smluvních podmínek, bod 2.
Čísla bankovních účtů 
CK Periscope Skandinávie, s. r. o.
Pro platby v Kč: ČSOB Brno: 605098223/0300
 ČS Brno: 0003469752/0800
Pro platby v EUR: ČSOB Brno: 673950043/0300
 ČSOB Bratislava: 326560243/7500

SLEVY

-  Maximální výše slevy nebo jejich součtu je 2 500 Kč/
os. (u zájezdů se základní cenou vyšší než 60 000 Kč 
je max. 5 000 Kč/os.)

-  Slevy se nesčítají. Pouze věrnostní lze využít spolu 
s časovou nebo věkovou slevou 2,5 %.

-  Slevy se vypočítávají ze základní ceny zájezdu (bez 
příplatků apod.)

- Slevy nelze uplatňovat na již zlevněné zájezdy.
-  Slevy nelze uplatňovat dodatečně po zakoupení zájezdu.
-  Neplatí-li výše uvedené slevy nebo je-li jejich výše 

omezena, je to uvedeno přímo u daného zájezdu.

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

a) Věrnostní:
1 % při účasti na  dvou individuálních programech 
nebo zájezdech z našeho katalogu pořádaných Pe-
riscope Skandinávie s.r.o. Plus 0,5 % za účast na kaž-
dém dalším, až do výše 4 %.
b) Časová:
6 % – při úhradě zálohy 50 % ceny 7 a více měsíců 
před odjezdem.
4 % – při úhradě celé ceny zájezdu 6 měsíců před 
odjezdem. 
3 % – při úhradě celé ceny zájezdu 5 měsíců před 
odjezdem.
c) Věková:
2,5 % – děti a mládež do 25 let a osoby starší 65 let. 
d) Sleva 55+:
2 000 Kč – pro klienty ve věku na 55 let. Platí jen 
u zájezdů s označením 55+ 

www.skandinavie.cz

UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27, 
Slovenská republika, tel.: 00421 850 111 400, www.uniqa.sk 

UNIQA EXTRA 
ROZŠÍŘENÉ POJIŠTĚNÍ STORNA
Pojištění storno poplatku: max. 4 000 EUR pro Evropu
 max. 1 000 EUR pro svět
Pojištění UNIQA EXTRA dále zahrnuje:
- Pojištění přerušení cesty
- Pojištění zmeškání dopravního prostředku
- Pojištění zpožděného návratu ze zahraničí
- Pojištění zavazadel
- Pojištění zachraňovacích nákladů
- Pojištění léčebných nákladů
- Úrazové pojištění
- Pojištění zodpovědnosti za škodu
- Právní pomoc
Přesné výše pojistného plnění najdete na www.periscope.cz 
nebo vám je na vyžádání zašleme.

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

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

POJIŠTĚNÍ
V  ceně většiny našich zájezdů je zahrnuto cestovní 
pojištění UNIQA typ K5C nebo K7C. Rozsahy pojistné-
ho plnění najdete v tabulce níže. 

U  vybraných zájezdů je v  ceně zahrnuto pojištění 
UNIQA EXTRA s rozšířeným pojištěním storna zájezdu. 
Pojistná plnění, která obsahuje jsou uvedeny v tabulce 
níže. Rozsahy pojistného plnění stejně jako Všeobecné 
pojistné podmínky najdete na  www.periscope.cz 
nebo vám je na vyžádání zašleme. 

Na  pojištění UNIQA EXTRA se u  vybraných zájezdů 
můžete také připojistit. Výše příplatku bude uvedena 
u daného konkrétního zájezdu.
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ODJEZDY
U každého termínu najdete nabídku odjezdových míst.
Praha – většina zájezdů odjíždí z  autobusového ná-
draží Florenc. Některé termíny mají odjezd od vlakové-
ho hlavního nádraží, před vchodem do staré budovy 
Wilsonova nádraží. 
Brno – ze starého autobusového nádraží naproti hote-
lu Grand (asi 150 metrů od hlavního východu z vlako-
vého nádraží), stanoviště č. 8.
Bratislava – Trnavské mýto, parkoviště před Istropolisem.
Ostrava – parkoviště naproti Domu kultury města Os-
travy, ul. 28. října, z ústředního autobusového nádraží 
Ostrava, nebo vlakového nádraží Ostrava – Svinov. 
Jihlava (Pávov) – čerpací stanice OMV. Odjezd nebo 
svoz potvrzujeme na vyžádání. Vyhrazujeme si právo 
požadavek zamítnout. 
Plzeň – čerpací stanice Ahold u obch. centra Olympia. 
Ústí n. L. – čerpací stanice AGIP, cca 10 km za Ústím, 
nebo hlavní vlakové nádraží.

Místa odjezdů z dalších měst budou upřesněna 
v instrukcích k odjezdu.

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

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

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

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

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

PRO KLIENTY 
ZE SLOVENSKA

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

zy z Bratislavy najdete v tabulce na str. 40 tohoto katalogu.

Vyberte si 
ze široké 
nabídky  
typů zájezdů.

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

Letecké zájezdy 
si můžete 
filtrovat také 
podle místa 
odletu.

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

• Svozy a odjezdy mohou být zajištěny autobusy Stu-
dent Agency, osobními auty, taxíky či mikrobusy nebo 
jejich kombinací. V  některých dnech je svoz zajištěn 
s jiným zájezdem nebo svozem partnerské CK.

• CK Periscope Skandinávie si vyhrazuje právo zajistit 
dopravu zákazníka z  odjezdového nebo svozového 
místa také dálkovým linkovým autobusem nebo rych-
líkem. Zákazníkovi v  tomto případě uhradí náklady 
na náhradní dopravu do výše jízdného vlakem 2. třídy, 
popř. autobusového jízdného a metra.

• U  leteckých přípojů k  autobusovým zájezdům ne-
platí svozová a  odjezdová místa určená pro cestující 
autobusem (není-li uvedeno jinak).

• Nástup na jiném místě, než má klient uvedeno 
v cestovní smlouvě, je možný pouze na základě 
písemného potvrzení od CK Periscope Skandinávie. 
Cestovní smlouvu nebo potvrzení o  změně nástup-
ního místa je klient povinen při nástupu na požádání 
průvodce nebo řidiče svozu předložit.

KATOVICE  NORSKO fjordy

   ISLAND NOVINKA

KRAKOV  NORSKO fjordy

   s přestupem na LOFOTY

    s přestupem na ŠPICBERKY

BRATISLAVA  ISLAND NOVINKA

VÍDEŇ  ISLAND

   KYPR

    NORSKO

     s přestupem na LOFOTY

BERLÍN  ISLAND

   AZORY

DRÁŽĎANY  ISLAND NOVINKA
   s přestupem na AZORY

NORIMBERK  ISLAND NOVINKA

VÍCE SVOZŮ ZDARMA
 OSTRAVA

 BOHUMÍN NOVINKA
 OLOMOUC

 BRNO

 LIBEREC a JABLONEC NOVINKA
 CHOMUTOV a ÚSTÍ NOVINKA
 PLZEŇ a DOMAŽLICE NOVINKA

PŘÍMÉ LETY Z PRAHY, mj.: 
KANADA NOVINKA
MADEIRA

NORSKO – BERGEN, OSLO

ISLAND

SKOTSKO

IRSKO

Jihlava 
(Pávov)

letiště Vídeň
letiště 
Bratislava

letiště 
Krakov

Ústí nad Labem

Chomutov

Liberec
Jablonec nad Nisou

letiště Berlín

letiště Mnichov

Praha

Brno

Bratislava

Olomouc

Ostrava

Plzeň

letiště 
Katovice

letiště Drážďany

facebook.com/periscope.cz

VELETRHY
Navštivte nás na našem severském stánku na veletrzích:
GO Brno, 19. 1. – 22. 1. 2017, stánek v rámci AČCKA.
HOLIDAY WORLD Praha, 16. 2. – 19. 2. 2017, stánek 
v rámci AČCKA.

LETIŠTĚ – BLÍZKO VAŠEHO BYDLIŠTĚ

8. dubna 2017 od 12 h
Praha – Městská knihovna

16. ISLANDSKÝ 
DEN
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daně bývají formou jednoduššího švédského stolu. 
Večeře je potřeba objednat předem, mohou být pod-
míněny minimálním počtem osob.
Zájezdy: část zájezdu Fjordy 55+; Špicberky – po
zvánka do Arktidy.

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

Skandinávie a Pobaltí – HOTELY
Pro naše zájezdy využíváme jak rodinné a stylově zaří-
zené hotely na venkově, tak i moderní nebo zrenovo-
vané historické hotely ve městech. Standard odpovídá 
nejméně 2–3*** v  evropském pojetí, je však dobré 
vědět, že ve Skandinávii se označení hotelů hvězdič-
kami nepoužívá. Severské ubytování má svá specifika. 
V některých budovách nejsou výtahy, na pokojích ne-
musí být minibar, TV a vysoušeč vlasů. Některé hotely 
mohou být plně nekuřácké. Vybavení pokojů se v jed-
notlivých hotelech liší. K  běžnému zařízení skandi-
návského ubytování patří: postele, skříň, noční stolky, 
pracovní stůl se židlí, případně křeslo se stolkem, tele-
fon, satelitní TV. Pokoje mají vždy vlastní WC a sprchu 
a většinou wi-fi připojení. 
Zájezdy: Norské fjordy, Švédsko, Dánsko; Norsko 
je v červnu nejkrásnější; Království Dánsko, Švéd
sko, Norsko; Norsko – nejkrásnější fjordy; Do srdce 
norských fjordů; část zájezdu Lofoty – exotika se
veru; Lofoty a příroda na polárním kruhu; Finsko 
a  Norsko – Laponskem na  Nordkapp; Přírodou 
Pobaltí a  Helsinky; Petrohrad; část zájezdu Nor
sko 55+; Lofoty a Nordkapp a další.

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

Island – kategorie TURIST 
Hostely, penziony, chatky. Je nutné si s  sebou vzít 
vlastní povlečení a  prostěradlo, deky a  polštáře 
jsou na místě k dispozici. U některých zájezdů je třeba 
vlastní spací pytel a prostěradlo (viz přehled níže). 
Noclehy jsou zajištěny ve vícelůžkových pokojích (nej-
častěji čtyřlůžkových). Ubytovatelé si vyhrazují právo 
ve  výjimečných případech nahradit postel matrací 
na zemi. Pokoje jsou malé s minimálním vybavením. 
Sociální příslušenství je společné na chodbách. Vaření 
je zpravidla možné v  málo vybavených kuchyňkách 
(nádobí a příbory doporučujeme si vzít vlastní). Tento 
typ ubytování je ve většině našich zájezdů, kromě zá-
jezdů se stany, do hotelů a chatek komfort. 
Zájezdy: Tajemné západní fjordy Islandu (ve 2lůž
kových pokojích), Island s turistikou – sopky, vo
dopády a  ledovce (spací pytle), Islandská mozai

ka (ve 2lůžkových pokojích), Island všemi smysly 
(ve 2lůžkových pokojích), Lodí na Island v období 
letního slunovratu (ve 2lůžkových pokojích), Krá
sa islandských koní a  polární záře, Taje a  krásy 
vnitrozemí Islandu 4x4  (ve 2lůžkových pokojích).

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

Island, Grónsko – hotely KOMFORT 
Noclehy jsou zajištěny ve dvoulůžkových hotelových 
pokojích s WC/sprchou. Na pokojích bývá TV, telefon 
a  rádio. Strava: polopenze (snídaně zpravidla formou 
švédských stolů, večeře o 3 chodech nebo bufetové).
Zájezdy: Za  polární září, sopkami a  gejzíry na  Is
land, Island v  kostce, Grónská NEJ, Jedinečné 
scenerie Islandu a  Grónska (kombinace hotelů 
a penzionů komfort), Za polární září na Island s Ja
nem Suchardou, Za polární září na Island.

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

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

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

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

 SKANDINÁVIE  
 – POBALTÍ
Skandinávie – chatky TURIST

Malé dřevěné chatičky, 16–20 m2, určené víceméně 
k přespání na cestě (= dostačující pro poznávací zájez-
dy). Chatky TURIST jsou převážně pro 2–4 osoby, spí-
cí na  jedné nebo dvou palandách v  jedné místnosti. 
V severních oblastech je též běžné ubytování na tzv. 
loftech = zvýšené patro, spaní na matracích (celkem 
4–8 osob v chatě, cca 30–40 m²).
Chatky bývají vybaveny elektrickým topením, jedno až 
dvouplotýnkovým elektrickým vařičem a  malou led-
ničkou a  jsou tepelně izolovány. Chatky TURIST jsou 
bez dek (je nutné vzít s sebou spací pytel). V místě 
většinou není možnost stravování.
Zájezdy: Vodopády a  ledovce Norska; Národní 
parky – vodopády a ledovce; Fjordy 55+.

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

Skandinávie – HOSTELY
Většinou jde o typické severské dřevěné domy (ve vět-
ších městech domy zděné nebo panelové), přízemní 
i vícepatrové. Pokoje jsou převážně pro 4 osoby, které 
spí na  dvou palandách. Některé hostely mají pokoje 
pro 6 osob (3 palandy), jsou však též ubytovny s dvou-
lůžkovými pokoji. Pro dosažení standardu dvoulůž
kového pokoje mohou být používány i  pokoje, 
které mají jinak běžný větší počet lůžek. Jen občas 
mají hostely studenou vodu zavedenou na pokoji, nej-
méně je hostelů s pokoji včetně WC a sprchy. 
Pro skupiny a  zájezdy je často povinná snídaně, pro 
vaření večeří jsou k dispozici společné kuchyňky. Sní-

TYPY UBYTOVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ

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

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

www.skandinavie.cz



Vyhledejte si 
zájezdy podle 
toho, kdo je bude 
průvodcovat.

ZÁJEZDY S VAŠIMI OBLÍBENÝMI PRŮVODCI
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Naši další průvodci

Petr Burian
majitel CK

Jan  
Sucharda

Tomáš 
Kubík

Irena  
Michalíková

Petr 
Melichar 

Tomasz  
Kedzior

Petra 
Ježková

Josef  
Miškovský

Josef  
Hanibal

Stanislav 
Bednář

René 
Bělohradský

Eva 
Učňová

Antonín  
Novák

Josef  
Chodur

Miroslav 
Koňařík

Monika 
Frolíková

Tereza 
Růžičková

Milan  
Venhoda

Jiří  
Provazník

Hana  
Kornecká

Kateřina  
Gajdová

Miroslav  
Grass

Martin  
Skalský

Katarína  
Žatkuliaková

Helena 
Slezáková

Helena  
Křenková

Valdemar 
Valdemarsson

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

Zájezdy CK Periscope Skandinávie průvodcují 
zkušení a oblíbení průvodci, kteří s námi spo-
lupracují mnoho let. Země, kterými vás pro-
vázejí, dokonale znají, a hlavně patří k jejich 
oblíbeným. Na webu si můžete přečíst PROFI-
LY PRŮVODCŮ. 

Některé zájezdy znají svého průvodce již 
mnoho měsíců předem. U jiných zájezdů však 
určujeme průvodce až později. CK Periscope 
Skandinávie si vyhrazuje možnost účasti jiné-
ho průvodce na zájezdu, než je uveden v kata-
logu nebo na webu.

Milada Zábršová
Norsko – nejkrásnější  
fjordy .....................................1. 6. – 9. 6. 
Petrohrad  
– poklad Ruska .................4. 7. – 9. 7. 
Island v kostce ...................12. 7. – 20. 7.
Do srdce norských fjordů.........................30. 7. – 4. 8. 
Irský evergreen .................................................6. 8. – 13. 8. 
Norsko 55+ ..........................................................22. 8. – 27. 8.
Z Bergenu do království fjordů .............1. 9. – 4. 9. 
Skotsko 55+........................................................11. 9. – 14. 9.
a další...

Tomáš Hájek
Finsko s polární září 
nad hlavou ..................... 8. 3. – 12. 3.
Lofoty – pozorování polárního  
slunce ......12. 5. – 15. 5. , 2. 6. – 5. 6. 
Lofoty a Nordkapp............7. 6. – 14. 6.
Vodopády a ledovce Norska ..............13. 7. – 23. 7.
Madeira – turistika ........................................26. 7. – 9. 8.
Návrat na Madeiru ............................................2. 8. – 9. 8.
Madeira – turistika ...........................................1. 9. – 8. 9. 
a další...

Hana Tomsová
Norsko – nejkrásnější fjordy
............................................... 21. 5. – 29. 5. 
Island všemi smysly . 1. 7. – 12. 7. 
Výprava do nitra  
Islandu ..................................... 15. 7. – 30. 7. 
Island všemi smysly ....................................  2. 8. – 13. 8. 
Přírodou Skotska .........................................25. 8. – 31. 8.
a další...

František Michlík
Lisabon a okolí  
– VELIKONOCE ......... 14. 4. – 18. 4. 
Andalusie a Gibraltar,  
festival v Seville ...........  1. 5 . – 8. 5. 
Porto a Azory 55+ ................  2. 6. – 9. 6.
Norsko je v červnu nejkrásnější .........25. 6. – 2. 7. 
Lofoty a Nordkapp.......................................  9. 7. – 16. 7. 
Finsko a Norsko:  
Laponskem na Nordkapp ........................8. 8. – 15. 8. 
Nejznámější místa Islandu...................17. 8. – 24. 8. 

Zdeňka Burianová
Lisabon a Madeira (květinové 
slavnosti) ........................ 4. 5. – 10. 5. 
Losí a trolí stezky .. 23. 7. – 30. 7.
Nejznámější místa  
Islandu ......................................22. 6. – 29. 6. 
Tajemné západní fjordy ..........................  5. 7. – 13. 7. 
Tajemné západní fjordy ..........................  5. 8. – 13. 8.
Irsko 55+ ..................................................................6. 9. – 10. 9. 

Patrik Dekan
Lofoty – pozorování  
polárního slunce ..........5. 5. – 8. 5.
Skotsko 55+................. 11. 5. – 15. 5. 
Do Skotska za whisky
a Highland games ..........25. 5. – 30. 5. 
Klenoty Norska a Islandu .........................9. 6. – 16. 6. 
Sedm divů Islandu ......................................15. 6. – 21. 6. 
Azorské ostrovy od A do Z ....................... 26. 6. – 5.7.
Národní Parky – vodopády  
a ledovce ................................................................9. 7. – 16. 7.
Výprava do nitra Islandu ..........................19. 7. – 3. 8. 
Kanada – Toulky NP ...................................18. 8. – 27. 8.
Island všemi smysly ...................................30. 8. – 10. 9. 
Skotská vysočina a Skye ........................16. 9. – 21. 9. 
4 azorské ostrovy .........................................23. 9. – 30. 9. 

Pavel Kleisl
Lofoty – pozorování  
polárního slunce .... 19. 5. – 22. 5. 
Fjordy 55+ ..........................5. 6. – 9. 6.
Přírodou Skotska .....15. 6. – 23. 6.
Turistika – polární kruh  
a Lofoty ....................................................................1. 7. – 11. 7. 
USA – národní parky jihozápadu ....  3. 8. – 18. 8.

Olga Žáková
Drážďany a Berlín ...13. 4. – 17. 4. 
Petrohrad  
– poklad Ruska ........ 13. 6. – 18. 6.
Norské fjordy, Švédsko, 
Dánsko .................................... 15. 7. – 23. 7. 
Klenoty Norska a Islandu ..................... 18. 8. – 25. 8. 
Gruzie a Arménie .......................................... 8. 9. – 18. 9.
To nejlepší z Izraele ................................ 26. 10. – 2. 11. 
a další...

VYHLEDÁNÍ 
PRŮVODCE NA WEBU 
Na našem webu si můžete vyhledat zájezdy také pod-
le toho, kdo je bude průvodcovat. 
Můžete si tak jednoduše vyfiltrovat pouze ty zájezdy, 
které např. povede váš oblíbený průvodce.

V době tisku katalogu ještě neměly všechny termíny 
své přiřazené průvodce. To se děje postupně, ale sna-
žíme se toto přiřazení provést co nejdříve. Vyhrazuje-
me si také možnost změny.

Jednoduše si 
vyfiltrujte,  
zda chcete 
cestovat 
letecky, 
autobusem 
nebo třeba lodí.

Vyberte si 
ze široké 
nabídky 
destinací.

facebook.com/periscope.cz



Kdy začala tvoje spolupráce s CK Periscope?
Naše spolupráce začala značně stylově, v roce 2005 nejdelším autobuso-
vým zájezdem „Z Čech až na konec Norska“, takže se dá říct, že to byl křest 
ohněm… To, že jsem ještě dnes součástí CK, snad znamená, že jsem tes-
tem prošel…

Kolik zemí jsi už navštívil a která ti nejvíc přirostla k srdci?
Celkově to není nijak závratné číslo, všeho všudy asi čtyřicet. Nejčastěji 
cestuji do severoevropských zemí, zejména do Norska a na Island. V po-
sledních dvou letech k nim přibyly Azorské ostrovy – zatím neobjevený 
ráj šňůry nádherných subtropických ostrovů. Zajímavou destinací se pro 
nás rovněž stává Kanada, kam pořádáme zájezdy jak na západní pobřeží 
do národních parků, tak na východ do oblasti Toronta. Ovšem mému srdci 
je nejbližší Austrálie.

CK Periscope je odborníkem na  severské země – jaké to má 
podle tebe výhody pro klienta? 
CK Periscope už je na trhu cestování pomalu čtvrtstoletí, a to dává záruku 
kvality a dokonalé znalosti prostředí Severu. Náš tým průvodců tvoří lidé, 
pro které je cestování životní náplní, posláním, proto můžeme klientům 
vždy zaručit autentické prožitky a perfektní znalost destinací.

Jak bys vyvrátil obavy klientů, kteří si myslí, že zájezdy do Nor-
ska a na Island jsou jen pro mladší a fyzicky velmi zdatné lidi? 
Klienti můžou náročnost našich zájezdů jednoduše rozlišit díky ikonám 

Průvodce je ten, kdo z velké části rozhoduje o tom, zda se ze zájezdu vrátíte spokojení, či niko-
li. CK Periscope spolupracuje s těmi nejlepšími. Podle ohlasů klientů patří mezi nejoblíbenější 
průvodce Patrik Dekan, proto jsme ho požádali o krátký rozhovor.   

TŘEBA DOPROSTŘED 
ATLANTIKU

VYDEJTE SE 
SE MNOU

turistických botiček, které používáme již mnoho let. Je to podobné jako 
v lyžování – černá je nejnáročnější, zelená nejsnazší. To je jenom základní 
rozlišení, samozřejmě rádi individuálně poradíme s výběrem konkrétního 
zájezdu, popřípadě vytvoříme produkt na míru požadavkům klienta. 
Osobně jsem měl v zájezdu vícekrát lidi s výrazným tělesným omezením, vždy 
jsme však program zvládli k oboustranné spokojenosti. Vše je o toleranci.

V poslední době často cestuješ na Azory. Čím jsou jedinečné 
a kdy je nejvhodnější tam vyrazit?
Azorské ostrovy jsou poslední dva roky velkým lákadlem. Například 
ve srovnání s Madeirou, která má čile rozvinutý turistický ruch i moderní 
infrastrukturu, jsou Azory stále někde na startovní čáře rozvoje služeb. To 
z nich ovšem dělá ideální destinaci pro relaxaci, daleko od civilizace. Z kaž-
dé návštěvy se vracím stále nadšenější a zvu k ní i vás – vydejte se spolu se 
mnou doprostřed Atlantiku, kde se „vaří“ počasí pro Evropu. Tolik odstínů 
zelené si jen stěží dokážete představit! Na Azory se dá cestovat celoročně, 
ale nejvíc bych vám doporučil období jara od května do června. Ovšem 
nejteplejší voda v oceánu je v říjnu. 

Jaký způsob poznávání cizích zemí je ti nejbližší a čím se zá-
jezdy CK Periscope odlišují od zájezdů jiných CK?
Jednoznačně preferuji jednodušší ubytování, případně pobyt ve stanu. Má 
to nespornou výhodu v hloubce prožitku, bezprostředním kontaktu s kra-
jinou a daleko bližším vztahům klientů, než je tomu při anonymním hote-
lovém ubytování. Na druhé straně jsou destinace, jako Kanada, Austrálie, 
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Nový Zéland, kde preferujeme hotelový standard. Má to pro mě výhodu 
příjemné změny a komfortu, když se k tomu přidá ještě snídaně a večeře 
v ceně, je to odměna a bonus navíc. Druhou výhodou je ušetřený čas, kte-
rý ztrácíte vařením. Každý způsob má své nesporné výhody, bližší mi je ale 
jednodušší forma cestování.
Co se týče odlišnosti průběhu zájezdu od jiných CK, myslím si, že znalost 
prostředí nám dovoluje aktuálně přizpůsobovat program okolnostem, ze-
jména s ohledem na počasí, pro maximální spokojenost klientů.

CK Periscope má nově k dispozici mikrobus pro 19 lidí, který také 
často řídíš. Jaká je atmosféra zájezdů v menších skupinkách? 
Pro mě je to poslední roky jasná volba a nedám na malé skupiny dopustit. 
I když se to může zdát náročné. Řízení mikrobusu a průvodcovská činnost 
v  jednom mne naplňují a  nabíjejí energií. Malá skupina má velké výho-
dy ve  variabilitě, akceschopnosti. Zkušenosti mám takové, že v  malých 
a středních skupinách se vytvářejí velice přátelské vztahy, které často pře-
trvají do  budoucna, a  lidé se k  nám vracejí opakovaně, aby absolvovali 
novou destinaci se „starými“ známými.

Co tě na tvém povolání průvodce nejvíc baví?
Jednoznačně práce s lidmi. Dává mi to alespoň trochu útěchy, že moje stu-
dium pedagogické fakulty nebylo zbytečné, a já místo za katedru s radostí 
předstupuji před klienty v  roli průvodce a  někdy i  řidiče jejich vysněné 
cesty. A mám dobrý pocit z toho, že naši klienti jsou aktivní lidé, kteří mají 
velký zájem o poznávání. Rozhodně to nejsou pasivní konzumenti. 

SEZNAMTE SE

A NA DALŠÍ ROK 2018 SI MNE REZERVUJTE VČAS!

JMENUJI SE JEZEVČÍK
Od letoška patřím CK Periscope. Uvezu až 19 lidí, říkají, že se jim sedí 
pohodlně. I s vlekem na zavazadla nebo lyže jsem pěkný Sprinter. 
Myslím, že i díky mně máme pro naše klienty příznivé ceny zájezdů.

KDE UŽ JSEM BYL
Už jsem viděl německá letiště, kam vozíme klienty na odlety na Is
land, berlínské Tropické ostrovy, Finsko, Švédsko a v Norsku fjordy, 
Lofoty a 2x i Nordkapp. Samozřejmě jezdím i po Česku.

KAM SE CHYSTÁM
Na Silvestra do Polska (viz na webu kód 77SV), na Velikonoce do Dráž
ďan a Berlína (viz str. 14). V Česku budu do května a pak až od října. 
Od května 2017 vás můžu svézt v Norsku a v srpnu a září na Islandu.

POJEĎTE SE MNOU
V Norsku i na Islandu mám ještě volné dny, tak pokud máte 
zájem o dopravu nebo chcete vyrazit na skupinovou akci, mů
žete mi poslat email na adresu trajekty@skandinavie.cz.

VOLEJTE:
774 151 916



Termín: Kód zájezdu: Celková cena:
8� 1� – 15� 1� 2017 32ZI 23 500 Kč
5� 2� – 12� 2� 2017 32ZI 23 500 Kč
5� 3� – 12� 3� 2017 32ZI 23 500 Kč

19� 3� – 26� 3� 2017 32ZI 23 500 Kč
2� 4� –  9� 4� 2017 32ZI 23 500 Kč

Termín: Kód zájezdu: Celková cena:
8� 2� – 12� 2� 2017 21ZI 39 900 Kč
8� 3� – 12� 3� 2017 21ZI 39 900 Kč

15� 3� – 19� 3� 2017 21ZI 39 900 Kč
13� 12 – 17� 12� 2017 21ZI 39 900 Kč

Termín: Kód zájezdu: Celková cena:
26� 1� – 2� 2� 2017 11ZI 43 500 Kč

2� 2� – 9� 2� 2017 11ZI 43 500 Kč
9� 3� – 16� 3� 2017 11ZI 43 500 Kč

16� 3� – 23� 3� 2017 11ZI 43 500 Kč

Cena obsahuje: letenku Praha – 
Helsinky – Kittilä a zpět vč. let. tax ve výši 
9 000 Kč, 7x ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích ve  3*hotelu Tunturi s  polo-
penzí formou švédských stolů, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění CK. 
Cena neobsahuje: dopravu z  letiště 
do  hotelu cca 15 EUR/1 směr, skipas 

a další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 6 000 Kč, 
jízda se psím spřežením: 3  000 Kč, výlet 
na sobí farmu: 3 500 Kč, výlet do Sněhové 
vesnice na sněžných skútrech: 3 000 Kč, 
ubytování v hotelu Saaga: 4 700 Kč. Cena 
za ubytování v apartmánu na vyžádání.
Minimální počet účastníků: 1

Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinki 
– Oulu a zpět vč. let. tax ve výši 10 000 Kč, 
dopravu autobusem z letiště do Iso-Syöte 
a zpět, dopravu v  rámci uvedeného pro-
gramu, 4x ubytování v 3* hotelu (dvoulůž-
kové pokoje s WC a sprchou), 4x snídaně, 
3x oběd a 4x večeře, českého průvodce, 
aktivity uvedené v  programu, řízení 
skútru 2 osobami, průvodce, cestovní 

pojištění UNIQA K7C a pojištění CK. 
Cena neobsahuje: další výše neuve-
dené služby. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 3 000 Kč, srub 
Kelo (vlastní sauna, krb) pro 2  osoby: 
2  000  Kč/os., srub Kelo pro 3  osoby: 
1  000  Kč/os., srub Kelo pro 4  osoby: 
500 Kč/os., řízení skútru 1 osobou 1 000 Kč. 
Minimální počet účastníků: 8

Cena obsahuje: letenku vč. let. tax 
z Prahy nebo Vídně do Rovaniemi a zpět 
ve  výši 8  000 Kč, všechny transfery 
v  rámci programu, uvítací koktejl, uby-
tování s  plnou penzí ve  2lůžkových 
pokojích hotelu (vlastní WC, sprcha, TV 
s plochou obrazovkou, rádio, rychlovar-
ná konvice a  výběr z  horkých nápojů 
k  vlastní přípravě na  pokoji), vybavení 

proti chladu (teplá kombinéza, boty, 
rukavice, kukla, vlněné ponožky, helma 
na jízdu skútrem), uvedené výlety dle 
programu, místního průvodce, pojiš-
tění CK. Cena neobsahuje: další výše 
neuvedené služby. Příplatky: 1lůžkový 
pokoj: 6  800 Kč, nocleh ve  Sněhovém 
hotelu: 3  600 Kč. Minimální počet 
účastníků: 1

Úspěšný zájezd s českým průvodcem, kvalitní ubytování v horském hotelu nebo tradičních finských srubech, 
plná penze s laponskými specialitami, výlet se psím spřežením, na sněžných skútrech, rybaření na zamrzlém 
jezeře, sobí farma a arktická zoo. Čeká vás nabitý program a hromada nezapomenutelných zážitků. 

Na polárním kruhu je pohádková zima, sněhový hotel a rozhodně tu není nuda! Výlet do finské divočiny 
s nabitým programem. Hotel v přírodě, místní průvodce, plná penze, oblečení do zimy a aktivity v ceně. 
Vhodné i pro rodiny s dětmi a seniory. Pobyt zajistíme i v jiném termínu.

FINSKO S POLÁRNÍ ZÁŘÍ NAD HLAVOU

ZIMNÍ POBYT V MEDVĚDÍM BRLOHU

Finsko • poznávací zájezd

LYŽOVÁNÍ ZA POLÁRNÍM KRUHEM

Vydejte se s  námi do  netradiční ly-
žařské destinace. Během pár dní si 
vychutnáte Laponsko všemi smysly 
– výborný hotel, dobré jídlo a  řadu 
místních specialit. Lyžování na  peč-
livě upravených svazích s  garancí 
dostatku přírodního sněhu v  nej-
lepším finském lyžařském středisku.
Můžete si vyzkoušet jízdu se psím 
spřežením, rychlé sněžné skútry 
i saně tažené soby. Splní se vám sen 
spatřit polární záři? 
Ylläs je největším finským lyžařským 
střediskem s 62 svahy a 30 vleky. Cel-
ková délka upravovaných sjezdových 
tratí je 52 km, 30 tratí je osvětlených. 
Pro běžkaře je Ylläs rájem na  zemi – 
300 km upravovaných tratí nemá 
konkurenci. Ubytování v  příjemném 
rodinném Tunturihotelu v sousedství 

1. den: Odlet z Prahy do Oulu. Přesun 
do  NP Syöte. Cestou úžasné výhledy 
do krajiny. Vítejte ve sněhobílém králov-
ství jižního Laponska! Ubytování v hote-
lových pokojích nebo srubech. Večeře 
v panoramatické restauraci hotelu.
2. den: Snídaně formou bohatého 
švédského stolu. Celodenní výlet 
na  sněžných skútrech přes lesy, 
po kopcích i zamrzlých jezerech a ře-
kách. Oběd v laponském stanu „kota“, 
odpočinek u  ohně. Odpoledne výlet 
se psím spřežením. Návrat na  skú-
trech k  vrcholu Iso-Syöte na  večeři. 
Vyhřátá sauna, hotelový bazén.
3. den: Výlet do  arktické Ranua 
zoo, setkání se zvířecími obyvateli 

1. den: Odlet s  přestupem do  fin-
ského Rovanie mi na polárním kruhu, 
přesun do  30 km vzdáleného hotelu 
uprostřed borového lesa.  
2. den: Instruktáž k  řízení skútrů. 
2 dospělí na 1 skútr, děti jedou v sa-
ních tažených za skútrem. Dojedeme 
k  jezírku v divočině, kde si každý vy-
vrtá díru do  ledu a  může zkusit své 
štěstí při rybaření. 

běžeckých tras. Doprava ke  sjezdov-
kám skibusem od hotelu. Za příplatek 
Saaga hotel: ubytování v hotelových 
pokojích/apartmánech u  sjezdovek, 
v  ceně vstup do  wellness a  fitness 

polárních oblastí včetně polárních 
lišek, medvědů, vlků, rosomáků, losů, 
sobů, pižmoňů a mnoha druhů ptáků. 
Oběd v  zoo. Odpočinek a  výprava 
na  běžkách do  stmívající se kraji-
ny. Spatříme magická světla tančící 
po obloze? 
4. den: Rybaření na dírkách na za-
mrzlém jezeře. Úlovky si opečeme 
na ohni k obědu. Setkání se Sámem, 
který chová soby. Nahlédnutí do pra-
dávné kultury Laponska. Po  návratu 
večeře ve  srubové restauraci Ro-
mekievari (fondue ze sobího masa).
5. den: Odjezd na  letiště a  návrat 
do  ČR. V  některých termínech odlet 
z Rovaniemi v odpoledních hodinách. 

3. den: Na sněžnicích se vydáme za-
sněženým lesem k husky farmě. Výlet 
se psím spřežením. 
4. den: Návštěva sobí farmy a ves-
nice Santa Clause. Budete řídit sobí 
spřežení a dostanete „řidičský průkaz 
na  soby“. Můžete poslat domů po-
hlednici z „hlavní pošty Santa Clause“ 
a  samotného Santu osobně pozdra-
vit. Celodenní program.
5. den: Volný den. V  místě nabídka 
na  různé výlety (skútry, delší jízda se 
psím spřežením apod.)
6. den: Na  sněžných skútrech dnes 
pojedeme na prohlídku Sněhového 
hotelu. Za  příplatek zde lze zajistit 
přenocování.

ZÁJEZD S ČESKÝM 
PRŮVODCEM
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zóny. Možnost volby způsobu stra-
vování při ubytování v  apartmánech 
– za  příplatek hotelová polopenze, 
nebo si můžete vařit sami ve vybave-
ných kuchyňkách.

Před odletem krátce navštívíme Ves-
nici Santa Clause na polárním kru-

7. den: Výlet na běžkách, 3-6 km. Cí-
lem je laponský stan „kota“, kde si mů-

hu a sněhový hotel Arctic Snowho-
tel. Aktuální program na webu.

žete na otevřeném ohni opéct klobásu. 
8. den: Odlet domů.

Daleko za polárním kruhem se finská plošina mění v pohoří, které nabízí 
kvalitní vyžití vyznavačům zimních sportů. Netradiční lyžovačku v Lapon-
sku si můžete zpestřit jízdou na sněžném skútru nebo se psím spřežením.

INDIVIDUÁLNÍ AKCE 
BEZ PRŮVODCE

INDIVIDUÁLNÍ AKCE 
BEZ PRŮVODCE

Rovaniemi
Medvědí brloh

Ylläs

Iso-syöte

www.skandinavie.cz



NA BĚŽKÁCH ZA LOSY
Ne nadarmo se Norsku říká kolébka lyžování. Běžkaři zažijí v kva-
litně udržovaných stopách opravdovou rozkoš z  pohybu. Denně 

můžete lehce ujet na běžkách 20 až 40 km. Údolí Murudalen se nachází v podhůří NP Jotunheimen, 
jen pár kroků od  divočiny, kam můžete vyrazit na  zapůjčených sněžnicích. Člověka zde potkáte jen 
zřídka, pravděpodobněji však losy. Příznivci sjezdovek ocení kvalitu olympijské sjezdovky v Kvitfjellu. 
Nejbližší sjezdovky jsou jen 20 minut od chaty.

JARNÍ PRÁZDNINY

Norsko • poznávací zájezd

1111

Oslo

NP Rondane
NP Jotunheimen Murudalen

Gjende

Lom

Gardermoen

Dvacet minut vzdálené středisko 
Lemonsjoen nabízí 50 až 70 km 
upravených tras, převážně pro kla-
siku („bruslení“ je zde méně časté). 
V dosahu jsou i dvě osvětlené běžec-
ké tratě. Zajedeme také na  stopy 
v  NP Rondane. Podle sněhové 
pokrývky jsou vyfrézovány stopy 
(cca 20 km) pod horou Murudalen. 
Dále jsou udržovány stopy mezi 
kempem Randsverk a  hotelem 
Hindseter (cca 17 km). Další lyžování 
je v okolí jezera Gjende.

Termín: Prázdniny: Celková cena:
5� 2� – 12� 2� 2017 mj� Praha 6 až 10 9 600 Kč

12� 2� – 19� 2� 2017 mj� Praha V, Z, Plzeň 9 600 Kč
19� 2� – 26� 2� 2017 mj� JN, LB, KO, KD 9 600 Kč
11� 3� – 18� 3� 2017 mj� Praha 6 až 5, Brno 9 600 Kč

Cena obsahuje: 7x ubytování v  chatě 
KOMFORT  (2 až 4lůžkové pokoje), služby 
delegáta, dopravu z/na letiště (autem, 
mikrobusem nebo vlakem) a na běžec-
ké tratě, pojištění CK proti úpadku.
Cena neobsahuje: letenku (cena 
na  vyžádání, od  4  000 Kč – sledujte 

web), poplatek za  přepravu lyží, stra-
vu, cestovní pojištění, další neuvedené 
služby.
Příplatky: zapůjčení povlečení: 350 Kč
Slevy: Délku pobytu lze zkrátit, sle-
va 800 Kč/1 den.
Minimální počet účastníků: 5

Termíny s průvodcem:
1. den: Odlet z  Prahy nebo z  Vídně 
na letiště Gardermoen severně od Osla. 
Transfer na  ubytování. 2.–7.  den: 
Z  místa ubytování budeme vyrážet 
na  běžecké i  sjezdařské tratě – podle 
složení skupiny a  dohody účastníků. 
V  okolí dostatek běžeckých stop, sjez-
dovky Lemonsjoen, 1x výlet na sjezdov-
ky do  olympijského Kvitfjellu. 8.  den: 
Odjezd na letiště a odlet.
Délku pobytu lze domluvit 
individuálně.

Délku pobytu lze domluvit individuálně, s  možnými odlety 
z Prahy, Krakova, Bratislavy, Vídně, Berlína nebo Mnichova� De-
legát vás dopraví z letiště Oslo – Gardermoen nebo ze stanice 
vlaku Otta na místo pobytu, dále na lyžování a zpět na chatu�

MADEIRA

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

Ráj pro běžce

www.madeira-azory.cz

Kód na webu: 01ZI



Lotyšsko, Estonsko, Finsko • poznávací zájezd

PŘÍRODOU POBALTÍ A HELSINKY

1. den:  Odlet přímým letem z  Prahy. 
V  červnu možnost odletu z  Vídně. 
Po  příletu obou skupin se vydáme 
na  bohatou prohlídku hlavního 
města Lotyšska Rigy. Její středo-
věké centrum je zapsáno v  UNESCO. 
Ve  městě je mnoho pouličních pro-
davačů suvenýrů z  jantaru, kaváren 
a  vynikajících restaurací. Ubytování 
v Rize (2 noci).
2. den: Návštěva národního parku 
Gauja se stejnojmennou řekou, 
hradu Turaida a  pobřeží Baltu. V  pří-
padě pěkného počasí možnost kou-
pání ve  známém středisku Jurmala, 
v  případě nepřízně počasí návštěva 
zámku Rundále. 
3. den:  Po  pobřeží Baltského moře 
vjedeme do  Estonska. Trajektem 
poplujeme na  malebný ostrov Saa-
remaa, kde nás čeká mj. skupina krá-
terů vzniklých dopadem meteoritů 
v Kaali a větrné mlýny v Angle. Hotel 

je přímo v Kuresaare, budeme tak mít 
možnost relaxace na pláži i lázeňských 
procedur. Večeře je v ceně zájezdu.
4. den: Dopoledne si ještě užijeme 
pěkného okolí biskupského hradu 
v  Kuresaare  a  pak se vydáme zpět 
na  pevninu. Ubytování mimo cen-
trum Tallinnu (2 noci).  Večeře je 
v ceně zájezdu.
5. den:  Půvab estonské metropo-
le Tallinnu (UNESCO) si začneme 
vychutnávat při ranní pěší prohlíd-
ce. Ve  zdejších uličkách si budete 
připadat, jako byste se vrátili v  čase 
o  několik staletí zpět. Projdeme se 
starým hanzovním městem, které 
je doposud z  valné části obehnáno 
původními mohutnými hradbami. 
Hradnímu návrší Toompea vévo-
dí pravoslavná katedrála Alexandra 
Něvského. V  NP Lahemaa odpoled-
ne zhlédneme původní rybářské ves-
ničky a  severskou krajinu s  rašeliništi 

a bludnými balvany. Večeře (v ceně 
zájezdu) bude v místní restauraci. 
6. den:  S  Tallinnem se po  poledni 
rozloučíme z  paluby trajektu, jímž se 
dostaneme do hlavního města Finska, 
Helsinek.  Teplé jídlo dnes doporuču-
jeme na  trajektu. Krátká okružní jízda 
centrem města se zastávkou na Senát-
ním náměstí a u Uspenské katedrály. 
7. den: Dopoledne se zájemci 
mohou projet lodí na pevnost Suo-
menlinna (UNESCO). Cestou na  leti-
ště se zastavíme u  skalního kostela 

Temppeliaukio (vstup nelze zaručit, 
otevírací doba a  časy obřadů jsou 
pohyblivé) a  před stadionem, kde 
v  roce 1952 získali své zlaté olym-
pijské medaile manželé Zátopkovi. 
V podvečer odlet z Helsinek do Prahy 
anebo v  červenci možnost odjezdu 
vlakem na zájezd do Petrohradu.

Zapomeňte na zažité stereotypy a vydejte se s námi prozkoumat neprávem opomíjený kout Evropy. Na-
bízíme poznávací zájezd do Pobaltí se zajímavým programem, s ubytováním ve 3* hotelech a se třemi ve-
čeřemi v ceně. Do Rigy a zpět z Helsinek poletíte letadlem. Přestože všechny pobaltské státy jsou součástí 
Evropské unie a všude se již platí eurem, řada lidí si je stále spojuje především se sovětskou minulostí. 
Při pestré mozaice poznávání Pobaltí váš čekají mimo jiné: ostrovy a národní parky plné zeleně na pobřeží 
Baltského moře, živá a pulzující Riga (Lotyšsko), středověká atmosféra tallinnských uliček (Estonsko), kla-
sicistní a funkcionalistické Helsinky (Finsko). Nabízí se i možnost vykoupat se v jezerech či vodách Baltu. 
Vaše dovolená v Pobaltí nemůže být lepší. V ceně je polopenze.

Cena obsahuje: letenky Praha/Vídeň 
– Riga a  Helsinky – Praha vč. let. tax, 
dopravu mikrobusem nebo autobu-
sem, mezistátní a  vnitrostátní trajekty, 
6x ubytování ve  dvoulůžkových poko-
jích ve 3* hotelech se snídaní, 3x veče-

ře, průvodce, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 60 EUR, 
další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 4 000 Kč.
Minimální počet účastníků: 20

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
27� 6� – 3� 7� 2017 04ES17�2706 26 500 Kč odlet Praha nebo Vídeň
9� 9� – 15� 9� 2017 04ES17�0909 26 500 Kč odlet Praha

Riga

Tallinn
Helsinky

Kuressaare Pärnu

Lze pokračovat  
zájezdem do Petrohradu

Rašeliniště Viru v estonském národním parku Lahemaa – foto: Josef MIškovský

NP Lahemaa

Estonské hlavní město Tallinn dýchá atmosférou středověku – foto: Patrik Dekan

nete Petrohrad. Cestu absolvu-
jete zájezdovým autobusem 
a pohodlnými trajekty.
1. den: Odjezd ráno, noční trajekt 
do Švédska (kajuta za příplatek).  
2. den: Stockholm (Gamla Stan, 
Královský palác, Parlament, radnice), 
trajekt do Turku, nocleh v kajutách.  
3. den: Helsinky (Sibeliův monu-
ment, skalní kostel Temppeliaukion 
kirkko, Dóm na  Senátním náměstí, 
Uspenská katedrála), nocleh.  
4. den: Petrohrad (katedrála sv. Izáka, 
Něvský prospekt, Kazaňská katedrála, 
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klášter Alexandra Něvského), nocleh.  
5. den: Petrohrad (Petropavlovská 
pevnost, Zimní palác), nocleh. 
6. den: Puškino – Kateřinský palác 
s tajemnou Jantarovou komnatou, 
Petrodvorce, nocleh. 

VELKÁ CESTA POBALTÍM
Zveme vás na  putování po  jan-
tarové cestě, které započneme 
plavbou po  Baltu. Trasa zájezdu 
povede přes Švédsko a  Finsko 
do  Petrohradu, vznešené ruské 
metropole na řece Něvě. V pobal-
tských státech Estonsku, Lotyšsku 
a  Litvě navštívíme hlavní města 
plná památek připomínajících 
jejich bohatou kulturu a  historii 
i  malebná venkovská zákoutí, 
tajuplné hrady i kouzelné přírod-
ní scenerie. Navíc zažijete jednu 
cestu po  moři přes Stockholm 
a  Helsinky. Podrobně si prohléd-

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

Stockholm

Helsinki

Tallinn

Riga

Vilnius

Petrohrad

www.skandinavie.cz



Rusko • pobytový zájezd s výlety

PETROHRAD – POKLAD RUSKA 
Město, založené r. 1703 carem Petrem I. Velikým, bylo až do dva-
cátého století 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  romantickými kavárnami na  nábře-
žích vodních kanálů snadno nabudete dojmu, že jste vstoupili do děje některého románu či divadelní hry, 
které tu psali známí umělci. Ubytování je zajištěno ve 4* hotelu v centru města přímo na začátku Něvského 
prospektu. Letenky z Vídně na vyžádání.

Petrohrad

•  SKVĚLÁ CENA
•  SKVĚLÉ TERMÍNY V DOBĚ  

BÍLÝCH NOCÍ
•  5 NOCLEHŮ V CENTRU MĚSTA
•  VSTUPY DO JANTAROVÉ  

KOMNATY A ERMITÁŽE V CENĚ!
1. den: Brzy ráno  letecký přípoj 
z Ostravy. Dopoledne  odlet z Pra-
hy do Petrohradu. Po příletu krátká 
okružní jízda, při které prvně spatříme 
některé pamětihodnosti.
2. den: Pěšky si prohlédneme význam-
né historické památky v centru města. 
Mj. uvidíme budovu Admirality, sochu 
cara Petra Velikého (tzv. Měděný jez-
dec). Z  výletní lodi si můžete prohléd-
nout paláce i většinu známých památek 
z neobvyklých pohledů. 
3. den: Postupně navštívíme pravo-
slavný chrám Kristova vzkříšení, 
jehož interiér zdobí spousta ikon a ma-
leb, mohutnou Kazaňskou katedrá-
lu a  katedrálu sv. Izáka. Opravdovou 

perlou Petrohradu je jedno z největších 
muzeí na světě – obrazárna 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. Pro-
hlédneme si letní carské sídlo Kate-
řinský palác s parkem. Zde se nachází 
i  světoznámá Jantarová komnata. 
Vstupné je v ceně. Po poledni přeje-
deme do  Petrodvorce. V  palácovém 
a parkovém celku z 18. a 19. století je 
umístěno přes 170 fontán různých ve-
likostí. Mezi nimi je nejznámější Velká 
kaskáda se sochou Samsona bojující-
ho se lvem. Po půlnoci fakultativně vy-
jížďka k mostům, které se v noci zveda-
jí, aby jimi mohly proplout velké lodě.
5. den: Petropavlovská pevnost 
a  katedrála sv. Petra a  Pavla s  pozla-
cenou špicí je nejstarší kamennou 
budovou ve  městě. Nedaleko kotví 
křižník Aurora, jehož výstřel odstarto-

Tallinn

Helsinky

Riga

Vilnius

Cena obsahuje: letenku Praha – Petrohrad 
a  zpět vč. let. tax ve  výši 7  000 Kč, dopravu 
mikrobusem/autobusem a  metrem, 5x ubyto-
vání ve  4* hotelu (dvoulůžkové pokoje s  pří-
slušenstvím), 5x snídaně, průvodce, vstupné 
do  Jantarové komnaty a  Ermitáže, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vízum do  Ruska: 1  900 Kč, 

vstupné cca 150 EUR, další výše neuvedené služby.
Příplatky: 4x večeře: 2  400 Kč, jednolůžko-
vý pokoj: 7  500 Kč, *  svoz z  Brna linkovým 
autobusem nebo vlakem a zpět mikrobusem 
(min. 3 os.): 800 Kč, letecký přípoj Ostrava – 
Praha a zpět: 1 500 Kč.
Slevy: třílůžkový pokoj – není možný. 
Minimální počet účastníků: 15

PETROHRAD – POKLAD RUSKA

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odj. místo:
13� 6� – 18� 6� 2017 02ES17�1306 24 500 Kč Praha, Ostrava, *Brno

4� 7� – 9� 7� 2017 02ES17�0407 24 500 Kč Praha, Ostrava, *Brno

POBALTÍ, HELSINKY A  PETROHRAD – Před zájezdem do  Petrohradu se můžete 
zúčastnit také zájezdu č. 04ES17 (viz str. 12) Přírodou Pobaltí a Helsinky. Cena je včet-
ně jízdy vlakem z Helsinek do Petrohradu. Příplatek za jednolůžkový pokoj: 13 000 Kč.

MOŽNOSTI SPOJENÍ ZÁJEZDŮ!

Termín: Kód zájezdu: Celková cena:
27� 6� – 9� 7� 2017 06ES17�2706 48 500 Kč

          UBYTOVÁNÍ V HOTELU  
NA NĚVSKÉM PROSPEKTU

val bolševický převrat v Rusku. 
6. den: Dopoledne přesun na  letiště 
Pulkovo, odlet do Prahy, letecký pří-
poj do Ostravy pozdě večer.
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7. den: Tallinn – vrch Toompea 
s katedrálou, věž Pikk Hermann, brána 
Viru, dominikánský klášter, nocleh. 
8. den: Přejezd do  Lotyšska, NP 
Gauja, hrad Turaida, Riga (Rižský 
dóm, náměstí Doma laukums, Rižský 
hrad, Dům Černohlavců), nocleh.  
9. den: Nejvýznamější soubor barok-
ních staveb všech pobaltských států 

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezd. místo:
17� 8� – 27� 8� 2017 03KS17�1708 19 400 Kč Praha

Cena obsahuje: dopravu klimatizova-
ným autobusem, mezistátní trajekty, 8x 
nocleh (6x dvoulůžkový pokoj s příslušen-
stvím ve 3* hotelu, 1x lůžko ve čtyřlůžko-
vé kajutě na  trajektu Stockholm – Turku, 
1x hotel ve Finsku, dvoulůžkové pokoje), 
8x snídaně, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vízum, vstupy 
a další výše neuvedené služby.
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 3 570 Kč, ví-
zum (povinný příplatek): 2 300 Kč, 6x ve-
čeře: 2 850 Kč, lůžko ve 4lůžkové kajutě 
(TAM): 900 Kč.
Minimální počet účastníků: 35

- zámek Zámek Rundale, krásné 
barokní zahrady, Hora křížů, Vilnius, 
nocleh.  
10. den: Vilnius – barokní Staré 
město (UNESCO), Gediminasův 
hrad, katedrála, Jitřní brána, kostely 
sv. Anny a sv. Bernarda, NP a hrad Tra-
kai, zámek Užutrakis, Odjezd do ČR.
11. den: Polskem do ČR, příjezd ráno.   

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

Pozn.: Program jednotlivých dnů růz-
ných termínů může být upraven pod-
le zavíracích dní či otevíracích hodin 
muzeí, kostelů apod.

facebook.com/periscope.cz
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Evropa • poznávací zájezdy

Hory v okolí Soči – foto: archiv CKVaršava, Staroměstské náměstí – foto: archiv CKDrážďany, katedrála Frauenkirche – foto: Sven Döring

BERLÍN 
DRÁŽĎANY

VELIKONOCE. 1. den: Ráno odjezd po trase Plzeň, 
Praha-Florenc a Černý Most, Mladá Boleslav, Turnov, 
Jablonec a  Liberec. Odpoledne a  večer strávíme 
v  historickém městě Budyšín (Bautzen), spjatém 
s  českými králi. 2. den: Pěknou krajinou Saského 
Švýcarska dojedeme k  zámku Moritzburg. 
Drážďany – centrum města lze označit za  perlu 
baroka. Je také možné navštívit Zwinger (UNESCO), 
proslulou světoznámou Obrazárnu  starých mis-
trů (např.  Rafaelova Sixtinská madona) a  největší 
světovou sbírku porcelánu. 3. den: Berlín – uvi-
díme mj. Braniborskou bránu, Říšský sněm 
(Reichstag). Projdeme se po promenádě Unter den 
Linden s Humboldtovou univerzitou, operou, muzei 
až na  Alexanderplatz. Ubytování 2 noci. 4. den: 
Historicky důležitá místa západního Berlína: kousek 
části bývalé berlínské zdi, přechod Charlie Check 
Point, Potsdamské náměstí a zámek Charlottenburg. 
5. den: Dokončení prohlídek, příjezd v podvečer. 

1. den: Odlet z Prahy nebo z Vídně do Soči. Uby-
tování. 2. den: Soči – Perla Černého moře (Puški-
nova knihovna, Zimní divadlo, botanická zahrada). 
Dagomys – čajové plantáže. Návrat do  hotelu. 
3. den: Matsesta – kavkazská riviéra – lázeňské 
letovisko, návštěva Stalinovy chaty (pohoště-
ní). Návrat do  hotelu. 4. den: Olympijský park 
– prohlídka sportovišť. Odpoledne volno v  Soči. 
Nocleh. 5. den: Krasnaja Poljana – lanovkou 
do Gazprom Laura a pobyt na horách, odpoledne 
návrat do  údolí a  návštěva kulturního a  etnogra-
fického centra Moje Rusko. Ubytování. 6. den: 
Krasnaja Poljana – lanovkou Roza Khutor do hor-
ské oblasti. Možnost návštěvy zábavního parku 
Sky Park s  nejdelším závěsným mostem na  světě, 
odpoledne návštěva největší rybí farmy v  Rusku 
zabývající se chovem pstruhů – budeme je moci 
krmit i lovit. Návrat do hotelu. 7. den: Ráno transfer 
na letiště a odlet ze Soči do Prahy a Vídně.

1. den: Odjezd brzy ráno z Brna a z Prahy. Swidnice – 
největší dřevěný kostel v Evropě, Wrocław – radnice, 
univerzita s Aulou Leopoldina, panorama Racławicka. 
Ubytování. 2. den: Poznaň (Katedrální ostrov, Staré 
náměstí) a Toruň (M. Koperník, Staroměstské náměstí, 
toruňské perníky). Ubytování. 3. den: Gdyně (torpé-
doborec Błyskawica, trojstěžník Dar Pomorza), letovis-
ko Łeby (Słowinský národní park s pohyblivými píseč-
nými dunami), koupání. Návrat na ubytování. 4. den: 
Gdaňsk – tzv. Zlatá Brána Polska (Žuraw) a křižácký 
hrad Malbork. Ubytování. 5. den: Mazurská jezera, 
plavba po  Sniadrwy, letovisko Mikołajki (koupání), 
Olsztyn. Ubytování. 6. den: Varšava (Staré město, 
Varšavský královský zámek, kostel sv. Kříže a urna se 
srdcem F. Chopina, Palác kultury – vyhlídka ve 30. pa-
tře. Ubytování. 7. den: Krakov (Wawelské návrší, 
univerzita, Staré město, Hlavní náměstí). Ubytování. 
8. den: Krakov – židovská Kazimierze. Odpoled ne 
návrat do ČR, příjezd v nočních hodinách.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
13� 4� – 17� 4� 2017 13 900 Kč      84SV17�1304

Odjezdová místa: Plzeň, Praha-Florenc a Černý Most, 
Mladá Boleslav, Turnov, Jablonec a Liberec.
Cena obsahuje: dopravu mikrobusem, 4x ubytování 
v hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 4x sní-
daně, průvodce, 1x vstupné, cestovní pojištění UNIQA 
K5C a pojištění CK proti úpadku. 
Cena neobsahuje: vstupné a další výše neuvedené 
služby. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 4 000 Kč. 
Minimální počet účastníků: 15

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20� 8� – 26� 8� 2017 29 700 Kč 12KS17� 2008

Cena obsahuje: letenky z Prahy nebo z Vídně do Soči 
a  zpět vč. let. tax, dopravu autokarem, 6x ubytování 
ve 3* hotelech, 6x snídaně, místního průvodce, české-
ho průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění 
proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 100 EUR (z toho lanov-
ky cca 40 EUR) a další stravu a výše neuvedené služby.
Příplatky: vízum: 1 900 Kč, 1lůžkový pokoj: 7 500 Kč, 
5x večeře (2.–6. den): 3 300 Kč, svoz z Brna na  letiště 
do  Prahy a  zpět – min. 6 osob: 800 Kč, svoz z  Brna 
na letiště do Vídně a zpět – min. 6 osob: 800 Kč.
Minimální počet účastníků: 15

CESTOU  
POLSKÝCH KRÁLŮ 
AŽ K DUNÁM BALTSKÉHO MOŘEPoznávací zájezd do tří krásných německých 

měst a  na  zámek Moritzburg, kde se točil 
film Tři oříšky pro Popelku. Přesvědčíte se, 
že Berlín je jedno z  nejzelenějších hlavních 
měst. Zájezd na Velikonoce 2017 se uskuteční 
v menší skupině a s odborným výkladem prů-
vodkyně Olgy Žákové.

Polsko je se svými předními architektonic-
kými památkami pokladnicí pro milovníky 
umění a historie. Naše putování povede přes 
Wroclav, Gdaňsk a největší a nejslavnější pol-
ský hrad Malbork, oblastí Mazurských jezer, 
hlavním městem Varšavou a Krakovem.

Nenechte si ujít největší město Ruska – Soči, 
nazývané jako „Ruská riviéra“, nacházející se 
na  pobřeží Černého moře a  úpatí Kavkazu. 
Dále navštívíme oblast Dagomys s  nejvýše 
položenými čajovými plantážemi v  Evropě, 
letovisko Matsesta,  tzv. Stalinovu chatu, 
olympijský park (ZOH 2014) a  letovisko 
 Krasnaja Poljana.

SOČI – PERLA 
ČERNOMOŘSKÉHO POBŘEŽÍ

Termín: Cena:  Kód na webu:  
18� 6� – 25� 6� 2017 11 590 Kč 11KS17�1806
6� 8� – 13� 8� 2017 11 590 Kč 11KS17�0608

Cena obsahuje: dopravu luxusním autobusem, 7x 
ubytování ve  2lůžkových pokojích s  příslušenstvím 
7x snídaně, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K5C 
a pojištění CK.
Cena neobsahuje: stravu a další výše neuvedené služby.
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 3  900 Kč, 5x večeře: 
2 100 Kč. Svoz za příplatek: Žďár nad Sázavou 250 Kč, 
Jihlava 250 Kč, Velké Meziříčí 250 Kč, Velká Bíteš 150 Kč, 
Uherské Hradiště 300 Kč, Veselí nad Moravou 250 Kč, 
Strážnice 250 Kč, Hodonín 250 Kč, Břeclav 250 Kč, 
Zlín 350 Kč, Kroměříž 350 Kč, Přerov 350 Kč, Olomouc 
350 Kč, Prostějov 200 Kč, Vyškov 150 Kč. Realizace svo-
zu při min. 6 osobách na trase.
Slevy: 1 200 Kč – třetí lůžko na pokoji.
Minimální počet účastníků: 30

DOPORUČUJEME

www.skandinavie.cz
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Lotyšsko, Litva, Estonsko • poznávací zájezd

POBALTÍ OD A DO Z

Estonské poobřeží u NP Lahemaa – foto: Kalev Vask

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 poskyt-
ne 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 a velikými kameny vymodelovanými kdysi ledovci. 
Centra největších měst, tedy Vilniusu, Kaunasu, Rigy a Tallinnu, jsou dnes novotou zářící metropole zápa-
doevropského vzhledu. 

1. den: Ráno odlet do  lotyšského 
hlavního města Rigy. Odpoledne 
prohlídka centra Rigy s goticko-rene-
sančními památkami v čele s domem 
Černohlavců, kostelem sv. Petra a riž-
ským dómem (UNESCO). Navštívíme 
i ulice lemované domy ve  stylu pro-
slulé rižské secese a moderně a inter-
aktivně pojaté Muzeum čokolády 
Laima, kde si můžete na čokoládovou 
tyčinku nechat vytisknout věnování. 
Ubytování v Rize.
2. den: Dopoledne tranzit do  Litvy. 
Cestou návštěva barokního paláce 
v Rundāle (Lotyšsko), někdejšího sídla 
kuronských vévodů, a  Křížového 
vrchu (Litva), křesťanského poutního 
místa. Odpoledne a  večer prohlídka 
historického centra litevského hlavní-
ho města Vilniusu s Gediminasovým 
vrchem, prezidentským palácem 
a  řadou architektonicky různorodých 
kostelů. V  některé z  restaurací může-
me povečeřet cepelíny, které jsou 
považované za  litevské národní jídlo. 
Ubytování v oblasti Vilniusu.
3. den: Dopoledne návštěva geogra-
fického středu Evropy poblíž Vilniusu. 
Před polednem přejezd do  Trakai 
s Ostrovním hradem z dob Litevského 
velkoknížectví a  památkami náro-
da 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 trajek-

tem na  poloostrov Kurská kosa. 
Prohlédneme si tamější rybářské 
domky a  můžeme ochutnat někte-
ré z  rybích specialit. Projdeme se 
písečnými přesypy, díky nimž se 
Kurské kose přezdívá „baltská Sahara“. 
Vyrazíme i na Vrch čarodějnic s desít-
kami dřevěných soch s výjevy z litev-
ských mýtů a  pohádek. V  některé 
z  jantarových galerií si můžeme pro-
hlédnout výtvory z „baltského zlata“, 
jak se jantaru nacházenému 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 
tohoto litevského přístavního města.
5. den: Dopoledne tranzit 
do  Lotyšska. Návštěva někdejší-
ho hanzovního městečka Kuldīga 
s  řadou dřevěných domů a  maleb-
ným vodopádem na řece Ventě, který 
patří k nejširším v Evropě. Odpoledne 
přejezd do  slavného přímořského 
letoviska Jūrmala, vycházka po cen-
tru města, v  případě dobrého poča-
sí možnost koupání. V  podvečer 
přejezd do  národního parku Gauja, 
 ubytování.
6. den: Dopoledne návštěva národ-
ního parku Gauja se zalesněným 
údolím stejnojmenné řeky. Krátce se 
projdeme zdejší malebnou přírodou 
a  navštívíme hrad Turaida. Návštěva 
minipivovaru poblíž města Valmiera 
s možností ochutnávky piva a oběda 

v  místní restauraci. Odpoledne tran-
zit do  estonského města Tartu. 
Prohlídka centra města s  nejstarší 
estonskou univerzitou, řadou klasi-
cistních staveb a návrším Toomemägi 
se zříceninou středověkého dómu. 
Ubytování v Tartu.
7. den: Dopoledne přejezd 
do  severovýchodního Estonska. 
Zastavíme se na  pobřeží Čudského 
jezera (páté největší v  Evropě), 
v  případě dobrého počasí možnost 
koupání. Navštívíme pravoslavný 
klášter v  Kuremäe a  v  podvečer si 
prohlédneme město Narva, v  němž 
většinu obyvatelstva tvoří Rusové. 
Uvidíme mohutný středověký hrad, 
z  něhož je přes řeku Narvu vidět 
pevnost Ivangorod na ruském území. 
Ubytování poblíž Narvy.
8. den: Dopoledne přejedeme 
do národního parku Lahemaa, kde 

se projdeme rašeliništěm a  na  moř-
ském pobřeží si prohlédneme tradiční 
domky se spoustou bludných balva-
nů 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  spoustou malebných 
uliček. Uvidíme historickou budovu 
radnice, nahlédneme do  radniční 
lékárny, do  nejstaršího estonského 
kostela Toomkirik i  do  pravoslav-
né katedrály Alexandra Něvského. 
Z  návrší Toompea se nám naskytne 
pohled na  celé město s  přístavem. 
Ubytování v Tallinnu.
9. den: Dopoledne krátké volno, 
tranzit na  letiště v  Tallinnu, odlet 
do  Prahy s  přestupem v  Rize. Přílet 
do Prahy v odpoledních hodinách.

Cena obsahuje: letenky Praha – Riga 
a  vč. let. tax ve  výši 6  500 Kč, dopravu 
mikrobusem nebo autobusem, 8x uby-
tování ve dvoulůžkových pokojích ve 3* 
hotelech se snídaní, 3x večeře, prů-

vodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 
50 EUR, další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 

3  500  Kč, * svoz z  Brna na  letiště 
do  Prahy linkovým autobusem nebo 
vlakem a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 
800 Kč
Minimální počet účastníků: 20

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
20� 7� – 28� 7� 2017 05ES17�2007 23 900 Kč Praha, *Brno

Tallinn Narva

Tartu

Vilnius

Klaipeda

Kuldīga

NP Lahemaa

Riga

Josef  
Miškovský
průvodce zájezdu

facebook.com/periscope.cz
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U ledovcového splazu Nigardsbreen (Norsko) a výstup na sopku Eldfell na Vestmanských ostrovech (Island) – foto: Patrik Dekan

KLENOTY NORSKA A ISLANDU
Norsko, Island • poznávací zájezd

Dovolená v Norsku a na Islandu s mnoha nej: nejkrásnější období roku, fjordy jako 
nejatraktivnější oblast Norska, nejznámější islandské gejzíry a vodopády. Plusem 
jsou i přímý let z Prahy do nitra fjordů, nejkratší let na Island a zajímavý program 
od CK, která se již téměř čtvrtstoletí specializuje na Skandinávii. 
V Norsku spatříte mj. nejdelší fjord světa Sognefjorden, nejdelší silniční tunel světa 
Lærdalstunnelen, úctyhodný ledovcový splaz Nigardsbreen a desítky mohutných 
vodopádů. Ubytování ve stylových hotelech nedaleko fjordů. Na Islandu se ubytu-
jeme v chatách anebo penzionu ve dvoulůžkových pokojích. Červnového termínu 
se zúčastní známý český fotograf a cestovatel Jiří Kolbaba.

INSPIRATIVNÍ ZÁJEZDY 
S CESTOVATELEM  
JIŘÍM KOLBABOU 
v termínu 9� 6� – 16� 6� 2017

1. den: Večer odlet přímým letem 
z  Prahy do  Bergenu. Na  odlet z Víd-
ně (s přestupem) je svoz z Ostravy, 
Olomouce a  Brna zdarma. Přílet 
do  Bergenu nad ledovci, jezery, fjor-
dy, ostrovy a  pobřežím s  barevnými 
domky je jedním z nejhezčích na svě-
tě. Transfer na hotel. 
2. den: Bergen je město, kde sice čas-
to prší, ale na to jistě zapomenete při 
procházce jeho turistickým středem 
s rybím trhem a uličkami mezi unikát-
ními hanzovními domy na  nábřeží 
Bryggen (UNESCO). Za návštěvu stojí 
i  starodávná pevnost Bergenhus, Ma-
riánský kostel, pozemní lanovka Fløyen, 
obdobná té pražské na Petřín, případ-
ně akvárium, skanzen nebo kouzelné 
uličky s  dřevěnými domky ve  svazích 
nad přístavem. Odpoledne přejedeme  
soustavou tunelů ke  kaskádovitému 
vodopádu Tvindefossen. Nejdelší 
fjord světa Sognefjorden přeplujeme 
trajektem. Večeře je v ceně. 
3. den: Při dnešní vyhlídkové jízdě 
krásnými místy norské přírody nejspíš 
pochopíte, proč mnozí označují Nor-
sko za nejkrásnější zemi světa. Do-
staneme se na  dosah ledovcového 

splazu Nigardsbreen, který je jed-
ním z nejlépe přístupných a nejatrak-
tivnějších ledovců na  světě. Cestu 
na  ubytování v  obci Norheimsund 
u fjordu Hardangerfjord nám zkrátí jíz-
da nejdelším silničním tunelem světa 
Lærdalstunnelen. Večeře je v ceně. 
4. den: Brzy ráno odjezd na  letiště 
u Bergenu, odlet na Island, před pole-
dnem přílet do Keflavíku. Naším auto-
busem odjedeme do hlavního města 
Islandu Reykjavíku. Prohlédneme si 
největší pamětihodnosti města: rad-
nici, 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 penzionu KOMFORT s  vlastním 
příslušenstvím (WC, sprcha). Večeře 
je v ceně. Další večeře si sice může-
te připravovat sami, avšak dopo-
ručujeme připlatit si večeře místní 
– patří k nejlepším na Islandu.
5. den: Cestou po  jižním pobřeží 
možná spatříme sopku Hekla a  pod 
světoznámou sopkou Eyjafjallajökull 
se projdeme u  vodopádu Selja-
landsfoss, kde se dá vstoupit za jeho 

vodní stěnu. V  soutěsce uvidíme vo-
dopád Gljúfrafoss a  do  třetice usku-
tečníme krátkou vycházku podél kas-
kády vodopádů na řece Skóga poblíž 
monumentálního šedesátimetrové-
ho vodopádu Skógafoss. Na  nej-
jižnějším mysu Islandu Dyrhólaey 
budeme moci obdivovat skalní bránu 
a  u  městečka Vík navštívíme černou 
sopečnou pláž. Také se zastavíme 
u splazu ledovce Sólheimajökull. 
6. den: Dnes uskutečníme výlet lodí 
na ostrov Heimaey v souostroví Vest-
mannaeyjar (jízdenka je v ceně zá-
jezdu), kde můžeme vystoupit na ak-
tivní sopku Eldfell, která naposledy 
explodovala v roce 1973. Ostrov je též 
známý početnými ptačími kolonie-
mi. V případě špatného počasí na os-
trovech bude realizován náhradní pro-
gram na  jižním pobřeží s  návštěvou 
aktivních sopečných oblastí. 
7. den: Dnes nás čeká tzv. zlatý troj-
úhelník. Navštívíme sídlo biskupství 
v  osadě Skálholt a  pak již pojedeme 
do  oblasti Geysiru s  aktivním gej-
zírem Strokkur, který každých 5 až 
10 minut vyvrhuje vřelou vodu až 
do  výše 20 metrů. Uvidíme i  impo-

Cena obsahuje: letenky z Prahy nebo 
Vídně do Norska, na Island a zpět vč. let. 
tax ve výši 14 000 Kč, dopravu autobu-
sem, místní trajekty, 3x ubytování v ho-
telech (dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím), 3x ubytování ve dvoulůžkových 
chatách KOMFORT (s  příslušenstvím) 
v červnovém termínu nebo v penzionu 
KOMFORT (s  příslušenstvím) v  srpno-
vém termínu, 6x snídaně, 2x večeře 

v Norsku a 1x večeře na Islandu, průvod-
ce, 1x koupání ve  vyhřívaném venkov-
ním bazénu, 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: 
1 400 Kč, 2x večeře na Islandu (2 chody): 
1 800 Kč, jednolůžkový pokoj: 8 000 Kč, 

cestovní pojištění Uniqa EXTRA s  rozší-
řením storna zájezdu: 460 Kč.  
Minimální počet účastníků: 30, 18 
(v srpnu – garance malé skupiny)

zantní vodopád Gullfoss na  řece 
Hvítá, kde voda padá ve  dvou stup-
ních do hloubky 32 metrů. Odpoled-
ne se zastavíme v národním parku 
Þingvellir. V  této oblasti se rozestu-
puje evropská a americká litosférická 
deska a v 10. stol. zde byl založen 
nejstarší parlament světa Alþing. 
Na závěr se zájemci mohou vykoupat 
v  termálních lázních Modrá lagu-
na. Po půlnoci odlet: do Prahy s pře-
stupem, do  Vídně přímým letem 
(omezená kapacita těchto letenek, 
objednávejte včas).
8. den: Přílet do Prahy kolem poledne, 
do Vídně ráno. Svoz z Vídně do Brna, 
Olomouce a Ostravy je zajištěn.
Poznámka: Změna programu v pří-
padě změn letových časů, nepřízni-
vého počasí nebo nesjízdnosti někte-
rých cest pro autobus vyhrazena. 

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo: Poznámka:
9� 6� – 16� 6� 2017 99NO17�0906 40 900 Kč odlet z Vídně, Ostravy, Olomouce, Brna s J� Kolbabou 
9� 6� – 16� 6� 2017 99NO17�0906 40 900 Kč odlet z Prahy s J� Kolbabou

18� 8� – 25� 8� 2017 99NO17�1808 42 500 Kč odlet z Vídně, Ostravy, Olomouce, Brna
18� 8� – 25� 8� 2017 99NO17�1808 42 500 Kč odlet z Prahy

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Hella

Þingvellir

Vestmannaeyjar

Bergen

NP Jostedalsbreen

Flåm

SVOZ 
DO VÍDNĚ 
zdarma:

z Ostravy, 
Olomouce 
a Brna.

Bryggen - Bergen

www.skandinavie.cz



Norsko • poznávací zájezd

NORSKO 55+ 
Tento zájezd jsme připravili především pro klientelu 55+. Je-li vám v den odjezdu 55 let a více, je pro vás 
cena zájezdu o 2 000 Kč nižší. Jako specialisté na sever Evropy se již více než 24 let snažíme zprostřed-
kovat našim klientům hodnotné zážitky z nádherné přírody Skandinávie. Letecký zájezd do Norska vám 
v průběhu pár dní umožní poznat téměř všechny krásy této jedinečné severské země. Ocitnete se s námi 
u  majestátních fjordů, uvidíte ledovcové splazy největšího evropského pevninského ledovce, stanete 
u nespoutaných řek a vodopádů, uvidíte nejvyšší vrcholy Skandinávie a poznáte kouzlo hlavního města 
Osla. Ubytování se snídaněmi a 2 večeřemi je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích hotelů, 1x v moderních 
apartmánech se 2 ložnicemi, WC a sprchou. Můžete očekávat pohodový poznávací program s nenáročný-
mi vycházkami do přírody. Doporučujeme objednat si za příplatek další 2 večeře (2. a 5. noc).

Oslo

LillehammerGjende

Gardermoen

Trolí stezka
Geiranger

1. den: Po  poledni odlet z  Prahy 
do hlavního města Norska Oslo a zahá-
jení prohlídky. Na poloostrově muzeí 
Bygdøy nalezla svůj trvalý domov 
polární loď Fram. Z  legendárního 
sportoviště Holmenkollen s  novým 
skokanským můstkem uvidíme celé 
město. Ubytování mimo centrum. 
2. den: V  centru uvidíme mj. svě-
toznámou červenou radnici i bělost-
nou budovu Opery. Projdeme se 
v  parku Frogner s  212 sochami 
od Gustava Vigelanda. Po poledni 

se vydáme na cestu přes olympijskou 
oblast ZOH 1994 a  dále nejstarším 
osídleným údolím Gudbrandsdalen 
na ubytování.
3. den: Podél peřejí divoké řeky Rauma 
pod nejvyšší kolmou stěnu Evropy 
– Trollveggen. Úchvatné zážitky nás 
pak čekají při stoupání 11 zatáčka-
mi po  proslulé „trolí cestě“. Navečer 
plavba po  fjordu Geirangerfjord 
(UNESCO) je v  ceně zájezdu. 
Ubytování. Večeře je v ceně.
4. den: Oblastí divokých řek, jezer 

a  fjordů dojedeme na  dosah NP 
Jostedalsbreen. Vycházka k  ledov-
covému splazu Briksdalsbreen 
nám zabere necelé 3 hodiny. Pokud 
nám bude přát počasí, vyjedeme 
desítkami serpentin až na  vyhlídku 
na hoře Dalsnibba (1 497 m n. m.). 
Ubytování. Večeře je v ceně.
5. den: V  městečku Lom si pro-
hlédneme starobylý sloupový 
kostel (stavkirke). Pěknou pří-
rodou na  východním okraji NP 
Jotunheimen s  ledovcovou řekou 

Sjoa a tyrkysovým jezerem Gjende 
vystoupáme od chaty Gjendesheim 
za výhledy na jezero. Přejezd na uby-
tování v  apartmánech pod horou 
Skeikampen. Na  její úpatí může-
te večer sami vystoupat, světlo je 
v letních měsících nejméně do deseti 
hodin. 
6. den: Zastavíme se v  olympijském 
Lillehammeru – ze skokanských můst-
ků se nám otevře krásný pohled dolů 
na město. Cesta na letiště Gardermoen 
a navečer odlet zpět do ČR.

NP Jotunheimen
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Levný letecký poznávací zájezd do Norska, během něhož uvidíte mnoho krásných míst v krajině fjordů 
a vodopádů, hor, řek a ledovců. To je jen malý výčet toho, čím vás ohromí Norsko, jedna z nejkrásnějších 
zemí na světě! S naším průvodcem poznáte kromě krásných přírodních scenerií i tradiční nebo nejmoder-
nější architekturu, propracovanou dopravní infrastrukturu, chov lososů apod. Ačkoliv je zájezd označen 
55+, je vhodný pro každého, kdo se chce vydat do Norska, vždy od pondělí do pátku, za příjemnou cenu. 
Velkou výhodou je přímý let z Prahy do Bergenu na západ Norska a ubytování po většinu zájezdu na jed-
nom místě. ZÁJEZD JE VHODNÝ PRO SKUPINKY PŘÁTEL, kteří jsou ze společných akcí zvyklí na ubytování 
ve vícelůžkových pokojích. Upozornění: V ceně je pouze příruční zavazadlo, hlavní zavazadla si objednejte 
za příplatek podle počtu spolucestujících osob.

ODLET Z PRAHY:
Celý program najdete na webu. 
1. den: Odlet z Prahy navečer, nocleh 
v Bergenu. 2. den: Prohlídka Bergenu, 
odjezd do  kempu Tvinde (3 noci). 
3. den: Divoká příroda Mjølfjellu. 
4.  den: Oblast fjordů (UNESCO). 
5. den: Odlet do Prahy navečer.

2. den: Výlet do  lůna divoké nor-
ské přírody. Úzkou silničkou 
do Mjølfjellu, vycházka k horskému 
jezeru. Po  návratu do  kempu výšlap 
stezkou nad vodopád. 
3. den: Den strávíme v  oblasti fjor-
dů, které jsou v  UNESCO. Za  přípla-
tek se můžeme po  Næroyfjordu 
plavit vyhlídkovou lodí. Podíváme 
se z  vyhlídky Stegastein na  fjord. 

ODLET Z KATOVIC: 
1. den: Odjezd z  Olomouce po  půl-
noci, z  Ostravy cca v  02:30, odlet 
z Katovic zrána. Po příletu do Bergenu 
po  pobřeží fjordu na  ubytování 
(3 noci) v kempu Tvinde pod vodo-
pádem Tvindefossen – popis uby-
tování najdete na webu. Po odpo-
činku vyrazíme autobusem k sloupo-
vému kostelu Hopperstad. 

Zájemci se mohou vyvézt vysoko-
horskou železnicí z  přístavu Flåm 
do stanice Myrdal. 
4. den: Bergen, nábřeží Bryggen 
(UNESCO), rybí trh atd. Ubytování 
v  hostelu pod horou Ulriken 
(vycházka nebo lanovkou na vrchol).
5. den: Ráno odlet z  Bergenu 
do  Katovic a  svoz do  Ostravy 
a Olomouce.

FJORDY 55+

Cena obsahuje: letenku Praha nebo 
Katovice – Bergen a  zpět vč. let. tax 
pouze s  příručním zavazadlem, 
dopravu mikrobusem nebo autobu-
sem, 3x ubytování ve 3-4lůžkové chatě 
TURIST, 1x 3-4lůžkový pokoj v  hostelu 

se snídaní, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K5C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné max. 200 NOK 
(600 Kč), další výše neuvedené služby.
Příplatky: odbavené zavazadlo: Praha 
800 Kč/os., Katovice 1 600 Kč, jednolůž-

ková chata/pokoj: 5 000 Kč, dvoulůžko-
vá chata a  pokoj: 1  500 Kč (omezený 
počet chat a pokojů za příplatek), plav-
ba po fjordu: 1 100 Kč 
Pozn.: * svoz zdarma (min. 3 osoby).
Minimální počet účastníků: 15

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
8� 5� – 12� 5� 2017 03NO17�0805 18 500 Kč odlet Katovice, Ostrava, *Olomouc
29� 5� – 2� 6� 2017 03NO17�2905 18 900 Kč odlet Katovice, Ostrava, *Olomouc
5� 6� – 9� 6� 2017 03NO17�0506 18 900 Kč odlet Praha, *Brno

14� 8� – 18� 8� 2017 03NO17�1408 18 500 Kč odlet Praha, *Brno
28� 8� – 1� 9� 2017 03NO17�2808 18 500 Kč odlet Katovice, Ostrava, *Olomouc

NPJostedalsbreen

Bergen
Voss

Naeroyfjord

Hardangerfjord

Myrdal 
Flåm 

Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo 
a zpět vč. let. tax ve výši 6 000 Kč, dopra-
vu autobusem, vnitrostátní trajekty, vy-
hlídkovou plavbu po Geirangerfjor-
du, 4x ubytování ve dvoulůžkových po-
kojích turistických hotelů (WC, sprcha), 
1x v  apartmánech (2 ložnice po  dvou 

osobách, WC, sprcha), 5x snídaně, po-
vlečení, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 500 NOK 
(1 500 Kč), další výše neuvedené služby.
Příplatky: 2x večeře (2. a  5. den): 
1  400 Kč (min. 15 osob), jednolůžkový 

pokoj: 5 000 Kč, * svoz z Brna linkovým 
autobusem nebo vlakem a zpět mikro-
busem (min. 3 os.): 800 Kč, ** svoz z Olo-
mouce nebo Ostravy (min. 3 os.): 800 Kč.
Minimální počet účastníků: 35
Pozn.: Program zájezdu může být upra-
ven podle aktuálních časů letů.

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezdové místo:
13� 6� – 18� 6� 2017 47NO17�1306 25 990 Kč Praha, * Brno  
22� 8� – 27� 8� 2017 47NO17�2208 25 990 Kč Praha, * Brno (nebo odlet Krakov, ** OC, OV)
5� 9� – 10� 9� 2017 47NO17�0509 25 990 Kč Praha, * Brno (nebo odlet Krakov, OC, OV – svoz ZDARMA)

12� 9� – 17� 9� 2017 47NO17�1209 25 990 Kč Praha, Brno svoz ZDARMA (nebo odlet Krakov, ** OC, OV)

Geirangerfjord

Tvindefossen

facebook.com/periscope.cz



Panorama národního parku Rondane z vyhlídkové silnice č. 27 nedaleko místa pobytu – foto: Patrik Dekan

Norsko • poznávací zájezd

1. den: Odlet z Prahy na  letiště Gar-
dermoen (severně od Osla) je pláno-
ván (v době tisku katalogu) ve večer-
ních hodinách. Poté 1–3 hodiny pře-
jezd na tranzitní ubytování. Vzhledem 
k  červnovému termínu ihned zažije-
me kouzlo severu v podobě tzv. bílé 
noci. Polární den je právě na vrcholu.
2. den: Po snídani se vydáme na dal-
ší cestu, kterou si zpestříme několika 
zastávkami v  pěkných přírodních 
sceneriích. Po  poledni už spatříme 
první rameno fjordu celosvětově 
nejznámějšího Geirangerfjordu 
(UNESCO). V obci Geiranger si udě-
láme krátkou procházku a poté se vy-
dáme na plavbu po fjordu, která je 
zahrnuta v ceně zájezdu. Z paluby 
lodi uvidíme mnohé vodopády, na-
příklad Sedm sester, a další zajímavos-
ti. Po vylodění se přesuneme na uby-
tování v hotelu (celkem 3 noci).
3. den: Během pobytu v  srdci nor-
ských fjordů budeme mít možnost 

tou na ubytování tohoto fenoménu 
využijeme.
2. den: Den vodopádů a  druhého 
největší fjordu Norska – Hardanger-
fjorden. Dva úchvatné vodopády: 
Lǻtefossen a  Vøringfossen. Pustina 
nejrozsáhlejší evropské náhorní plo-
šiny  Hardangervidda. Fakultativně 
mohou zájemci jet vlakem nejvýše 
položenou norskou železniční tratí 
do Vossu. Večeře (v ceně zájezdu).
3. den: Den fjordů – oblast je zapsa-
ná v  UNESCO. Navštívíme farmu 
s  chovem lososů na  fjordu. Vstup-

uskutečnit jak kratší vycházky s  prů-
vodcem, tak, pokud kondice a počasí 
dovolí, i vícehodinové túry. Podmín-
kou vašich samostatných túr je 
dobrá orientace v přírodě bez značek 
a  bez doprovodu průvodce, protože 
průvodce je k  dispozici pro vy-
cházku hlavní skupiny klientů.   
4. den: Náš průvodce se bude ten-
to den věnovat těm, kteří se vydají 
na  autobusový výlet do  přímořského 
a  rybářského města Ålesund, jehož 
centrum je známé mnoha stavbami 
ve  stylu art deco. Kouzelnou atmo-
sféru doplňují racci a  mnohé jach-
ty a  lodě. Velkou atrakcí je moderní 

akvárium s oblíbeným krmením ryb 
potápěčem.   
5. den: Dnes se přesuneme na  druhé 
pobytové místo. Cestou pojedeme slav-
nou horskou silnicí Trollstiegen (Trolí 
stezka) a uskutečníme lehčí vycházku 
v přírodě. Ubytování v hotelu (3 noci).
6. den: Tentokrát budeme ubytováni 
na  dosah národních parků Rondane 
a Jotunheimen. Mnohé stezky vedou 
po  okrajích jezer či podél řek. Zdat-
nější mohou vystoupat během 2 až 
3 hodin na  některý z  vyhlídkových 
vrcholů. Průvodce je k  dispozici pro 
vycházku hlavní skupiny klientů.

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

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

Oslo Gardermoen
Lillehammer

Trollveggen
Geiranger

Ålesund

NP Jotunheimen
Gjende

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

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

Příplatky: jednolůžkový pokoj: 6 000 Kč, 
6x večeře: 3 500 Kč (min. 15 osob), jedno-
lůžkový pokoj: 8 000 Kč, 3x večeře 1 700 Kč 
nebo 6x večeře: 3 400 Kč (min. 15 osob).
Minimální počet osob: 30

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
25� 6� – 2� 7� 2017 50NO17�2506 30 900 Kč Praha
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František  
Michlík
průvodce zájezdu

né je v  ceně. Uvidíme kaskádovitý 
vodopád Tvindefossen. Z  přístavu 
Flåm se vydáme na plavbu vyhlídko-
vou lodí do  fjordů Sognefjorden 
a Næroyfjorden (plavba je v ceně) 
a poté na večeři (v ceně zájezdu). 

KRÁLOVSTVÍ FJORDŮ Z BERGENU 
Díky přímým letům mezi Prahou 
a Bergenem si užijete velmi atrak-
tivní podívanou! Přílet do Berge-
nu nad ledovci, fjordy a členitým 
pobřežím se stovkami barevných 
domků je ve  světovém měřítku 
ojedinělý. Hned poté se vydáme 
do krajiny plné magických fjordů, 
vysokých hor a  desítek vodopá-
dů. Město samotné stále vyzařuje 
atmosféru tradičního bohatého 
královského přístavu.  
1. den: Odlet z Prahy do Bergenu. 
Světlo je dlouho do  večera – ces-

Norsko • poznávací zájezd

Bergen
Voss

Naeroyfjord

Hardangerfjord
Latefossen

Ustaoset 
Myrdal 

Flåm 

www.skandinavie.cz
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Dánsko – slavná námořnická čtvť Nyhavn v Kodani, odkud vyplujeme na vyhlídkovou plavbu, a malebné údolí Innerdalen v oblasti fjordů (Norsko) – foto: Patrik Dekan

Švédsko, Norsko, Dánsko • poznávací zájezd

NORSKÉ FJORDY, ŠVÉDSKO A DÁNSKO
Oslo

Lillehammer

Trelleborg
Gedser

Kodaň

Orust

Geiranger

NP Jostedalsbreen
Klasický autobusový poznávací zájezd, jehož program je sestaven bez nočních přejezdů. A  dále tak, 
aby zahrnul nejznámější místa Norska, která si většina lidí přeje vidět: fjord Geirangerfjord zařazený 
do UNESCO, Bergen a jeho dřevěné domy na nábřeží Bryggen (UNESCO) a zelené hlavní město Norska Oslo 
s  moderní architekturou a  skvělými muzei. Dále budete moci poznat dánskou metropoli Kodaň včetně 
procházky k  sošce Malé mořské víly a  švédské šérové pobřeží se skalními malbami v Tanum (UNESCO). 
V Norsku dále spatříte olympijské město Lillehammer a mnohé krásné přírodní scenerie včetně ledovce 
a mnoha vodopádů. 
Předností zájezdu jsou tyto služby zahrnuté v  ceně zájezdu: • 6x večeře • vyhlídková plavba v  Kodani 
• vyhlídková plavba po Geirangerfjordu • lůžko v kajutě při noční plavbě trajektem.

1. den: Časně ráno odjezd z ČR přes 
Německo na  pobřeží Baltu, trajekt 
do Dánska, ubytování.
2. den: V  Kodani vyplujeme 
na okružní plavbu, spatříme nejzná-
mější místa hlavního města Dánska: 
barevný přístav Nyhavn, královský 
palác Amalienborg a  sošku Malé 
mořské víly. Trajekt do  Švédska, 
z  paluby uvidíme Hamletův hrad 
Kronborg. Cestou na ubytování v okolí 
Göteborgu večeře (v ceně zájezdu).
3. den: Tanum (UNESCO): skalní kres-
by jsou staré až 3 tisíce let. Na švédsko-
norské hranici nás přivítá první fjord 
Iddefjorden a most Svinesundsbron. 
Poté dorazíme do  hlavního města 
Norska Oslo. Navečer se projde-
me v  parku se sochami Gustava 
Vigelanda. Ubytování mimo Oslo. 
Večeře je v ceně zájezdu.
4. den: Oblast ZOH 1994 u  nej-
většího norského jezera Mjøsa. 

V  Lillehammeru navštívíme skan-
zen Maihaugen a  skokanské můstky. 
Sloupový kostel v  turistickém stře-
disku Lom. Po příjezdu na ubytování 
večeře (v ceně zájezdu).
5. den: Pokud bude přát počasí, 
vyjedeme serpentinami na vyhlídku 
Dalsnibba (1 497 m n. m.). Plavba 
po fjordu Geirangerfjord, mj. kolem 
vodopádů Sedm sester, je v ceně 
zájezdu. Odpoledne si dojde-
me za  pohledy na  splaz největší-
ho ledovce evropské pevniny 
Jostedalsbreen. Večeře je v ceně.
6. den: Trajektem přeplujeme nejdel-
ší fjord světa Sognefjorden. Pěknou 
zastávku si uděláme u fotogenického 
vodopádu Tvindefossen. Prohlídka 
centra druhého největšího města 
Norska Bergenu, jehož ne opakova-
telnou atmosféru tvoří rybí trh a han-
sovní domy na  nábřeží Bryggen 
(UNESCO). Večer se ještě vydáme 
na  vyhlídku Fløyen (pěšky nebo 

pozemní lanovou dráhou).
7. den: Dnes projedeme autobu-
sem Norsko od  západu k  výcho-
du, od  malebného fjordu 
Hardangerfjorden, se zastávkou 
u vodopádů Voringfossen až na uby-
tování na dosah hlavního města Osla. 
Večeře je v ceně zájezdu.
8. den: Dokončíme prohlídku met-
ropole Oslo. Poloostrov muzeí 

Bygdøy: polární loď Fram, vor Kon-
Tiki, papyrová loď Ra II, tři vikinské lodě 
staré přes tisíc let. Po poledni odjezd 
přes Švédsko na noční trajekt, cestou 
pozdní oběd a  lůžko ve  dvoulůž-
kové kajutě jsou v ceně.
9. den: Transfer do  ČR. Návrat 
do  Prahy a  do  Brna později večer. 
Svoz do  Bratislavy v  nočních 
hodinách (min. 6 osob). 

Bergen

Geilo

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezd. místo:

17� 6� – 25� 6� 2017 45NO17�1706 27 900 Kč Praha, Brno, 
*Bratislava

15� 7� – 23� 7� 2017 45NO17�1507 27 900 Kč Praha, Brno, 
*Bratislava
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Cena obsahuje: dopravu autobusem, 
mezistátní a  vnitrostátní trajekty, vy-
hlídkové plavby v Kodani a po Gei-
rangerjordu, 7x ubytování ve  dvou-
lůžkových pokojích turistických hotelů 
(WC, sprcha, povlečení jsou na pokoji), 
dvoulůžkovou kajutu na  cestě zpět, 
7x snídaně, 6x večeře, průvodce, ces-

tovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění 
proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 500 NOK 
(1 500 Kč), další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 8 000 Kč.
Pozn.: *Svoz z Bratislavy bude realizován 
pouze při dosažení min. počtu 6 zájemců.
Minimální počet účastníků: 30

4. den: Bergen – hansovní domy 
na  nábřeží Bryggen (UNESCO). 
Projdeme se též světoznámým rybím 

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezd. místo:
28� 4� – 1� 5� 2017    21NO17�2804 20 900 Kč Praha
5� 5� – 8� 5� 2017    21NO17�0505 20 900 Kč Praha
2� 6� - 5� 6� 2017 21NO17�0206 21 900 Kč Praha
1� 9� – 4� 9 2017 21NO17�0109 21 900 Kč Praha

trhem. Zubačkou na vyhlídku Fløyen, 
ze které je pěkný pohled na centrum 
města. Odlet do Prahy.

Pozn.: Program 1. a  4. dne může být upraven podle dostupných letů, 
a to včetně zařazení letů s přestupem. Výlet vlakem 2. den a plavba 3. den 
mohou být uskutečněny v opačném směru.

Cena obsahuje: letenku Praha – Ber-
gen vč. let. tax (podle dostupných letů 
přímý let nebo let s přestupem), dopra-
vu mikrobusem nebo autobusem, vnit-
rostátní trajekt, 3x ubytování ve  dvou-
lůžkových pokojích 3*** hotelu, 3x sní-
daně, 2x večeře, vstupné na  lososí 
farmu a vyhlídkovou plavbu po fjor-

du, průvodce, cestovní pojištění UNIQA 
K7S a  pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: vstupné a  jízdné okolo 
150 NOK (tj. cca 450 Kč), další výše neu-
vedené služby. Příplatky: jednolůžkový 
pokoj: 2  100 Kč, jízdné vlakem: 960 Kč, 
děti do 16 let a senioři nad 67 let 480 Kč. 
Minimální počet účastníků: 10

facebook.com/periscope.cz



Poznávání Skandinávie můžete začít anebo si prohloubit během více než 
týdenního autobusového zájezdu. Poznáte všechny tři moderní metropole: 
Oslo, Stockholm i  Kodaň, a  také příjemná historická města Roskilde (DK) 

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

Roskilde

Gedser

Kronborg

Göteborg

Tanum

Örebro Stockholm

Oslo

Malmö

Jönkoping

1. den:  Časně ráno odjezd z  Brna, 
dopoledne z  Prahy. V  podvečer tra-
jektem přes Baltské moře do  přísta-
vu Gedser. Pozdě večer ubytování 
v Dánsku.
2. den:  Na  ostrově Sjælland navští-
víme starodávné město Roskilde, 
kde se nachází katedrála se hroby 
37 králů, poté navštívíme dánský 
zámek Frederiksborg Slot posta-
vený na třech ostrovech jezera Slotsø 
a zastavíme se v městečku Helsingør 
u  „Hamletova hradu“ Kronborg. 
Po večeři odjezd na ubytování.
3. den:  Po  snídani pokračujeme 
do  druhého největšího švédské-
ho města Göteborg. Zajdeme 
na  náměstí Gustav Adolfs Torg, pro-
jdeme se podél kanálu Stora Hamn 
kanal a  dále až ke  katedrále Gusta-
vi Domkyrka. Uvidíme též moderní 
budovy Admirality a Opery. Odpoled-
ne budeme pokračovat podél šéro-
vého pobřeží dále na  sever. Zastaví-

me se v oblasti s pravěkými skalními 
kresbami Tanumshede (UNESCO). 
Večeře. Do  Norského království vje-
deme po  hraničním mostě Svine-
sundsbron nad fjordem Idefjorden. 
Ubytování v Oslu (2 noci).
4. den:  Prohlídku Osla zahájíme 
v  parku Frogner (Sinnataggen – 
„Vztekající se chlapeček“, fontána, 
monolit a  dalších 212 soch Gustava 
Vigelanda, nejznámějšího norské-
ho sochaře). Návštěva poloostrova 
muzeí Bygdøy (polární loď Fram, 
vor Kon-Tiki i papyrová loď Ra II 
Thora Heyerdahla). Do  centra města 
doplujeme lodičkou a  pěší zónou 
Karl Johans Gate půjdeme k  nové 
dominantě Osla – k budově Opery.
5. den: Přejezd do švédského města 
Örebro a  Stockholmu (královský 
palác Kungliga Huset, budovy Opery 
a  parlamentu, pěší okruh starým 
městem Gamla Stan). Ubytování 
mimo centrum 2 noci.

6. den:  Možnost návštěvy radnice 
Stadhuset, katedrály Domkyrkan 
s  hrobkami švédských králů. Dopo-
ručujeme plavbu lodí po jezeře Mäla-
ren, na  jejímž konci čeká královský 
palác Drottningholm. Uvidíme 
i  unikátní bitevní loď Vasa. Fakulta-
tivní návštěva Skansenu – prvního 
na světě.
7. den:  Přejezd na  jih Švédska se 
zastávkou na  oběd. Prohlédneme 
si město Malmö, spatříme nejvyšší 
stavbu Skandinávie – mrakodrap „Tur-

Cena obsahuje: dopravu autobusem, 
mezinárodní trajekty a poplatek za prů-
jezd mostu, 8x ubytování ve 3* hotelech 
(dvoulůžkové pokoje s  příslušenstvím), 
8x snídaně, 1x oběd a  2x večeře, prů-
vodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 350 DKK, 

300 NOK a 300 SEK (celkem ekv. 100 EUR), 
další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 8 000 Kč, 
3x večeře (2 chody, bez nápojů): 2 250 Kč, 
letenka Kodaň – Praha vč. let. tax: 3 000 Kč 
(svoz z letiště Praha nezajišťujeme)
Minimální počet účastníků: 35

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
29� 7� – 6� 8� 2017 22NO17�2907 23 900 Kč Brno, Praha

KRÁLOVSTVÍ DÁNSKO, ŠVÉDSKO, NORSKO  

Kodaň

Stockholm: muzea na ostrově Djurgården a letní zámek královské rodiny Drottningholm, nazývaný také Versailles Severu – foto: Patrik Dekan

OBLÍBENÝ 
ZÁJEZD

Dánsko, Švédsko, Norsko • poznávací zájezd

ning torso“. Ubytování.
8. den:  Prohlídku Kodaně začne-
me na  pěší zóně Strøget. Z  idylic-
kého přístavu Nyhavn poplujeme 
po  městských kanálech kolem palá-
ce Christiansborg a  moderní stavby 
kodaňské Opery až k symbolu města 
– Malé mořské víle. Individuální 
volno. Ubytování.
9. den:  Ráno odjezd na  letiště (let 
do Prahy je za příplatek) a pak na tra-
jekt do  Německa. Příjezd do  Prahy 
a Brna navečer a večer.

JARNÍ 
EUROVÍKEND 
V OSLU

Hlavní město Norska Oslo má roz-
hodně co nabídnout: jak svou po-
lohou mezi fjordem a  horami, tak 
nejnovějšími přírůstky moderní 
architektury (mj. Opera). Vikinská 
minulost potěší milovníky historie 
a na své si přijdou i rodiny s dětmi. 

KODAŇ A OKOLÍ
Termín: 6. 5. – 8. 5. 2017
Kód na webu: 13NO17
Cena: 14 900 Kč

Sleva na dítě do dovršení  
9 let: 3 300 Kč  
Sleva na dítě nad 9 let  
a do dovršení 15 let: 2 000 Kč

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

Termín: 20. 5. – 21. 5. 2017
Kód na webu: 14NO17
Cena: 10 900 Kč
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Dánsko, Norsko • 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.

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. 
V  srpnu garantujeme malou 
skupinu do 20 cestujících.

1. den: Před polednem setkání s prů-
vodcem na  letišti v  Praze. Odlet pří-
mým letem do  Bergenu. Přelet nad 
ledovci a fjordy je za dobrého počasí 
pěkným zážitkem a  přílet do  Ber-
genu patří k  nejhezčím na  světě. 
Krátká okružní jízda Bergenem, pro-
cházka mimořádně zachovalou han-
zovní čtvrtí Bryggen (UNESCO). 
2. den: Po  snídani navštívíme zná-
mý rybí trh a můžeme jít pěšky (asi 
1 hod) nebo se nechat vyvézt po-
zemní lanovkou na  vyhlídku Fløyen, 
odkud se nám naskytnou nádherné 
výhledy na „Město sedmi hor“, jak se 
Bergenu přezdívá. Odpoledne se vy-
dáme na cestu královstvím fjordů, hor 
a  vodopádů. Projdeme se za  vodní 
clonou vodopádu Steindalsfo-
ssen. Jedny z nejkrásnějších pohledů 
na fjordy skýtá prostor širokého Har-
dangerfjordu s panoramatem ledov-
ce Folgefonni rýsujícím se na obzoru. 
Fjord překonáme po více jak kilometr 
dlouhém mostu Hardangerbrua. 
3. den: Dnešek bude velkým před-
stavením mnoha vodopádů. Mezi 

nejatraktivnější patří dvě mohutná 
ramena vodopádu Låtefoss. Nejpr-
ve se však z  obce Kinsarvik vydáme 
na  několikahodinovou vycházku (asi 
3 hod), při které nahlédneme do údo-
lí vodopádů Husedalen. Navečer 
přejedeme na ubytování a večeři. 
4. den: Po snídani dojedeme do lůna 
norské přírody a na výchozí bod pěší 
túry – na  skalní plošinu Preikesto-
len (Kazatelna). Na  konci stezky nás 
čeká ohromující pohled z výšky 600 m 
do hlubin Lysefjordu. Výlet nám zabe-
re přibližně 5 hodin, případně o něco 
déle. Večeře je v ceně zájezdu. 
5. den: Dramatické scenerie s hučící-
mi vodopády a  mohutnými skalními 
masivy nad fjordy vystřídají v  dalším 
programu malebné šérové ostrůvky, 
zapomenuté rybářské vesničky, 
a k nemalému překvapení mnohých, 
i písčité mořské pláže vhodné ke kou-
pání. Dnes se projdeme po  ostrově 
Eigerøya nedaleko města Egersund 
a  v  zákoutích vesnice Sogndals-
strand s  dřevěnými domy usaze-
nými na  ohlazených skaliscích nad 
ústím řeky Litlá do  Severního moře. 
Nakonec se zastavíme u  nejjižněj-
šího norského majáku Lindesnes, 
jenž je zároveň důležitým historickým 
místem Norska.
6. den: Po  třech dnech v přírodě se 
vrátíme do  civilizace. Dopoledne se 
projdeme v typickém norském městě 

Kristiansand. Prohlédneme si fotoge-
nickou rybářskou čtvrť Fiskebrygge 
a  nedaleké 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  připlutí do  severodánského pří-
stavu Hirsthals se vydáme po  Jut-
ském poloostrově na ubytování.
7. den: Na  ostrově Fyn navštívíme 
město  Odense  – rodiště slavného 
spisovatele a  autora pohádek H. Ch. 
Andersena. Mistrovské kousky dán-
ských stavbařů – mosty nad moř-
skými průlivy, se dostaly na  všechny 
dánské bankovky. Po mostě Store Belt 
nad stejnojmenným průlivem doje-
deme na další ostrov Sjaelland, kde 
později odpoledne navštívíme pěkně 
položené město  Roskilde  na  kon-
ci stejnojmenného fjordu. To bylo 
po  celý středověk hlavním sídlem 
dánských králů. Toto slavné období 
připomíná především románsko-go-
tická katedrála, která slouží také jako 
pohřebiště dánských králů a královen. 
Jedinečná cihlová stavba je od  roku 
1995 na seznamu památek UNESCO. 
Přímo u  fjordu se nachází moderní 
prosklená stavba Muzea vikinských 
lodí, ve  kterém můžeme obdivovat 
slavné „dračí lodě – drakkary“.

8. den: Poslední den strávíme v hlav-
ním městě Dánska Kodani. Soška 
Malá mořská víla je symbolem 
města. Pak se pěšky projdeme po ná-
břeží do  historického centra. Počká-
me si na střídání stráží u královského 
paláce Amalienborg. Odpoledne se 
mohou zájemci vydat z přístavu Ny-
havn s okolními barevnými domy 
na  plavbu po  městských kanálech, 
kolem paláce Christiansborg až k mo-
derní stavbě kodaňské Opery. Večer 
odlet do Prahy. 

Cena obsahuje: letenku z  Prahy 
do  Bergenu a  zpět z  Kodaně vč. let. 
tax ve  výši 6  000 Kč, dopravu autobu-
sem/mikrobusem, vnitrostátní a  mezi-
státní trajekty, 7x ubytování v hotelech 
ve dvoulůžkových pokojích s příslušen-

stvím, 7x snídaně, 2x večeře, 1x oběd, 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.
Příplatky: 2 večeře (1. a  2. den): 
1  500 Kč (min. 15 os.), 2 večeře (5. a  7. 
den): 1  700 Kč (min. 15 os.), jednolůž-

kový pokoj: 7  000 Kč. *Svoz z  Brna lin-
kovým autobusem nebo vlakem a zpět 
mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč.
Minimální počet účastníků: 30, 15 
(od 6. 8.).

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo: Pozn.:
16� 7� – 23� 7� 2017 73NO17�1607 29 900 Kč Praha, *Brno autobus
6� 8� – 13� 8� 2017 73NO17�0608 31 900 Kč Praha, *Brno mikrobus

Vodopád na řece Kinso v údolí Husadalen a skalní plošina „kazatelny“ Preikestolen – foto: Patrik Dekan

facebook.com/periscope.cz

Oslo

Bergen

Preikestolen
Husadalen

Farsund
Kristiansand 

Hirtshals

Århus

Odense Kodaň

SEVERSKÁ ROMANCE – NORSKO 
A DÁNSKO

Kodaň – královský zámek 
Amalienborg
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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 považuje-
me za klenot mezi našimi zájezdy. Kajuty na trajektu přes Baltské moře jsou v ceně zájezdu a cestu zpět 
absolvujete letecky. Stravování obsahuje každý den snídaně, v ceně je i několik večeří, další jsou možné 
za  příplatek. 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, olym-
pijský Lillehammer a malebný Bergen. V programu je zařazeno několik krátkých vycházek. Některá místa 
ubytování jsou přímo na  dosah panenské norské přírody a  hor (Skeikampen). Nespornou výhodou je 
odlet zpět z Norska přímým letem z Bergenu do Prahy (pozn.: aktuální stav nabídky letecké společnosti 
v době tisku katalogu). Jde o turisticky nenáročný program s mnoha zastávkami k fotografování. 

Næroyfjorden – nádherný norský fjord je na seznamu UNESCO – foto: Eva Dekanová Vyhlídka na vrcholu trolí stezky Trollstiegen – foto: Patrik Dekan

Cena obsahuje: letenku Bergen – 
Praha (v  době tisku katalogu přímo) 
vč. let. tax ve  výši 3  000 Kč (v  termínu 
od  21. 5. 2  500 Kč), dopravu autobu-
sem (*mikrobusem), mezistátní trajekt 
včetně 2lůžkové kajuty, vnitrostátní 
trajekty včetně plavby po Geiranger-
fjordu, 7x ubytování se snídaní ve 2lůž-
kových pokojích turistických hotelů a 1x 
v apartmánech (2x 2lůžkový pokoj, WC, 
sprcha), 4x večeře, průvodce, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a  pojištění proti 
úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné cca 600  NOK 
(tj. cca 65 EUR), další výše neuvedené služby.

Příplatky: 3x večeře: 2  100 Kč (min. 
15 osob), jednolůžkový pokoj: 7 000 Kč. 
Letenka Praha – Oslo a ubytování v Oslu 
2. den: 2  500 Kč, na  vyžádání – počet 
míst za  tuto cenu je omezen aktuální 
cenou letenky. Při zakoupení letecké 
varianty jsou v ceně jen 3 večeře.
Slevy: V  případě, že lodní společnost 
neposkytne dostatek 2lůžkových kajut 
a  klient bude cestovat ve  4lůžko-
vé kajutě, bude mu poskytnuta sleva 
ve výši 500 Kč/os. 
Poznámka: KUPUJTE VČAS. Počet lete-
nek za výše uvedené ceny je omezený.
Minimální počet účastníků: 35

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
21� 5� – 29� 5� 2017 37NO17�2105 29 500 Kč Praha*

1� 6� – 9� 6� 2017 37NO17�0106 28 900 Kč Brno, Praha
1� 7� – 9� 7� 2017 37NO17�0107 28 900 Kč Brno, Praha

22� 7� – 30� 7� 2017 37NO17�2207 28 900 Kč Brno, Praha
6� 8� – 14� 8� 2017 37NO17�0608 28 900 Kč Brno, Praha

1. den: Odjezd z  Brna a  v  poled-
ne z  Prahy. Tranzit přes Německo, 
večer nalodění na trajekt do Švédska. 
Dvoulůžkové kajuty jsou v ceně. 
2. den: Ráno následuje přejezd z pří-
stavu přes Göteborg podél západ-
ního pobřeží, kde se seznámíme 
se švédským fenoménem: uvidí-
me moře poseté desítkami malých 
šérových ostrůvků. Odpoledne 
zavítáme do  oblasti Tanumshede 
(UNESCO), známé četnými nálezy 
skalních kreseb. Pozdní oběd/
večeře je v  ceně. Do  Norska vje-
deme autobusem nebo přejdeme 
po  mostu Svinesundbron nad fjor-
dem Iddefjorden. Ubytování.

Strava: Čas na  pozdní oběd (max. 
1 hod.) bude během programu zájem-
cům vyhrazen. Večeři na  hotelu lze 
objednat za příplatek.
4. den: Dnes zamíříme do  oblasti 
ZOH 1994. V  Lillehammeru, leží-
címu u  největšího norského jezera 
Mjøsa, navštívíme olympijské můstky 
a  přes 100 let starý skanzen Mai-
haugen. Na  ubytování v  apartmá-
nech dojedeme do horského středis-
ka pod horou Skeikampen. V případě 
dobrého počasí si můžete na  její 
úpatí večer sami vystoupat. Svět-
lo je v  letních měsících nejméně 
do deseti hodin. 
Strava: možnost přípravy vlastní-
ho jídla v  apartmánu s  vybaveným 
kuchyňským koutem. Večeře v hote-
lové restauraci za příplatek.
5. den: Ráno se vydáme na  pano-
ramatickou silnici 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 divo-
ké řeky Rauma, vinoucí se hlubokým 
údolím Romsdalen, až k  nejvyšší 
kolmé stěně Evropy – Trollveggen. 
Úchvatné zážitky nás pak čekají při 
stoupání 11 zatáčkami po  proslulé 
silnici Trollstigen. Tato „trolí cesta“ 
vede až do  horského sedla, ležícího 
v  nadmořské výšce 900 m. Po  průjez-
du jahodovým údolím Valldalen nás 
již polapí pavučiny ramen západonor-
ských fjordů. První z  nich, Storfjord, 
přeplujeme trajektem. Strava: Dnešní 
večeře je v ceně zájezdu.
6. den: Nejprve se potěšíme vyhlíd-
kovou 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 městeč-
ka Lom, kde si prohlédneme starobylý 
sloupový kostel (stavkirke). Po  silnici 
Sognefjellvegen vyjedeme do nejvyšší-
ho silnič. sedla v Norsku (1 440 m n. m.). 
Odtud jsou fantastické pohledy na nej-
vyšší skandinávské pohoří Jotunhei-
men a jeho přilehlé ledovce. 
Strava: Večeře je v ceně zájezdu.
7. den: Dnešek bude opět ve  zna-
mení fjordů a  největšího ledovce 
evropské pevniny Jostedalsbreen. 
Kolem Lustrafjordu a  proti proudu 
ledovcové řeky dojedeme na  dosah 
nádherného ledovcového splazu 
Nigardsbreen. Nejprve se přepla-
víme lodičkou po  ledovcovém jeze-
ře a  následně dojdeme až na  dosah 
mohutného čela ledovce. Nejdelší 
fjord světa Sognefjorden (204 km) 
přeplujeme trajektem. 

Strava: Po poledni možnost občerst-
vení v informačním centru. Večeře je 
v ceně zájezdu.
8. den: Kolem poledne přijedeme  
do  druhého největšího města 
Norska – Bergenu, jehož neopa-
kovatelnou atmosféru tvoří rybí trh, 
unikátní hansovní domy na  nábřeží 
Bryggen (UNESCO), starobylá pev-
nost Bergenhus a  středověké kostely 
s  nejkrásnějším Mariánským. Pěkný 
pohled na  centrum města nabízí 
vyhlídka Fløyen, kam lze, podobně 
jako na pražský Petřín, vystoupat pěšky 
nebo se svézt pozemní lanovou drá-
hou. Kromě července (viz 9. den) odje-
deme na ubytování mimo Bergen.
9. den: Kromě července jsou odle-
ty z  Bergenu do  Prahy plánovány 
na odpoledne. Dopoledne tak využi-
jeme ještě k poslednímu vychutnání 
si poklidné norské atmosféry. V  čer-
venci odlet do Prahy dopoledne.

www.skandinavie.cz

 Možnost samostatného odletu 
(bez průvodce) z  Prahy do  Osla. 
V  květnu a  červnu odpoledne 
– po  příletu přejedete vlakem 
z  letiště do centra, kde se o něco 
později připojíte k  zájezdu. V  čer-
venci a srpnu odlet večer, na letišti 
v Oslu čeká průvodce nebo řidič.

3. den: Dopoledne zamíříme do hlav-
ního města Norska Osla. V  centru 
budeme obdivovat světoznámou rad-
nici i  architektonický skvost – bělost-
nou budovu Opery na břehu Oslofjor-
du. Na  poloostrově 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 papy-
rovou loď Ra II. Thora Heyerdahla. 
Projdeme se v parku Frogner, kde je 
umístěno 212 soch Gustava Vige-
landa. Z  legendárního sportoviště 
Hollmenkollen s  novým skokanským 
můstkem nakonec pěkně uvidíme 
celé město a vody Oslofjordu. Nocleh 
mimo centrum Osla. 



Tento letecký poznávací zájezd je sestaven tak, aby i bez turisticky náročného programu zahrnul všech-
na 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 Bergen s dřevěnými domy Bryggen na nábřeží. Dalším 
pěkným zážitkem je vycházka ke  splazu Briksdalsbreen největšímu kontinentálnímu ledovci Joste-
dalsbreen. 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 krá-
lovské rodiny. Ubytování je ve 2–3* hotelech, kde jsou dvoulůžkové pokoje s WC a sprchou. Součástí ceny 
jsou 3 večeře. 

DO SRDCE NORSKÝCH FJORDŮ 

NORSKO – KANADA EVROPY

Oslo

Lillehammer
Bergen

NP Jostedalsbreen

Cena obsahuje: letenku z  Krakova nebo 
Prahy (dle termínu) do Norska a zpět vč. let. 
tax ve  výši 6  000 Kč, dopravu mikrobusem, 
vnitrostátní trajekty, 7x ubytování v chatách 
TURIST (čtyřlůžkové pokoje) a  v  ubytování 
vyššího standardu (apartmány se 2 – 3 poko-
ji apod.), potraviny na  přípravu večeří 
(mimo 1. den), průvodce a pojištění.

Příplatky: Příplatek za využití chatky/poko-
je 2 osobami: 4  000 Kč (omezený počet 
těchto pokojů, některé kempy jsou malé). 
*Samostatný let bez průvodce: výše příplat-
ku na vyžádání.
Pozn.: Svozy na  odlety jsou zdarma. 
V chatách nejsou deky ani polštáře, je třeba 
mít s sebou vlastní spacák a prostěradlo. 

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:

16� 7� – 23� 7� 2017 41NO17�1607 24 900 Kč odlet Krakov, Brno, Olomouc, 
Ostrava, Bohumín, *Praha

30� 7� – 6� 8� 2017 41NO17�3007 23 900 Kč odlet Praha, Brno

Norsko • poznávací zájezd

Norsko • poznávací zájezd s lehkou turistikou

Cena obsahuje: letenku Praha – Bergen 
a  Oslo – Praha vč. letištních tax ve  výši 
7  000 Kč (podle výhodnosti ceny jsou 
možné i lety s přestupy), dopravu autobu-
sem, vnitrostátní trajekty, vyhlídkovou 
plavbu po  Geirangerjordu, 5x ubyto-
vání ve  dvoulůžkových pokojích turistic-
kých hotelů (WC, sprcha, povlečení jsou 
na pokoji), 5x snídaně, 3x večeře (mimo 
1. a 5. den), průvodce, cestovní pojištění 

UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 
500  NOK (tj. cca 60 EUR), další výše 
neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 5 000 Kč 
(omezený počet), *svoz z Brna do Prahy 
linkovým autobusem nebo vlakem 
a zpět mikrobusem – min. 3 os.: 800 Kč
Minimální počet účastníků: v červnu 
15, v červenci 30

Geiranger

Oslo

Sjusjoen
Bergen

1. den: Odlet z  Prahy odpoled-
ne. Prohlídka druhého největšího 
města Norska – Bergenu: procház-
ka po  nábřeží s  hanzovními domy 
Bryggen (UNESCO), vyhlídka Fløyen 
Světlo je na severu v  letních měsících 
dlouho do noci, proto ještě večer odje-
deme mimo Bergen na ubytování. 
2. den: Den ve  znamení fjordů 
a ledovců. Přes nejdelší fjord světa 
Sognefjorden poplujeme trajek-

tem. Malebné scenerie norské příro-
dy, fjordy, údolími vymodelovanými 
ledovcem. Odpoledne 2–3hodinová 
vycházka za  pohledy na  ledovcový 
splaz Briksdalsbreen a ledovcovou 
lagunu. Večeře (je v ceně zájezdu).
3. den: Atraktivní program – plav-
ba po  fjordu Geirangerfjorden 
(UNESCO), mj. kolem vodopádů 
Sedm sester a  Nápadník (v  ceně 
zájezdu). Za dobrého počasí výjezd 
serpentinami na  vyhlídku Dalsni-
bba (1 497 m n. m.). Autobusem se 
vydáme i  na  vrchol slavné silnice 
Trollstigen (Trolí stezka), moderní 
vyhlídky, krátká vycházka. Večeře.
4. den: Mohutné peřeje divoké řeky 
Otta, sloupový kostel v Lomu, velko-
lepé údolí Gudbrandsdalen a  nako-
nec olympijské město Lillehammer 
u  největšího norského jezera Mjøsa. 
Možnost návštěvy nejstaršího norské-
ho skanzenu Maihaugen a  areálu 
skokanských můstků, kde se kona-
ly ceremoniály ZOH 1994. Dnes je 
v ceně oběd nebo večeře.

5. den: Kolem poledne dojedeme 
do  hlavního města Norska – Osla, 
poklidné zelené metropole. Během 
prohlídky se postupně podíváme 
na  vrcholek sportovního areálu Hol-
menkollen s moderním skokanským 
můstkem s  ozdobou polární záře 
a vyhlídkou na Oslo a přiléhající fjord. 
Zajdeme si do parku Frogner. Zde je 
umístěno 212 soch Gustava Vigelan-
da, vč. symbolu města – Sinnataggen 

(v překl. Vztekající se chlapeček), fon-
tánou, monolitem a  dalšími socha-
mi tohoto nejznámějšího norského 
sochaře. Na  poloostrov muzeí 
Bygdøy lze doplout lodičkou. Muzea 
polární lodi Fram, vor Kon Tiki a tři 
vikingské lodě staré více než tisíc let.
6. den: Moderní Opera leží přímo u fjor-
du. Projdeme pěší zónou Karl Johans 
Gate s  hlavními budovami města. 
Po poledni odjezd na letiště a odlet.
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Lillehammer

Sogndal
Hov

Tvinde

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
18� 6� – 23� 6� 2017 09NO17�1806 28 900 Kč Praha 
9� 7� – 14� 7� 2017 09NO17�0907 29 500 Kč Praha, *Brno 
30� 7� – 4� 8� 2017 09NO17�3007 29 500 Kč Praha, *Brno 

Geirangerfjord, Sedm sester

Norsko vám učaruje stejně, jako by vám učarovala Kanada. 
Poznávací okruh nejkrásnějšími oblastmi Norska je jako 
vždy doplněný vycházkami v atraktivních přírodních loka-
litách. Ubytování jsme zajistili mj. v pěkně situovaných 
kempech, které patří již dlouhá léta k nejoblíbenějším 
mezi českými turisty – Tvinde camping a Hov Hyttegrend. 

Kód na webu: 41NO



Evenes

Å

Svolvær

Mortsund

kové území“ Norska – ledovec 
Svartisen, královský Trondheim. 
Geirangerfjord, zastávka pod nej-
vyšší horou Norska Galdhopiggen 
a hlavní město Oslo. 
1.–3. den: Ráno odjezd, noční tra-
jekt do  Švédska kolem jezera Vattern 
do Stockholmu, mj. muzeum lodi Vasa.
4.–6. den: Švédsko. Uppsala – pro-
hlídka univerzitního města s proslulou 
katedrálou (největší ve  Skandinávii), 
knihovna Carolina Rediviva. Po  břehu 
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Botnického zálivu přes Gävle 
a  Sundsvall dále na  sever. Překročení 
polárního kruhu, laponské centrum 
Jokkmokk. NP Mudus s  hluboký-
mi soutěskami. Gällivare. Kiruna, NP 
Abisko s vysokohorskou severskou pří-

ZA PŮLNOČNÍM SLUNCEM  
PŘES LOFOTY A VESTERÁLY
Pro milovníky krásných přírod-
ních scenérií jsme zařadili zájezd, 
který bychom mohli nazvat 
i  velký okruh Skandinávií. Čeká 
vás návštěva švédských měst 
Stockholmu a Uppsaly, stoupnete 
si na místa, kudy prochází severní 
polární kruh, a na vlastní kůži zaži-
jete magickou atmosféru půlnoč-
ního slunce. Lofoty a Vesterály vás 
udiví svojí rozeklaností a  fantas-
tickými tvary. Čeká na vás „pohád-

Švédsko, Norsko • poznávací zájezd
Svolvær

Å

Laksforsen

Oslo
Stockholm

Gävle

Luleå

Kiruna

Andenes

Trelleborg

Bodø

TrondheimÅndalsnes
Geiranger

NP Svartisen

polární kruh

Jokkmokk

Jönköping

NP Jotunheimen

NP Abisko

Snad nejkrásněji položená vesnička na Lofotech – Reine – foto: Patrik Dekan

Norsko • poznávací zájezd

V  květnu a  červnu se můžete 
na Lofoty a zpět dostat jen s krát-
kým přestupem v Oslu z různých 
letišť – Praha, Vídeň nebo Krakov. 
Na  odlety mimo ČR je zajištěn 
bezplatný svoz, mj. z  Brna, Olo-
mouce a  Ostravy, stejně tak vás 
po příletu dovezeme zpět do ČR. 
Cestovat budete v  malé skupině 
do 16 osob.
U termínů 5. 5. a 26. 5. z Krakova a 2. 6. 
z Prahy lze pokračovat do Bergenu na zá-
jezd Fjordexpress – cena na vyžádání.
1. den: Během dne odlet z Prahy, Víd-
ně nebo Krakova do  Osla, ve  vybra-
ných termínech jsou zajištěny svo-
zy z  Brna, Olomouce a  Ostravy. 
Po přestupu let dále za severní polá-
rní kruh do Evenes. Odjezd na ubyto-

vání v největším městě Lofot Svolvaer.
2. den: Malebná zákoutí s  dřevěný-
mi sušáky tresek u  největšího města 
Svolvær, osada Kabelvåg (Námoř-
nická katedrála), romantický rybář-
ský přístav Henningsvær na něko-
lika. Na pobřežní silničce č. 815 spatří-
me jedny z nejkrásnějších lofotských 
scenerií. Večer po ubytování a večeři 
(v  ceně zájezdu) se můžeme v  pří-

padě volných míst vydat na večerní 
plavbu za polárním sluncem. 
3. den: V  nejjižnější části souostro-
ví s  překvapením zjistíme, že lofot-
ské pobřeží lemují i  krásné písečné 
pláže, zejména u  vesnice Ramberg. 
Navštívíme další rybářské vesničky Å, 
Reine a stále živoucí rybářskou osadu 
Nusfjord (UNESCO). Prohlédneme si 
též starodávnou vikinskou slavnost-

ní síň Lofotr. Možnost vyhlídko-
vé plavby po  fjordu Kjerkfjorden 
z nejhezčí lofotské vesnice Reine.
4. den: Vyhlídkovou silnicí Lofast 
na  letiště Evenes a  odpoledne 
odlet do  Osla a  po  přestupu zpět. 
Ve vybraných termínech jsou zajiš-
těny svozy do  Brna, Olomouce 
a  Ostravy. Za  příplatek možnost 
pokračovat na zájezd Fjordy 55+.

POZOROVÁNÍ POLÁRNÍHO SLUNCE
Krásná dovolená v Norsku nemusí být nutně jen na pevnině. Souostroví Lofoty je 
podle mnohých nejkrásnějším koutem celé Skandinávie. Na jednom místě najdete 

všechny krásy Norska: loď ky kotvící v  malebných fjordech, racky posedávající na  střechách rybářských 
ror bu, štíty hor tyčící se až k nebi. Nezapomenutelným zážitkem na Lofotech je jakákoliv plavba – podle 
aktuální možnosti na  místě můžete zažít buď plavbu po  fjordu Kjrekfjorden s  okolími skalními masivy, 
nebo večerní plavbu za polárním sluncem. Zažijte polární den – nastupte do letadla a vydejte se s námi 
tam, kde v létě slunce nezapadá! Na první nocleh se ubytujeme v kvalitním hotelu v centru městečka Svol-
vaer. Na další dvě noci pro vás máme zajištěno hotelové ubytování ve stylovém prostředí červených rybář-
ských chat na malém poloostrově, jen kousek od mořského zálivu, ve vesničce Mortsund. 

Cena obsahuje: letenku z Prahy, Vídně 
nebo Krakova do Evenes a zpět (s pře-
stupy) vč. let. tax ve výši 9 000 Kč s pří-
ručním zavazadlem, dopravu mikro-
busem, 3x ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích turistických hotelů, 3x snídaně, 
2x večeře, průvodce, cestovní pojištění 

UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné a  jízdné 
cca 600 NOK (ekv. 65 EUR), další neuve-
dené služby.
Příplatky: *samostatný let bez průvodce: 
výše příplatku na vyžádání, odbavené zava-
zadlo 1 300 Kč, u termínů 5. 5. a 26. 5. z Krako-

va a 2. 6. z Prahy lze pokračovat do Bergenu 
na zájezd Fjordexpress – cena na vyžádání.
Pozn.: Na zájezd stačí příruční zavazadlo 
(max. 10 kg, největší rozměr 55x40x23 cm), 
v případě zájmu zvolte příplatek za větší, 
odbavené zavazadlo (max. 20 kg).
Minimální počet účastníků: 7

NOVINKA

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezd. místo:
5� 5� – 8� 5� 2017 26NO17�0505 26 900 Kč   odlet z Krakova, Brna, Olomouce, Ostravy, *odlet z Prahy 

12� 5� – 15� 5� 2017  26NO17�1205 24 900 Kč   odlet z Prahy, *odlet z Krakova 
19� 5� – 22� 5� 2017  26NO17�1905 26 900 Kč   odlet z Vídně, Ostravy, Olomouce, Brna
26� 5� – 29� 5� 2017  26NO17�2605 26 900 Kč   odlet z Krakova, Brna, Olomouce, Ostravy, *odlet z Prahy 

2� 6� – 5� 6� 2017 26NO17�0206 25 600 Kč   odlet z Prahy, *odlet z Krakova 

SVOZY NA LETIŠTĚ  
MIMO ČR ZDARMA:
z Ostravy, Olomouce a Brna.

www.skandinavie.cz



Norsko • poznávací zájezd

Zájezd určený vám všem, kdo jste rádi na čerstvém vzduchu a zároveň chcete poznat krajinu, kterou 
hned tak jinde nenajdete. Zažijte polární den – nastupte do  letadla a  vydejte se s  námi tam, kde 
v létě slunce nezapadá! Souostroví Lofoty, které pro nás krásně popsal a namaloval Karel Čapek, je 
podle mnohých nejkrásnějším koutem celé Skandinávie. Nezapomenutelným zážitkem je atraktivní 
vyhlídková plavba za  velrybami na  sousední souostroví Vestrály. Během pobytu za  polárním 
kruhem uskutečníme téměř každý den 2-3 hodinovou lehkou vycházku v zelenající se pří-
rodě, 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. 

1. den: Večer odlet z Prahy do Osla. 
Ubytování u letiště.
2. den: Ráno odletíme za  polární 
kruh. Zde začíná to pravé severní 
Norsko – silnice s  výhledy na  šedo-
modrou mořskou hladinu nebo až 
tyrkysové vody zátok, bělostné písčité 
pláže s bludnými kameny, bujná nízká 
vegetace a ostré několikasetmetrové 
štíty. Cestou na  souostroví Veste-
rály se podíváme do NP Møysalen, 
první vycházka.
3. den: Na  nejsevernější výspě os-
trova Andenesøya leží vesnička 
Andenes. Možnost několikahodinové 
plavby vodami Norského moře za po-

zorováním velryb – Hval safari. Plav-
bu lze objednat předem při přihlá-
šení. Jde o  jednu z  nejlepších lokalit 
světa k  pozorování těchto mořských 
obrů. Ostatní se mohou vypravit na vy-
cházku v oblasti ptačích útesů u osa-
dy Bleik a v okolí jezera Storvatnet. 
4. den: Dnes se již ocitneme na  nej-
známějším norském souostroví Lo-
foty. Důkladně prozkoumáme ostrov 
Austvågøya. Budeme se toulat podél 
krátkých či širších fjordů, fotit rybářské 
chatky rorbu a  mnohá malebná pří-
rodní zákoutí. Po  zatočeném mostě 
se dostaneme na ostrov Vestvågøy. 
Ubytování v  kempu na  konci fjordu. 
(3 noci na jednom místě).
5. den: Na  pobřežní silničce č. 815 
poté spatříme jedny z  nejkrásnějších 
lofotských scenerií. Pak zavítáme do 
romantického rybářského přístavu 
Henningsvær, v  okolí spatříme sušá-
ky tresek. Navečer po  návratu krátký 

výstup za  pěknými výhledy. Před od-
jezdem na zájezd vám nabídneme 
rezervaci podvečerní plavby legen-
dární pobřežní linkou Hurtigruten.
6. den: V nejjižnější části souostroví 
na  ostrovech Flakstadøya a  Mos-
kenesøya, na jinak divokém pobřeží, 
nalezneme i  krásné písečné plá-
že. Navštívíme rybářskou vesničku 
s nejkratším názvem Å. Možnost vy-
hlídkové plavby po  fjordu Kjerk-
fjorden z  nejhezčí lofotské vesnice 

Evenes

Andenes

Å

Svolvær

Stamsund

Reine. I  během dnešního dne se 
vydáme na 2-3 hodinovou vycházku.
7. den: Navštívíme starodávnou 
vikinskou slavnostní síň Lofotr. 
Odpoledne se vydáme zpět na sever: 
přes největší norský ostrov Hinnøya 
(mimo Špicberky) pojedeme po  vy-
hlídkové silnici Lofast na ubytová-
ní na dosah letiště.
8. den: Odlet do Vídně s přestupem 
v  Oslu ráno, odlet do  Prahy rovněž 
s přestupem o něco později.

LOFOTY A VESTERÁLY – PERLY SKANDINÁVIE

 Noclehy jsou v  chatách se 
dvěma ložnicemi, kuchyňkou, WC 
a  sprchou. V  ceně je 4x polopen-
ze (večeře si uvaříte z  dodaného 
polotovaru). Garance malé skupi-
ny do 19 osob.

Pobřeží Norského moře u osady Utakliev na lofotském ostrově Vestvågøy – foto: Patrik Dekan

Cena obsahuje: letenku Praha – 
Evenes a  zpět (s  přestupy) vč. let. tax 
ve výši 12 500 Kč, dopravu mikrobusem, 
6x ubytování v  chatách LUX (2  poko-
je po  2 osobách, většinou s  patrový-
mi postelemi), 1x ubytování v  hotelu 
(dvoulůžkový pokoj), 4x snídaně, 
4x  večeře (klient si uvaří z  doda-
ného polotovaru), cestovní pojištění 

UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné a  jízdné 
cca 500 NOK (ekv. 60 EUR), povlečení, 
další neuvedené služby. 
Příplatky: velrybí safari: 2 700 Kč.
Poznámka: *samostatný let z/do Vídně 
nebo Krakova na  vyžádání, transfery 
na/z letiště nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 10
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rodou. Překročení hranice do Norska.
7. a  8. den: Ostrovy Vesterály 
(budete mít možnost zúčastnit se 
pozorování velryb (nutno rezervovat 
při přihlášení). Okouzlující ostrovy 
Lofoty, které patří k  nejmalebnějším 
místům z celé Skandinávie. 
9.–13. den: Jižní Norsko. Pozorování 
půlnočního slunce – trajekt na  pev-

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezd. místo:
29� 6� – 12� 7� 2017 04KS17�2906 22 300 Kč Praha

Cena obsahuje: dopravu autobu-
sem, trajekty, 10x ubytování v  hoste-
lech a chatách (čtyřlůžkové pokoje), 2x 
snídaně, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: povlečení, velrybí 
safari cca 850 NOK – objednejte pře-
dem, platba na  místě, vstupné a  další 

výše neuvedené služby. 
Příplatky: zapůjčení povlečení (v  CK): 
na celou dobu 200 Kč, zapůjčení povle-
čení (cca v  přepočtu na  místě/1 noc): 
250 Kč, 2lůžkový pokoj: 3 980 Kč, 9x ve-
čeře (z  českých zdrojů): 1  125 Kč, lůžko 
ve 4lůžkové kajutě (tam i zpět): 1 800 Kč.
Minimální počet účastníků: 35

ninu. Ledovec Svartisen, vodopády 
Laksfossen. Trondheim – velkolepá 
katedrála Nidaros. Trolí stěna a  ser-
pentýny Trolí cesty. Možnost plav-
by po  fjordu Geirangerfjord. Lom 
se starým dřevěným kostelíkem. 
Lillehammer. Oslo. Přes Svinesund 
do Švédska na noční trajekt.    
14. den: Návrat zpět do ČR navečer.

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezd. místo:
31� 7� – 7� 8� 2017 27NO17�3107 35 900 Kč Praha, *Vídeň, *Krakov 

facebook.com/periscope.cz



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 výš-
ky jednoho kilometru, a malebnými rybářskými vesničkami, ležícími pod těmito štíty. V takovém nádher-
ném 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, vodopá-
dům a divokým řekám. Budeme vyhlížet stáda sobů a obdivovat arktickou flóru Junkerdalenu. Ochutná-
me laponské speciality. Chodíte rádi na houby? Zde je nemusíte hledat, stačí sbírat! 

fickému mikroklimatu může chlubit 
poměrně teplým suchým létem a mi-
mořádně bohatou květenou. Zkusíte 
najít zakrslé laponské rododendrony? 
Nebo budete vyhlížet stáda pasou-
cích se sobů? 
7. den: Výlet na polární kruh a do NP 
Saltfjellet-Svartisen, který chrání dru-

1. den:  V  poledne odlet z  Prahy, 
po  přestupu v  Oslu dále večer-
ní let  za  severní polární kruh 
do Evenes. Transfer na nocleh.
2. den: Pojedeme nádhernou vy-
hlídkovou cestou Lofast podél fjordů 
a  přes největší norský ostrov Hin-
nøya do oblasti hlavního města Lofot 
– Svolværu. Ze Svolværu se můžeme 
vydat na fakultativní výlet lodí do po-
hádkového Trollfjordu (cca 3,5hodino-
vá plavba za příplatek). Noclehy v ob-
lasti městeček Leknes – Stamsund.
3. den:  Dnes navštívíme mimo jiné 
rybářskou obec Hennigsvær. Pa-
noramatické scenerie písčitých pláží, 

hý největší evropský ledovec (369 km²). 
Přeplujeme lodičkou přes jezero Svar-
tisvatnet a  budeme pokračovat pěšky 
k ledovcovému splazu Austerdalsbreen.
8. den:  Brzy ráno odjezd na  letiště 
do  Bodø a  odlet s  přestupem do  Pra-
hy. Pozn.:  Informace o  letech 1., 2. a 8. 
den jsou informativní, mohou se změnit.

šérového pobřeží i  ostrých horských 
štítů uvidíme jak na severním pobřeží, 
tak z úzké silničky č. 815. 
4. den:  Během dnešního dne bu-
dete mít možnost nafotit si nejkrás-
nější scenerie Lofot: zajedeme totiž 
do  rybářských vesniček Nusfjord 
(UNESCO), Reine a Å. 
5. den: Trajektem odplujeme z  Mo-
skenes na  pevninu do  přístavního 
města Bodø.  Zastavíme se u  Salt-
straumen, nejsilnějších vodních vírů 
světa. Příroda kolem polárního kruhu 
je fascinující. Jednu z nejrozsáhlejších 
divočin Evropy chrání několik národ-
ních parků. Ubytujeme se zde proto 
na tři noci v hotelu Polarsirkelen (Po-
lární kruh). Čeká nás výlet na polární 
kruh a k ledovci, procházky v přírodě, 
možnost sběru hub a  lesních plodů 
a také vynikající místní kuchyně. 3 ve-
čeře jsou v ceně zájezdu.
6. den: NP Junkerdal se díky speci-

Cena obsahuje: letenky Praha –Evenes 
a Bodø – Praha (s přestupy) vč. let. tax 
v ceně 11 000 Kč, dopravu mikrobusem, 
vnitrostátní trajekt, 4x ubytování v  tu-
ristických hotelech ve  dvoulůžkových 
pokojích s příslušenstvím, 4x snídaně, 
3x večeře, 3x ubytování v  apartmá-
nech a chatách (2 - 3 ložnice pro 4 – 6 
osob, WC, sprcha, vybavená kuchyňka), 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 300 NOK 

(tj. cca 40 EUR), výlet lodí do Trollfjordu: 
cca 60 EUR, další výše neuvedené služby.
Příplatky: 1lůžkový pokoj (3x v  rámci 
2-3pokojového apartmánu nebo chaty): 
8  000 Kč, cestovní pojištění UNIQA EX-
TRA s rozšířením storna zájezdu: 460 Kč.
*svoz z Brna do Prahy linkovým autobu-
sem nebo vlakem a zpět mikrobusem - 
min. 3 os.: 800 Kč.
Pozn.: třetí lůžko na pokoji – není možné.
Minimální počet účastníků: v červnu 
8, v srpnu 15

polární kruh

Údolí Junkerdalen v oblasti místa pobytu – foto: Patrik Dekan Vyhlídka na město Svolvær od skalního útvaru Svolværgeita – foto: Patrik Dekan

Norsko • poznávací zájezd s turistikou

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
16� 6� – 23� 6� 2017 29NO17�1606 42 900  Kč Praha, *Brno
16� 8� – 23� 8� 2017 29NO17�1608 42 900  Kč Praha, *Brno

LOFOTY A PŘÍRODA 
NA POLÁRNÍM KRUHU

26

Norsko

LOFOTY V ZIMĚ
Vydejte se poznat Lofoty v jejich plné kráse končící zimy, v době, kdy šance 
na pozorování polární záře jsou maximální. Kromě sledování orlů, velryb 
a  poznávání přírody i  kultury ostrovů budeme pozorovat rybáře na  vr-
cholu rybářské sezóny při výlovu tresek a  jejich navěšování na  typické 
lofotské sušáky ryb. Vikinské muzeum Lofotr v  Borgu, dokonalá replika 
sídla vikinského náčelníka. UNESCO vesnice Nusfjord. Rybářská vesnice 
s  nejkratším názvem 
na světě – Å. Malebné 
vesničky Reine, Ham-
nøy a Sakrisøy. Hlavní 
město Lofot – Svolvær 
– symbolem města je 
skalní útvar Svolvær-
geita. Lety na  Lofoty 
a  zpět s  přestupem 
během jednoho dne.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
3� 3� – 8� 3� 2017 29 900 Kč 12ZI

Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo – Narvik a zpět 
ve výši 9 000 Kč, dopravu na místě mikrobusem, 5x uby-
tování ve vícelůžkových chatách LUX, průvodce, cestov-
ní pojištění UNIQA K7C a  pojištění CK. Cena neobsa-
huje: stravu a další výše neuvedené služby. Příplatky: 
výlet s  fotografem za  polární září 4  500 Kč, plavba po 
Trollfjordu 3 500 Kč, Vikinské muzeum 400 Kč. Minimál-
ní počet účastníků: 8

Henningsvær – kouzelný přístav na ostrově Austvågøy – foto: Terje Rakke

www.skandinavie.cz



LOFOTY A NORDKAPP

Vyhlídková plavba ze Svolværu do úzkého „trolího“ fjordu Trollfjorden – foto: Patrik Dekan

Norsko • poznávací zájezd

Jak si ověřit, že je pravda, co se říká o souostroví Lofoty, které je považováno za jedno z nejkrás-
nějších míst Evropy? Je návštěva nejsevernějšího místa Evropy, mysu Nordkapp s pozorováním 

půlnočního polárního slunce v dáli nad obzorem opravdu tak jedinečná, jak se o ní traduje?
Neváhejte a vydejte se s námi na tento zájezd.

 Ubytování s polopenzí jsme pro vás zajistili v hotelech ve dvoulůžkových poko-
jích se snídaněmi.

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně 
(pouze v  červnu) do  Osla a  dále až 
za  polární kruh do  přístavního 
města Bodø. V  červenci 2017 první 
den nocleh u  letiště v  Oslu a  odlet 
do Bodø až ráno 2. den. 
2. den: Dnes vyplujeme trajektem 
směrem na  Lofoty. Na  palubě nás 
čeká krásný pohled na  blížící se ro-
zeklané siluety lofotských hor, které 
připomínají pyramidy strmě čnící 
z oceánu do kilometrové výše. Po při-
plutí do  Moskenes si prohlédneme 
rybářské osady Å a Reine. Pak zaje-
deme do rybářské osady Nusfjord 
(UNESCO).
3. den: Dopoledne si můžeme pro-
hlédnout starodávnou vikinskou 
slavnostní síň Lofotr. Panoramatic-
kou silničkou 815 vinoucí se převáž-
ně po  pobřeží dojedeme do  Hen-
ningsværu, romantického rybářské-
ho přístavu rozloženého na  několika 
ostrůvcích. Každou zimu právě zde, již 

po mnoho století, probíhá bohatý lov 
tresek. Nakonec navštívíme neoficiál-
ní hlavní město Lofot – Svolvær. 
4. den: Největším tahákem soused-
ních ostrovů Vestrály (norsky Ves-
terålen) jsou velryby, které do  vod 
severního Atlantiku připlouvají pravi-
delně léto co léto. Z  osady Andenes 
se vydáme na několikahodinovou 
plavbu, při které, budeme-li mít štěs-
tí, velryby zahlédneme či dokonce 
vyfotíme.
5. den: Dnes nás čeká přejezdový den. 
Podél ledovcového pohoří Veidfjellet, 
které leží ve  druhém nejsevernějším 
norském kraji Troms, dojedeme k  di-
voké řece Målselva a k trojitým 600 m 
dlouhým peřejím Målselvfossen. 
Budeme také sledovat mohutné ští-
ty Lyngenských Alp a  často se bude 
hlavní skandinávská silnice E6 klikatit 
podél úzkých fjordů. 
6. den: Cesta na  sever pokračuje 

kolem „arktického Matterhornu“ 
–  hory Otertind. Do městečka Hon-
ningsvåg přijedeme podmořským tu-
nelem a pak se ubytujeme na ostrově 
Magerøya. Posledních pár kilometrů 
k  mysu Nordkapp pak pojedeme 
kolem fjordu Porsangerfjorden. Če-
kání na  půlnoční slunce si zkrátíme 
návštěvou jeskynní kaple a  také 
zhlédnutím filmu popisujícího historii 
Nordkappu. Návrat na ubytování.
7. den: Až se vyspíme, vrátíme se 
po  E6 do  městečka Alta. Zde si 

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezd. místo:
7� 6� – 14� 6� 2017 28NO17�0706 49 900 Kč Praha
9� 7� – 16� 7� 2017 28NO17�0907 49 900 Kč Praha

Cena obsahuje: letenky s  přestupem 
Praha – Bodø a Alta – Praha vč. let. tax 
ve výši 12 000 Kč, dopravu mikrobusem 
nebo autobusem, trajekty dle progra-
mu, vstupné na  Nordkapp, 7x uby-
tování ve dvoulůžkových pokojích turi-
stických hotelů se snídaní, 4x večeře, 

průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 
50 EUR, další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 
7 000 Kč, velrybí safari: 2 700 Kč.
Minimální počet účastníků: 10

Bodø

Svolvær
Andenes

Nordkapp

Å

Alta

Oslo

polární kruh

2727

Norsko • okružní plavba

ve  venkovním muzeu prohlédne-
me skalní malby z  doby kamenné 
(UNESCO). 
8. den: V  ranních hodinách odlet 
z Osla do Prahy.
Pozn.: Program může být upraven 
s ohledem na letové časy, které letec-
ké společnosti v průběhu roku někdy 
mění. Navštívíme všechna místa uve-
dená v popisu zájezdu, ale je možné, 
že v jiném pořadí. Nocleh v Oslu u le-
tiště může být též 1. nebo 7. den.

POLÁRNÍ ZÁŘE A VELRYBY
K nejlepším světovým tour-operátorům polárních plaveb patří holand-
ská společnost Oceanwide Expeditions. Námořníci a  přírodovědci 
se s  vámi podělí o  svou vášeň pro polární oblasti během týdenních 
plaveb v  oblasti 
Vesterálů a  ostrova 
Senja. Můžete se 
těšit na  panorama 
skalních masívů, 
pozorování velryb, 
mořských ptáků 
a  polární záři, jejíž 
výskyt je v  této 
oblasti velmi častý. 
Můžete vyzkoušet 
i chůzi na sněžnicích.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
18� 2� – 25� 2� 2017 48 500 Kč 60NO
25� 2� – 4� 3� 2017 48 500 Kč 60NO

Cena obsahuje: plavbu lodí Noorderlicht, 7x ubytování 
ve  dvoulůžkové vnitřní kajutě, veškeré jídlo na  lodi vč. 
kávy a čaje přes den, program vedený anglicky hovořící-
mi profesionálními přírodovědci, aktivity a exkurze mimo 
loď, poplatky a  taxy v  přístavech. Cena neobsahuje: 
letenku z Prahy do Evenes a zpět (od 11 000 Kč), dopravu 
z  letiště k přístavu a zpět (cca 1 000 Kč), cestovní pojiš-
tění, další výše neuvedené služby. Příplatky: jednolůž-
ková kajuta: 33 800 Kč. Minimální počet účastníků: 1
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FINSKO A NORSKO  
– LAPONSKEM NA NORDKAPP

Finsko, Norsko • poznávací zájezd

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

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

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

okamžikem bude dosažení hranice 
tří států – Norska, Švédska a  Finska 
u  jednoho hraničního kamene. Do-
staneme se sem krátkou procházkou 
po plavbě lodičkou. Navečer přesun 
na ubytování.  
7. den: Dnešní den strávíme v  nej-
starším finském národním par-
ku Pallas ja Ounastunturin 
kansallispuisto (založen 1938). Při-
vítají nás sobí stáda, křišťálově čistá je-
zera a zaoblené hřbety 1 800 milionů 
let starého pohoří Svekokareliderna, 
odkud se otevírají překrásné výhledy 
na nedozírné laponské pláně. V místě 
je mnoho možností pro kratší či delší 
vycházky a  túry. V  případě dobrého 
počasí můžeme pro výlet využít i ve-
černích hodin, kdy je stále světlo.
8. den: Odjezd na  letiště a s přestu-
pem v  Helsinkách odlet do  Prahy 
nebo Vídně.

Cena obsahuje: letenky Praha nebo 
Vídeň – Rovaniemi a zpět z Finska (lety 
s přestupem) vč. let. tax, dopravu auto-
busem, 7x ubytování v hotelech (dvou-
lůžkové pokoje), 7x snídaně, 6x večeře, 

průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 500 NOK 
a 40 EUR, další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 7 500 Kč.

Pozn.: *svoz z Brna do Vídně a zpět lin-
kovým busem nebo mikrobusem (min. 
3 os.): 800 Kč.
Minimální počet účastníků: 20

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
8� 8� – 15� 8� 2017 17NO17�0808 42 500 Kč odlet Praha nebo Vídeň, *Brno

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

Nordkapp

Rovaniemi
Kittilä

Alta

polární kruh

Saariselkä
Karasjok

NP Pallas
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Most Tjeldsundbrua na Vesterálech – foto: Patrik Dekan Pozorování půlnočního slunce na Nordkappu – foto: Patrik Dekan

www.skandinavie.cz

František  
Michlík
průvodce zájezdu

V NP Pyha Luosto ve Finsku
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Pobyt na Špicberkách si užijete dosytosti, zájezdy se konají v době polárního dne – foto: Petr Mohyla

ŠPICBERKY – NEJSEVERNĚJI V ŽIVOTĚ

MOŽNOST 
PRODLOUŽENÍ 
ZÁJEZDU
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Longyearbyen

Pyramiden

Barentsburg
Kapp Linné

Nabízíme vám možnost zůstat 
na  Špicberkách (bez našeho prů-
vodce) a vychutnat si ještě samo-
statně zdejší okouzlující klidnou 
atmosféru. Můžete se procházet 
po  pobřeží, vydat se na  výlet 
po zpevněné cestě k údolí Bjorne-
dalen anebo vystoupit na hřeben 
nad městem s  výhledy na  fjord 
a  vzdálené ledovce. Samozřejmě 
si můžete zaplatit i  další výlety 
a  aktivity (např. kajaking) s  ang-
licky mluvícími průvodci. Dopo-
ručujeme objednat si již při náku-
pu zájezdu plavbu do  opuštěné 
osady Pyramiden. 
6. a  7. den: individuální pobyt 
v Longyearbyenu s volbou aktivit (viz 
příplatky). 2 noclehy
8. den: Odlet ráno přes Oslo do Pra-
hy. Přílet v podvečerních hodinách. 

Cena obsahuje: letenky z  Prahy nebo 
Vídně do Norska a zpět vč. let. tax ve výši 
13  000 Kč, dopravu na  ubytování a  zpět 
na letiště, 2. den z hotelu do Osla a zpět, 5x 
ubytování ve  dvoulůžkových pokojích 
penzionů (se společným příslušenstvím, 
vč. povlečení), 2x vstupné: muzeum Fram 
a  do  uhelného dolu, celodenní plavbu 
do  Barentsburgu včetně oběda, 4x snída-
ně, průvodce, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 150 NOK 
(tj. cca 20 EUR), další fakultativní výlety 
a výše neuvedené služby. 
Příplatky:
2. 8.: večerní rybaření (cca 5 hodin): 

6 500 Kč, výlet na kajaku po fjordu Advent-
fjorden (cca 4 hodiny): 3 300 Kč
3. 8.: plavba do  opuštěného „města 
duchů“ Pyramiden (cca 6 hodin): 5 500 Kč, 
jízda s  husky spřežením (cca 3 hodiny): 
3  200 Kč, výšlap na  horu Trollsteinen (asi 
7 hodin): 2 700 Kč. 
Uskutečnění aktivit je podmíněno mini-
málním počtem účastníků, které jsou sta-
noveny pořádající agenturou, a  vhodným 
počasím.
4. 8.: snídaně a  lůžko ve  dvoulůžkovém 
pokoji hotelu u  letiště Oslo (po  příletu 
a max. do 12 hodin): 1 500 Kč
Prodloužení do 6. 8. 2017: 5 400 Kč
Minimální počet účastníků: 10

Cena obsahuje: letenky z  Prahy 
do  Norska a  zpět vč. let. tax ve  výši 
14 000 Kč, dopravu na ubytování a zpět 
na  letiště, 2. den z  hotelu do  centra 
Osla a zpět, 2x vstupné: muzeum Fram 
a  do  uhelného dolu, celodenní plavbu 
do Barentsburgu včetně oběda, 7x uby-
tování ve  dvoulůžkových pokojích 
penzionů (se společným příslušenstvím 
vč. povlečení), 6x snídaně, průvodce 
1.–5. den, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: dopravu a  služ-
bu průvodce 6.–8. den, vstupné asi 
150 NOK (tj. cca 20 EUR), další fakultativ-
ní výlety a výše neuvedené služby. 
Příplatky:
2. 8. + 3. 8. viz výše
4. 8.: výlet v mořském kajaku po fjordu 
vč. oběda na pobřeží (7 hod.): 3 300 Kč, 
plavba do  opuštěného „města duchů“ 
Pyramiden (cca 6 hodin): 5 500 Kč.
5. 8.: pěší výlety s průvodcem: 2 700 Kč 
nebo 3 200 Kč.

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
30� 7� – 4� 8� 2017 76NO17�3007 42 500 Kč Praha, Krakov

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
30� 7� – 6� 8� 2017 76NO17�0608 47 900 Kč Praha

1. den: Odlet z  Prahy večer nebo 
z  Krakova později odpoledne, pří-
let na  letiště Gardermoen severně 
od Osla. Transfer na ubytování. 
2. den: Dopoledne budeme mít čas 
na  procházku centrem hlavního 
města Oslo. Lodičkou doplujeme 
na poloostrov muzeí Bygdøy. Zde 
si prohlédneme muzeum polární 
lodi Fram (norsky Vpřed), kterou 
se plavili během výprav do  Arktidy 
i  Antarktidy v  letech 1893 až 1912 
norští polárníci Fridtjof Nansen, Otto 
Sverdrup a  Roald Amundsen. Bě-
hem odpoledne návrat na  letiště 
Gardermoen a odlet za polární kruh. 
Večer přílet do  správního středis-
ka souostroví Svalbard – Lon-
gyearbyen. Osada je pojmenovaná 
po  americkém podnikateli Johnovi 
Munro Longyearovi, který jako ve-
doucí společnosti Coal založil arktické 
město a  první velký důl na  Špicber-
kách. Transfer na ubytování. 
3. den: Po snídani nás při cestě k lodi 
Polargirl čekají krásné pohledy 
na  polární pustinu i  výhledy na  „le-
dový fjord“ Isfjorden. Po  něm pak 
poplujeme na  celodenní výlet lodí 
do obydlené ruské hornické osady 
Barentsburg. Barentsburg je ruské 
území na  Špicberkách. Po  prohlíd-
ce osady, kde žije jen několik stovek 
obyvatel, se v  případě dobrého po-
časí poplavíme lodí k  překrásnému 
ledovci Esmarksbreen – splaz ústí 
přímo do  moře! V  ceně plavby je 
oběd na lodi. (Agentura si vyhrazuje 
právo uskutečnit plavbu i do  jiného 
místa, než je Barenstburg, do opuště-
ného „města duchů“ Pyramiden.) 
4. den: Dopoledne se seznámíme 
s městem a odpoledne je v ceně zá-
jezdu návštěva uhelného dolu č. 3. 

Fakultativní aktivity – viz příplatky: 
večerní rybaření nebo výlet na kajaku 
po fjordu Adventfjorden apod.
5. den: Individuální program – mož-
no absolvovat tyto fakultativní 
aktivity – viz příplatky: plavba 
do  opuštěného „města duchů“ Pyra-
miden, jízda s  husky spřežením, vý-
šlap na horu Trollsteinen apod. Krátký 
nocleh a po půlnoci odjezd na letiště.
6. den: V  noci let do  Osla (cesta 
trvá cca 3 hodiny), přílet časně ráno. 
Za příplatek nocleh u letiště Oslo. 
Odlet do Krakova po poledni, do Pra-
hy navečer. V případě zájmu možnost 
připojit se v  centru města k  jinému 
zájezdu, návrat na  letiště a  později 
odpoledne odlet do Prahy. 

 Možnost odletu z Prahy nebo z Krakova. Nabízíme též prodloužení 
o další 2 dny se samostatným pobytem na Špicberkách.

Norsko • pobytový zájezd s výlety

facebook.com/periscope.cz

Pouhé 3 hodiny letu z  Osla a  ocitnete se ve  světě 
ticha, polárních výprav a arktické přírody. Při tomto 
jedinečném zájezdu budete mít možnost zavítat 
do  nejseverněji položených míst ve  svém cestova-
telském životě. V  průběhu turisticky nenáročného 
zájezdu navštívíme Špicberky, vzdálené jen 1 020 km 
od severního pólu. A krátce též hlavní město Norska 
Oslo, kde se pro výpravu do arktických oblastí nala-
díme prohlídkou slavné norské polární lodi Fram. 
Špicberky (norsky Svalbard) jsou nejsevernější částí 
Norského království. Sobi se zde pasou přímo mezi 
domy v hlavním městě Logyearbyen. 
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ŠPICBERKY – POZVÁNKA DO ARKTIDY

Pozorování ledních medvědů (viz zájezd Za králem Arktidy) – foto: © Oceanwide Expeditions Relax, ticho, klid. Pohoda na túře – foto: Petr Burian

Vydejte se ve  stopách velkých dobyvatelů severu – Nansena, Amundsena a  dalších. Při  tomto zájezdu 
budete mít možnost zavítat do  nejseverněji položených míst ve  svém cestovatelském životě a  zároveň 
se plavit ve  vlnách ledového fjordu. V  průběhu turisticky nenáročného zájezdu navštívíme souostroví 
Špicberky (norsky Svalbard), vzdálené jen něco přes 1 000 km od severního pólu. Sobi se v Logyearbyenu, 
nejseverněji položeném městě Norského království, pasou přímo mezi domy. Charakteristické rysy zdej-
šího přírodního prostředí (tundra, skalní útesy s ptačími koloniemi, zvětralé hory, ledovce, nízko položené 
mraky) nejlépe poznáte při plavbě po velkolepém fjordu Isfjorden. Pouhý týden vám stačí na atraktivní 
výlet do polárních krajů! V ceně je zahrnuta unikátní plavba expediční lodí až k čelu mohutných ledovců, 
které se nepravidelně, ale často odlamují a s rachotem řítí do chladných vod Severního ledového oceánu. 

Cena obsahuje: letenku z  Prahy 
do Longyearbyenu a zpět (s 1 až 2 pře-
stupy) vč. let. tax ve výši 12 500 Kč, trans-
fery minibusem, člun na lodní výlet, plav-
bu expediční lodí do Barentsburgu, 6x/9x 
ubytování ve  dvoulůžkových pokojích 
se snídaní, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: fakultativní služ-
by, např. muzeum Arktidy cca 10 EUR, 
celodenní lodní výlet do Pyramiden cca 
150 EUR, výlet na  kolečkových saních 
se psím spřežením cca 80 EUR/3 hod., 

zapůjčení kola 10–15 EUR/den.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 
5  340  Kč/7  440 Kč, cestovní pojištění 
UNIQA EXTRA s rozšířením storna zájez-
du: 460 Kč.
Ubytování: 4x/7x v  turistické ubytov-
ně v  Longyearbyenu a  2x v  hostelu 
v Barentsburgu, vždy ve dvoulůžkových 
pokojích. K  dispozici je kvalitní zázemí 
se společnými sprchami, společenskou 
místností, jídelnou a kuchyňkou. 
Tento zájezd pořádáme ve  spolupráci 
s CK ADVENTURA s.r.o., IČO: 44264704.

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
13� 7� – 19� 7� 2017 02AD17�1307 48 700 Kč Praha
13� 7� – 22� 7� 2017 02AD17�2207 56 500 Kč Praha

1. den: Letecky z  Prahy s  přestupy, 
přílet na Špicberky.
2. den: Longyearbyen – prohlíd-
ka hornického městečka, působivé 
muzeum Arktidy, Polární institut, 
nákup potravin.
3. den: Barentsburg – plavba expe-
diční lodí do  ruské hornické osady, 
asi 5hodinový lodní výlet v rozlehlém 
Isfjordu (panoramata hor, čelní stěny 
mohutných ledovců, odlamujících se 
postupně do  oceánu, pozorování 
tuleňů, při troše štěstí také mrožů 
a  běluh), pivovar Krasnyi Medved, 
ubytování zde v hotelu.
4. den: Isfjord Radio – výlet na člunu 
na  nejvzdálenější část Isfjordu, 
k  pobřežní rozhlasové a  meteorolo-
gické stanici na krásném poloostrově 
Kapp Linné, prohlídka meteostani-
ce, návštěva staré traperské chaty 
a výlet k  jezeru (dle aktuální situace); 
zpět do Barentsburgu.

5. den: Výlet na člunu do  Nord-
fjordu k  jednomu z aktivních ledov-
ců (dle aktuální situace); přesun zpět 
do Longyearbyenu.
6. den: Pěší výlet údolím Bjorndalen 
či fakultativní programy, např. jízda 
se psím spřežením na  kolečkových 
saních nebo plavba lodí do opuštěné 
ruské hornické osady Pyramiden.
7. den: Ukončení základního progra-
mu a odlet do Prahy.
Účastníci s turistickým prodlouže-
ním absolvují výlet na  Platåberget 
(439 m) k  satelitní stanici, odkud je 
nádherný výhled na celé okolí hlavní-
ho města (asi 13 km, převýšení 500 m).
8. den: Výstup na horu Nordenskjold 
(1 051 m) s  hledáním fosilií (asi 
20 km, 1  050 m převýšení), prohlídka 
výzkumné meteorologické stanice.
9. den: Cyklovýlet údolím Advent-
dalen (asi 40 km) – prohlídka dolů 
a návštěva nejsevernější radarové stani-

Norsko • pobytový zájezd s výlety

ce světa a chovné stanice tažných psů. 
10. den: Letecky zpět do Prahy.
Pozn.: Pořadí jednotlivých dnů a pro-
gram mohou být upraveny podle 
aktuálních časů letů, počasí a dalších 
místních podmínek. Některý z  noc-
lehů může být cestou na/ze Špicberk.

www.skandinavie.cz

Norsko • okružní plavba

ŠPICBERKY – ARKTICKÉ JARO
Rembrandt van Rijn je expe-
diční trojstěžník přizpůsobe-
ný na  plavby podél rozekla-
ného pobřeží nejseverněj-
šího norského souostroví. 
Na  jeho palubě se vydáte 
do  vzdálených severních částí 
Špicberků, včetně krásného 
Magdalenafjordu s  ledovci 
spadajícími do  moře. Unikátní 
zážitky v  podobě pozoro-
vání ptačích kolonií, polár-
ních lišek, ledních medvědů, 
sobů, mrožů, tuleňů a  běluh. 
V nabídce máme i další plavby.
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Termín: Cena:  
12� 5� – 19� 5� 2017 58 500 Kč
19� 5� – 26� 5� 2017 58 500 Kč
26� 5� – 2� 6� 2017 58 500 Kč
2� 6� – 9� 6� 2017 58 500 Kč

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

30

ŠPICBERKY  
– ZA KRÁLEM ARKTIDY
Termín: 
8. 6. – 15. 6. 2017
15. 6. – 22. 6. 2017
21. 6. – 28. 6. 2017
29. 6. – 6. 7. 2017
Kód na webu: 67NO17
Cena: 83 600 Kč

Kód na webu: 77NO
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Oslo

Trelleborg

Trolí stezka
GeirangerVODOPÁDY A LEDOVCE NORSKA

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

novými túrami se střídají s kratšími vycházkami a s odpočinkovými poznávacími dny. Ubytování je zajiš-
těno v chatkách TURIST (spacáky) v malých kempech, případně 1x v apartmánu. Vybrané kempy patří dle 
našich zkušeností i reakcí klientů k nejkrásnějším, které v Norsku najdete! Ve dvou kempech zůstaneme 
vždy po dvě noci, u jezera Strynsvatnet si zdejšího dobře vybaveného kempu (mj. sauna, plážový volej-
bal) užijeme ještě o noc déle. Na všechny termíny vám zajistíme chutnou polopenzi. Při dokoupení lůžka 
v kajutě, které doporučujeme, si můžete vytvořit příjemný zájezd bez nočních přejezdů. 

Geilo
Finse

NP Jostedalsbreen

Na vyžádání možnost odletu z Prahy 
do Osla a nocleh v Oslu. Individuální 
prohlídka a odpoledne krátce vlakem 
na sraz se zájezdovým autobusem.
2. den: Z  přístavu Trelleborg přejezd 
jihozápadním Švédskem na  hranici 
s  Norskem, tvořenou fjordem Idde-
fjorden. Večer příjezd na  ubytování 
ve  druhém největším norském údolí 
Hallingdalen (délka cca 200 km).
3. den: Vlakem do  nejvýše polože-
né norské stanice Finse (jízdné je 
v ceně). Od jezera vyrazíme na půlden-
ní túru k ledovci Hardangerjøkulen.
4. den: I  během dnešního dne bu-

deme mít čas na  vycházku v  norské 
přírodě. Po  průjezdu napříč Hardan-
gerviddou se zastavíme u vodopádů 
Vøringfossen. Pak sjedeme ke  dru-
hému největšímu fjordu Norska – 
Hardangerfjord, přes něj po  moder-
ním mostu Hardangerbrua. Zastávka 
u kaskádovitého vodopádu Tvinde-
fossen. Trajektem přes nejdelší skan-
dinávský fjord Sognefjorden. Ubyto-
vání v kempu Høv uprostřed idylické 
přírodní scenerie. 
5. den: Volný den v  krásné přírodě, 
vycházka nebo túra v  pozvolném, 
avšak divokém terénu „Stezkou vo-
dopádů“ podél řeky Gaula.
6. den: Oblastí divokých řek, jezer, 
fjordů a dalších krásných scenerií do-
jedeme na  dosah národního parku 
Jostedalsbreen. Za  dobrého počasí 
spatříme některý ze stále ubývajících 
ledovcových splazů největšího za-
lednění pevninské Evropy. V oblasti též 
podnikneme několikahodinovou túru. 
Na 3 noci se pak ubytujeme v dalším 
pěkném kempu za městem Stryn u le-
dovcového jezera Strynsvatnet.
Pozn.: Program 6. až 8. dne uspo-
řádá průvodce, mj. podle počasí, 

výkonnosti skupiny apod. 
7. den: Vyšlápneme si údolím Erda-
len, vymodelovaným ustupujícím le-
dovcem. Navečer zajedeme do obce 
Loen, možnost výjezdu novou lanov-
kou na  vrchol Hoven (1 101 m n. 
m.), kde shlédneme fjordy pod námi 
jako na dlani.
8. den: Dnes se na  nás těší slavná 
Trolí stezka. Nejprve možnost vy-
hlídkové plavby po  fjordu Geiran-
gerfjorden, který je na seznamu pa-
mátek UNESCO. Uvidíme samozřej-
mě známé vodopády Sedm sester. 
Poté tzv. Silnicí orlů, trajektem a „jaho-
dovým údolím“ Valldalen až do sedla 
nad serpentinami Trolí stezky. 2–4ho-
dinová pěší túra. Návrat do  kempu 
později večer.
9. den: Divoká krajina s jezery a dra-
vou řekou Otta. 2–3hodinový výšlap 
v  NP Reinheimen, stezkou Diktar-
stien za výhledy na hřmící vodopády 
a kamenný most Steinbrua. Po za-
stávce u sloupového kostela v Lomu 
se vydáme na  cestu na  ubytování 
v  apartmánech do  horského středis-
ka pod horou Skeikampen. Na  její 
vrchol lze večer během jedné hodiny 

Cena obsahuje: dopravu zahraničním 
autobusem, mezistátní a vnitrostátní tra-
jekty, vlakovou jízdenku 3. den, 7x ubyto-
vání v chatkách TURIST a 1x v apartmánu 
ve vlastních spacích pytlích, 8x českou 
polopenzi, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K5C a pojištění proti úpadku CK.

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

Letenka z Prahy nebo Krakova a nocleh 
v Oslu 1. den (připojení k zájezdu 2. den 
odpoledne): na vyžádání.
Nocleh v Oslu 10. den a odlet do Prahy 
nebo Krakova 11. den: na vyžádání.
Minimální počet účastníků: 30

NP Reinheimen
Otta
Skeikampen

V CENĚ 
POLOPENZE

Norsko, Švédsko • poznávací zájezd s turistikou
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Vyhlídková hora Dalsnibba nad fjordem Geirangerfjorden a turisté a místní průvodci při túře ke splazu ledovce Jostedalsbreen – foto: Patrik Dekan

vystoupat. Světlo je v  letních měsí-
cích nejméně do deseti hodin.
10. den: Dnes se začneme vracet na jih.

www.skandinavie.cz

 Možnosti samostatného odle-
tu z  Prahy nebo Krakova do  Osla 
nebo zpět, vždy s  noclehem 
v  Oslu, umožňující samostatnou 
prohlídku této nádherné met-
ropole položené mezi fjordem 
a  okolními lesy na  náhorní ploši-
ně Oslomarka. Ceny na  vyžádání 
v cestovní kanceláři.

Termín: Kód zájezdu: Cena:  Odjezdové místo:
22� 6� – 2� 7� 2017 89NO17�2206 17 700 Kč Praha, Brno, Bratislava 
29� 6� – 9� 7� 2017 89NO17�2906 17 700 Kč Praha, Brno, Bratislava,

13� 7� – 23� 7� 2017 89NO17�1307 17 700 Kč Praha, Brno, Bratislava 
20� 7� – 30� 7� 2017 89NO17�2007 17 700 Kč Praha, Brno, Bratislava

3� 8� – 13� 8� 2017 89NO17�0308 17 700 Kč Praha, Brno, Bratislava
17� 8� − 27� 8� 2017 89NO17�1708 17 700 Kč Praha, Brno, Bratislava

1. den: Odjezd z ČR dopoledne. Tran-
zit přes SRN do  přístavu, noční tra-
jekt do Švédska.

Podrobnosti o  možnostech 
letů do  Prahy nebo Krakova 
jsou uvedeny na webu v zálož-
ce Informace k  zájezdu. Větši-
nou je odlet možný až 11. den, 
nocleh v Oslu vám za příplatek 
nabídneme. Odpoledne cesta 
do  švédského přístavu Trelleborg, 
kde se v noci nalodíme na trajekt 
do Německa. 

11. den: Ráno vylodění v  Německu 
nebo v Polsku, návrat do ČR odpoledne.
Pozn.: Změna programu s  ohledem 
na počasí vyhrazena – náhradní túry 
určí průvodce.
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NÁRODNÍ PARKY – VODOPÁDY A LEDOVCE NP Rondane

NP Dovrefjell Sunndalsfjella

Geiranger
Trolí cesta

Eikesdalen

Lom

Oslo Gardermoen

NP Breheimen

Norsko • poznávací zájezd s turistikou

Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo 
a zpět vč. let. tax, dopravu mikrobusem, 
místní trajekt, 7x ubytování ve  čtyř-
lůžkových chatách TURIST, 5x večeře 
 (klient si jídlo ohřeje či uvaří z dodaného 
polotovaru a příloh) průvodce, cestovní 

pojištění UNIQA K7C a  pojištění proti 
úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné 100 NOK, 
další výše neuvedené služby.
Příplatek za využití chatky menším 
počtem osob není možný, některé 

kempy jsou malé. V  chatách nejsou 
deky ani polštáře, je třeba mít s  sebou 
vlastní spacák a prostěradlo.
Sleva: stan CK 1  000 Kč, vlastní stan: 
2 000 Kč
Minimální počet účastníků: 14

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
9� 7� – 16� 7� 2017 54NO17�0907 22 900 Kč Praha

V minulých 16 letech si náš pozná-
vací zájezd do Norska s turistikou 
s  názvem Vodopády a  ledovce 
Norska zakoupily stovky lidí. Ti se 
jistě nechali zlákat vyváženým po-
měrem poznávání Norska během 
turistických výletů i  z  autobusu. 
Klienti se vrací z  tohoto zájezdu 
spokojeni s  trasou, ukazující svě-
tově známá i naše tajná místa. Pro 
všechny, které Norsko oslovilo 
natolik, že se sem chtějí opět podí-
vat, jsme připravili zájezd na další 
zajímavá místa, kde nepotkáte 
skoro žádné jiné turisty. Navští-
víme a  dotkneme se mnoha ná-
rodních parků Norska: Rondane, 
Dovre, Dovrefjell – Sunndalsfjella, 
Reinheimen a Breheimen. 
Ubytování je v  jednoduchých 
chatkách TURIST na  dosah kou-
zelných přírodních míst. V Norsku 
vám dodáme polotovary na 5 ve-
čeří. Zájezd se uskuteční letecky 
a  jeho nespornou výhodou bude 
nižší počet účastníků: 14–25.

1. den: Večer odlet z  Prahy do  Osla 
přímým letem. Přesun na  ubytování 
za  Lillehammer. Světlo je v  červenci 
téměř po celou noc.
2. den: Dopoledne dokončíme pře-
sun na  východní stranu národního 
parku Rondane. Po poledni se zde 
vydáme na  několikahodinovou túru 
do nitra parku, jemuž vévodí několik 
dvoutisícových vrcholů. Zvláštnos-

tí NP je poměrně chudá vegetace, 
divukrásné potoky, říčky a  jezera, za-
barvené břidlicové skály či ohromná 
kamenná pole. Příjezd na  ubytování 
na okraji NP Dovre opět později večer.
3. den: Nejprve se přesuneme ma-
lebným údolím Drivdalen do  Opp-
dalu a  dále do  pohoří Troll heimen 
(Domov trolů). Dnešní půldenní 
túru podnikneme v malebném údolí 
Innerdalen, mnohými označovaném 
jako nejkrásnější údolí Norska. 
Večer se přesuneme na  další ubyto-
vání, kde strávíme 3 noci. Cestou 
se v  městečku Sunn dalsøra poprvé 
v tomto zájezdu dotkneme fjordu.
4. den: Velká túra v oblastech na po-
mezí národního parku Dovrefjell 
Sunndalsfjella, kde se i  v  létě mů-
žeme dočkat sněhových polí. Záro-
veň jsou v oblasti mnohá jezera, říčky 
a vodopády a při dobrém počasí též 

široké rozhledy dosahující až k hlubo-
kým fjordům.
5. den: Odpočinkový den v  dalším 
krásném údolí Eikesdalen. Může-
me zde vidět až 6 000 let staré skalní 
malby (petroglyfy) v Bogge a navští-
vit zachovalý statek Nesset Preste-
gard, domov nositele Nobelovy ceny 
za literaturu (1903) Bjorna Bjornsona. 
V  odpoledních hodinách výšlap 
k vodopádu Mardalsfossenu a ná-
vrat na ubytování. 
6. den: Ráno pojedeme kolem ramen 
fjordu Romsdalsfjorden. Pak se vydáme 
serpentinami slavné silnice Trollstiegen 
– Trolí stezka. V  sedle, odkud vyjde-
me na dnešní túru, se mnozí podiví no-
vým moderním stavbám a  vyhlídkám. 
Pokud nám bude přát počasí, dojde-
me při dnešní několikahodinové túře 
na  skalní hranu nad Trolí stěnu (Troll-
veggen). Otevřou se nám krásné vý-

hledy na Romsdalské Alpy? Navečer 
příjezd na ubytování v dalším kempu.
7. den: Dnešní den strávíme v  ma-
lebné oblasti fjordů Storfjorden 
a  Geirangerfjord (UNESCO). Jed-
nou z možných túr ledovcem vymo-
delovanou krajinou s  horskými plesy 
a  v  závěru s  výhledy na  fjordy z  více 
než tisícimetrové výšky je trasa smě-
rem k vrcholu Treteindanibba 1 528 m 
n. m. Délka a náročnost túry, nebo její 
záměna za jinou, budou uzpůsobeny 
počasí a  zdatnosti účastníků. Pozdě-
ji odpoledne se vydáme na  přejezd 
mezi NP Reinheimen a  Breheimen 
na poslední ubytování směrem k turi-
stickému centru Lom.
8. den: Údolím Gudbrandsdalen se 
přes Lillehammer vrátíme na  letiště, 
odkud navečer odletíme zpět přímým 
letem do Prahy. 

Patrik 
Dekan
průvodce zájezdu

Gamle Strynefjellvegen – stará cesta ze Strynu na křižovatku Grotli, nyní turistická vyhlídková silnice – foto: Patrik Dekan

facebook.com/periscope.cz

NP Reinheimen Vodopád Mardalsfossen
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LOSÍ A TROLÍ STEZKY 
Pohodový zájezd pro široké spektrum klientů, náruživé turisty, fotografy nebo ty, kdo rádi sbírají lesní plo-
dy. Pohodu navodí pohodlná letecká doprava, malá skupina do 16 osob, 4 večeře a ubytování ve dvoulůžko-
vých pokojích horské chaty uprostřed panenské norské přírody téměř na konci civilizace. Po dosažení počtu 
8 klientů jsou další lůžka ve 4lůžkových chatách KEMP v pěkném kempu v oblasti se slevou (viz příplatky).
Program zájezdu je variabilní. Můžete se účastnit vypsaného programu, nebo se jen tak toulat hlubokými 
lesy a nerušeně relaxovat. V ceně jsou zahrnuty 4 večeře, které si připravíte sami z námi dodaných poloto-
varů. Vycházky uskutečníme v okolí místa pobytu a v krásném lesnatém okolí řeky Sjoa, na túry zajedeme 
do nejvyššího skandinávského pohoří Jotunheimen a do NP Rondane. Na celodenní výlet pojedeme k nej-
známějšímu fjordu Norska – Geirangerfjordu.

Oslo

NP Rondane
NP Jotunheimen

Heidalsmuen
Gjende

Geiranger Lom

fjord (UNESCO). Fakultativně projížď-
ka lodí po fjordu k vodopádům Sedm 
sester a  Nápadník. Možnost nákupu 
suvenýrů, návštěvy informačního cen-
tra o fjordech. Cestou zpět zajedeme 
při dobrém počasí na  vyhlídkovou 
horu Dalsnibba, trůnící 1 500 metrů 
nad fjordem. Návrat později večer.
5. den: V dnešním dni nás čeká tzv. 
norská národní túra – přechod hře-
benem Bessegen nad ledovcovým 
jezerem Gjende. Tato celodenní 
túra v  národním parku Jotunhei-
men je jedna z nejkrásnějších tras 
nejen v  Norsku. Ráno doplujeme 
po  jezeře Gjende na  chatu Memu-
rubu, odkud se vydáme zpět přes 
hřeben Besseggen. Po  náročném 
výstupu na vrchol Vestfjellet budeme 
odměněni výhledy na  vrcholy po-
hoří 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 

Popis ubytování: 
TURISTICKÁ CHATA, dvoulůžkové 
pokoje (palandy = patrové postele). 
V jednom z pokojů lze ubytovat 3 až 
5 osob (bez slevy). V každém termínu 
dáváme k  dispozici za  příplatek je-
den jednolůžkový pokoj. Vezměte si, 
prosím, vlastní prostěradlo, povleče-
ní na deku a na malý polštář, ručník, 
přezůvky. Klienti, kteří si povlečení, 
prostěradlo a ručník připlatí, je obdrží 
po příjezdu.  
V chatě jsou 2 plně vybavené kuchyň-
ky včetně ledniček, 2x WC a 2x spr-
chový kout.
Po doprodání míst v chatě budou 
další klienti ubytováni v  kempu 
vzdáleném několik kilometrů, ve 4lůž-
kových CHATÁCH KEMP – se slevou 
800 Kč. Pro tyto klienty se mikrobus 
zastaví vždy ráno a večer.  

Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo 
a  zpět vč. let. tax ve  výši 6  500 Kč, do-
pravu mikrobusem, 7x ubytování 
v  chatě ve  dvoulůžkových pokojích 
(patrové postele, WC a  sprcha společ-
ná na  chodbě), po  doprodání kapaci-
ty chaty 7x ubytování ve  4lůžkových 
chatkách KEMP v kempu (WC a sprcha 
mimo chatku, sprcha je na žetony á 20 

NOK, hradí klient), 4x večeře (klient si 
sám ohřeje zachlazený nebo zavařený 
polotovar), průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné a  jízdné 
přibližně 400 NOK (cca 50 EUR), úklid, 
další neuvedené služby.
Příplatky: využití pokoje 1 osobou 
(pouze 1 pokoj v zájezdu): 1 500 Kč, vyu-

žití chatky 2 osobami: 1 000 Kč, povleče-
ní a  ručník: 350 Kč, rafting vč. pojištění: 
v  červenci s  českou agenturou 950 Kč, 
v červnu a po 15. 8. s norskou agentu-
rou 1 450 Kč.
Sleva: ubytování v  kempu (po  dopro-
dání kapacity chaty): 800 Kč
Minimální počet účastníků: 8

túry si zvolíte podle své výkonnosti.
7. den: S přírodou Norska se rozloučí-
me znovu v NP Jotunheimen, který 
je pokryt mnoha ledovci, nádhernými 
horskými jezery a divokými ledovco-
vými řekami. Délka túry: cca 3 hodiny. 
Program dne doplní průvodce podle 
počasí nebo přání účastníků.
8. den: Během dopoledne odjezd 
na letiště Gardermoen a odlet do Prahy.
Pozn.: Sled jednotlivých dní výše 
uvedeného programu může prů-
vodce změnit, například na  základě 
předpovědi počasí, nebo podle před-
pokládaného počtu turistů v  navští-
vených místech.

1. den: Večer odlet z  Prahy na  letiš-
tě Oslo Gardermoen. Pozdě večer 
a  v  noci přejezd podél největšího 
norského jezera Mjøsa (362 km²), 
údolím Heidal a  kolem řeky Sjoa 
na místo pobytu.
2. den: Před polednem se vydáme 
na výstup na vrchol Ørnkampen nad 
obcí Randsverk. Odpoledne vycházka 
do  borových lesů u  divoké ledov-
cové řeky Sjoa v  údolí Sjodalen. 
Uvidíme mj. soutěsku Ridderspranget 
(Rytířský skok). Zájemci o  rafting 
mohou namísto této vycházky absol-
vovat splutí řeky Sjoa s českou nebo 
norskou agenturou. Příprava a plavba 
trvá cca 2,5 hodiny, obtížnost VW 2–4. 
3. den: Dnes se vydáme na  neda-
lekou vyhlídkovou horu Heidal-
smuen (1 745 m n. m.). Z vrcholu se 
nám naskytne panoramatický pohled 
na pohoří Rondane, masivy Jotunhei-
menu a  nejdelší norské údolí Gud-
brandsdalen. Délka túry cca 7 hodin. 
4. den: V  rámci turisticky oddecho-
vého dne navštívíme v  městečku 
Lom sloupový kostel a později snad 
nejznámější norský fjord Geiranger-

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

Turisté v NP Rondane směřující k chatě Rondvasbu pod nejvyšší horou Rondslottet – foto: Patrik Dekan

Norsko • pobytový zájezd s výlety

www.skandinavie.cz

Termín: Kód zájezdu: Cena v chatě/chatce: Odjezdové místo:
25� 6� – 2� 7� 2017 30NO17�2506 20 500 Kč Praha 
2� 7� –  9� 7� 2017 30NO17�0207 20 900 Kč Praha

13� 7� – 20� 7�2017 30NO17�1307 21 500 Kč  Praha
23� 7� – 30� 7� 2017 30NO17�2307 21 500 Kč Praha
13� 8� – 20� 8� 2017 30NO17�1308 20 900 Kč Praha

Ledovcová řeka Sjoa



TURISTIKA VE FJORDECH

národního parku Hardangervidda. 
Návrat na nocleh.
5. den:  Dnes se přesuneme o  něco 
více na  jih. Zastavíme u  vodopádů 
Låtefossen a za Røldalem se vydáme 
v okolí malebné horské silničky č. 520 
na  kratší túru. Pokračujeme na  další 
ubytování.
6. den: Přesun oblastí fjordu Lysefjor-
den k nástupu pro dosažení jednoho 
z hlavních cílů zájezdu, slavné skalní 
plošiny „Kazatelna“ – Preikesto-
len. Na  konci stezky nás čeká ohro-
mující pohled z výšky 600 m do hlu-
bin Lysefjordu. Výlet nám zabere při-
bližně 5 hodin.  
7. den:  Poslední výlet uskutečníme 
na  pomezí krajů Rogaland a  Tele-

1. den:  Navečer odlet do  Bergenu. 
Transfer na ubytování v okolí města.

mark, jen kousek od jižního okraje NP 
Hardangervidda. Čeká nás lehčí túra 
v ledovcem ohlazené oblasti Hau-
kelifjell. Navečer přesun na poslední 
ubytování.
8. den: V červenci: Odjezd na letiště 
Torp a v poledne odlet přímým letem 
do Katovic. 
Svoz do Ostravy, Olomouce a Brna 
je v ceně zájezdu.
V  srpnu: Dopoledne si ještě užije-
me  norskou přírodu. Krásná cesta 
po  pobřeží mnoha fjordů na  letiště 
v  Bergenu nám zůstane v  paměti, 
stejně jako všechny předchozí lokali-
ty. Odlet do Prahy odpoledne. 
Svoz do Brna je v ceně zájezdu.

ho fjordu Hardangerfjord. Výstup 
na  vyhlídku na  fjord za  obcí Eidfjord 
vede v ideálním případě až do výšky 
1  000 m n. m. V  případě špatného 
počasí nahlédneme aspoň na  chvíli 
do údolí vodopádů Husadalen ne-
daleko Kinsarviku. Návrat na nocleh.
4. den:   Ráno se vydáme na  ná-
ročný celodenní výstup s  cílem 
na  skalním výběžku Trolltunga. 
Z  obrázků známý „trolí jazyk“ se na-
chází nad jezerem Ringedalsvatnet 
u  městečka Tyssedal. Pro mnoho 
Norů, ale také zahraničních návštěv-
níků, je největší přírodní atrakcí Nor-
ského království. Ani méně zdatní 
nebudou ochuzeni o  výšlap v  jedi-
nečných horských sceneriích na úpatí 

Norsko • poznávací zájezd s turistikou

35facebook.com/periscope.cz

Oslo

Bergen (Praha)

Preikestolen

Kinsarvik Haukelifjell

Torp (Katovice)

Oblast ledovce Hardangerjøkulen v NP Hardangervidda a skalní plošina Preikestolen nad Lysefjordem – foto: Patrik Dekan

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

 Ubytováni budete na dosah pří-
rody jak v  pěkných apartmánech 
s WC a sprchou, tak v kempových 
chatkách, popřípadě hostelech. 
V  některých ubytovacích místech 
jsou restaurace. Dodáme vám 
potraviny na  přípravu večeří 
(mimo 1. den).

 V  červenci můžete odle-
tět na  zájezd z  Krakova, svoz 
z Brna, Olomouce a Ostravy je 
zajištěn zdarma.
Srpnový termín je s  odletem 
z Prahy, svoz z Brna zdarma.

V  červenci odlet z  Krakova 
s  přestupem. Svoz z  Brna, Olo-
mouce a Ostravy je zdarma.
V  srpnu odlet přímým letem 
z Prahy. Svoz z Brna je zdarma. 

2. den: Ráno si krátce prohlédneme 
centrum Bergenu a  pak si, překva-
pivě blízko na dosah velkého města, 
vyšlápneme na horu Ulriken, odkud 
jsou pěkné výhledy na město, průlivy 
a ostrovy, které jej obklopují. V podve-
čer přesun na ubytování.
3. den: Dnes si užijeme okolí krásné-

Cena obsahuje: podle termínu leten-
ku z  Krakova* nebo Prahy do  Norska 
a zpět vč. let. tax, dopravu mikrobusem 
nebo autobusem, vnitrostátní trajekty, 
7x ubytování ve  čtyřlůžkových poko-
jích hostelů a  chat TURIST, potraviny 
na  přípravu večeří (mimo 1. den), 

průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné (téměř 
žádné), poplatek za  sprchy (okolo 
100 NOK), další výše neuvedené služby.
Příplatky: Příplatek za  využití chatky/
pokoje menším počtem osob není 

možný, některé kempy jsou malé.
Minimální počet účastníků: 15
*Pozn.: V  termínu od 22. 7. je let zpět 
do  Katovic. V  chatách nejsou deky ani 
polštáře, je třeba mít s  sebou vlastní 
spacák a prostěradlo. 

Termín: Kód zájezdu: Cena:  Odjezdové místo:
22� 7� – 29� 7� 2017 82NO17�2207 22 900 Kč Krakov, svoz Brno, Olomouc, Ostrava 
21� 8� – 28� 8� 2017 82NO17�2108 22 900 Kč Praha, svoz Brno

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



NP Rago

Evenes

polární kruh

Svolvær

Å
Bodø

Turistický zájezd do  Norska do  oblastí za  severním polárním kruhem je určený všem, kdo rádi stanují 
v  přírodě a  jsou zvyklí na  celodenní túry v  horském terénu. Protože se zájezd koná v  době vrcholícího 
polárního dne, určitě pochopíte norské přísloví: „Spát budeme, až pojedeme na jih.“ Nejprve vás zavede-
me do úchvatné divočiny národního parku Rago. Dvou až třídenní trek s batohem a stanem je poměrně 
fyzicky náročný, avšak zdejší příroda je opravdu nezapomenutelně krásná. V dalších dvou třetinách zá-
jezdu strávíte několik dní na souostroví Lofoty (Lofoten). Ty jsou podle mnohých nejkrásnějším koutem 
celé Skandinávie. Poklidná ostrovní atmosféra a možnost vystoupat na vrcholy s fantastickými výhledy 
na moře, zálivy, ostrovy, šérové pobřeží i pevninský pás hor jsou dostatečnou zárukou exotických zážitků 
pro každého. Doprava bude zajištěna minibusem pro 8 klientů.

TURISTIKA NA LOFOTECH A V NP RAGO

1. den: Ráno odlet z Prahy s 1-2 pře-
stupy za polární kruh na letiště v Bodø. 
Nákup potravin, bombiček do vařičů 
a odjezd na první nocleh v přírodě.
2. den: Z  osady Bakken vyrazíme 
na  dvou až třídenní trek do  ná-
rodního parku Rago. Stany si po-
neseme s sebou, část věcí pro druhou 
část zájezdu může zůstat ve  vozidle. 
Nocleh v přírodě.
3. den: Dnes budeme stoupat na-
lehko směrem k norsko-švédské hra-
nici na hřeben Lappfjellet. Za příznivé-
ho počasí vystoupíme na  horu Rago 
(1 312 m. n. m., nejvyšší hora stejno-
jmenného národního parku), odkud 
se nám otevře výhled na velkou část 
NP, nádherné švédské (laponské) hory 
a na členité norské pobřeží. Večer ná-
vrat zpět ke stanům.  Nocleh v příro-
dě. V případě špatného počasí návrat 
na  parkoviště a  přejezd na  nocleh 
v kempu a dřívější odjezd na Lofoty.
4. den: Dokončení treku v  NP Rago 
přes rozsáhlé, ledovcem ohlazené 

stinden, s  1  029 m n. m. nejvyšší štít 
jižní části Lofot. Nocleh v přírodě.
8. den: Přejdeme přes hřebínky niž-
ších zelených štítů ve tvaru žraločích 
ploutví na  druhou nejhezčí vyhlídku 
na Lofotech, ze které se jako na dlani 
otevře pohled dolů na krásnou členi-
tou vesničku Reine. Čekají nás úžasné 
výhledy na moře, fjordy a horské štíty 
po celém obzoru. Nocleh v kempu.
9. den: Po turistice může za hezkého 
počasí následovat odpočinek na ma-
lebných písčitých plážích, koupání 
v  Atlantiku a  také v  průzračných lo-
fotských jezerech. Nocleh v kempu.
10. den: Lofoty jsou též rájem pro 
fotografy – jsou totiž světem moře, 

skal, racků, sušených ryb a červených 
a žlutých chat rorbu. Návrat na pevni-
nu trajektem. Nocleh v kempu.
11. den: Během dne odlet do Prahy 
s přestupy. 
Pozn.: Změna pořadí progamu jed-
notlivých dní i  způsobu ubytování 
vyhrazena.

plošiny, s výhledy do hlubokého údolí 
s  řekou „velkého lesa“ Storskogselva, 
kolem vodopádu Litlverivassforsen 
zpět na parkoviště. Nocleh v přírodě.
5. den: Čeká nás odpočinkový den 
a  přesun na  Lofoty. Dopoledne se 
dopravíme do  přístavu, odkud se při-
blížíme k dalšímu cíli naší dovolené – 
na souostroví Lofoty (Lofoten). Za pěk-
ného počasí nás na palubě čeká krásný 
pohled na rozeklané siluety lofotských 
hor. Ostré štíty ční přímo z  Atlantiku 
do  téměř kilometrové výšky, polární 
slunce v  létě několik týdnů nezapadá. 
Exotika severu. Nocleh v kempu. Ve-
čer se vydáme na zdejší první výšlap.
6. den: Turistika na Lofotech. Z maleb-
né obce Reine se můžete za hezkého 
počasí vydat na plavbu do fjordu Kjerk-
fjorden s majestátnými štíty hor všude 
kolem. V obci Å lze navštívit muzeum 
rybářských lodí. Nocleh v kempu.
7. den: Během dvoudenního treku se 
pokusíme vystoupit na  nejkrásnější 
vyhlídku na Lofotech – Hermannsdal-

Začátek túry do hor nad městem Svolvær – foto: Patrik Dekan Nevšední krása NP Rago – vodopád Litlverivassfossen – foto: Patrik Dekan

Norsko • poznávací zájezd s turistikou

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezd. místo:
1� 7� – 11� 7� 2017 83NO17�0107 30 800 Kč Praha

Cena obsahuje: letenky Praha – Bodø 
a  zpět s  přestupy vč. let. tax ve  výši 
13  000 Kč, dopravu mikrobusem v  Nor-
sku, místní trajekty, 5x poplatek za nocleh 
v  kempu, průvodce, cestovní pojištění 

UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné (minimální 
částka nebo nemusíte utratit vůbec nic), 
další výše neuvedené služby. 
Minimální počet účastníků: 8 

POPIS UBYTOVÁNÍ: Účastníci spí 
ve vlastních stanech, které jsou mezi 
jednotlivými oblastmi programu 
vezeny spolu se zavazadly mikro-
busem� Na  treky si účastníci nesou 
stany s  sebou� Během zájezdu je 
nocleh 5x „na  divoko“ a  5x v  kem-
pech, ve kterých lze většinou využít 
sprchu (za poplatek)� 

NORSKEM NA KOLE A PĚŠKY
Termín: od začátku června  
do konce září 2017 a 2018
Kód na webu: 04NO
Cena na vyžádání e-mailem:  
periscope@skandinavie.cz

Optimální řešení vaší aktivní dovolené v Norsku. Vybrané cyklotrasy jsou 
opravdu atraktivní. Jako jedni z mála můžete projet známou vysokohor-
skou cyklostezku Rallarvegen. Ubytujete se v  apartmánech a  chatách, 
často na více nocí. Některá místa nabízejí za příplatek snídaně. Kromě cyk-
listiky můžete vyrážet pěšky na túry různé náročnosti. Možné trasy s vámi 
rádi předem probereme.
Nabídka je určena pro rekreační cykloturisty: 20–50 km za den. Jde nám 
v první řadě o pobyt a pohyb v krásné krajině, nikoliv o ujeté kilometry.

Pavel 
Kleisl
průvodce zájezdu
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NABÍDKA PRO SKUPINKY OD 6 OSOB  
S PRŮVODCEM
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Putování srdcem NP Sarek. Půjdeme malebnou divočinou zcela nezasaženou civilizací, mezi vysokými štíty a ledovci – foto: Helena Křenková

ŠVÉDSKO – TREKING V NP SAREK

polární kruh

KirunaVietas

Kvikkjokk

Švédsko • poznávací zájezd s turistikou

Zveme Vás do  národního parku 
Sarek v  srdci švédského Laponska. 
Sarek je považován za  poslední 
evropskou divočinu, ale svou nedo-
stupností, odlehlostí a  rázem 
krajiny je unikátní i  ve  světo-
vém měřítku. Sarek je nejstarším 
národním parkem Evropy, společně 
s  parky Stora Sjöfallets, Padjelanta, 
Muddus a Rago tvoří největší souvisle 
chráněný komplex evropské příro-
dy a oblast je zapsána na seznamu 
světového dědictví jako rezerva-
ce Laponia. Výprava do  Sareku je 
považována za to nejdivočejší, co lze 
v  Evropě podniknout – přirovnat 

jej lze spíše k Aljašce, než k jakým-
koli jiným evropským pohořím. Žijí 
zde největší evropští losi, medvědi či 
rosomáci, potkáme stádečka sobů. 
Treking zahájíme přeletem vrtul-
níkem na  hranice NP. Odtud se 
vydáme do  centrálního Sareku, kde 
za  příznivých podmínek vystoupíme 
na  některé z  atraktivních vrcholů, 
které jsou dostupné bez lezeckého 
a  ledovcového vybavení. Dlouhý 
treking nám výrazně usnadní další 
vrtulník, který nám dopraví proviant 
na  druhou část treku. Díky tomu si 
užijeme všech půvabů severské pří-
rody bez nadměrně těžkých batohů. 

Komárů se již v tomto termínu obávat 
nemusíte, naopak nás potěší hojnost 
borůvek i brusinek. A také již začíná 
období polární záře.
Program: Letecky Praha – Stockholm 
–  Kiruna,  nejsevernějšího město 
Švédska a  novodobé centrum švéd-
ského Laponska. Přejezd na  heliport 
Fiskflyg (cca 350 km),  let vrtulní-
kem na hranici NP Sarek. Místo přistá-
ní a začátku treku závisí na aktuálním 
počasí a  vodních stavech místních 
toků. Putování srdcem NP Sarek. 
Půjdeme malebnou divočinou zcela 

Cena obsahuje: letenku Praha – Kiru-
na a  zpět (s  přestupem) vč. let. tax 
ve výši 10 000 Kč, průvodce, 1x vrtulník 
na  hranice NP Sarek, místní dopravu 
mikrobusem, autobusy či vlakem (cel-
kem asi 700 km), dopravu proviantu 
na  druhou část treku vrtulníkem, 1x 
kemp se sprchou před odletem (ostatní 
noclehy jsou ve volné přírodě), tísňový 

satelitní komunikátor, cestovní pojištění 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: služby horských 
chat, motorové čluny na jezerech a další 
výše neuvedené služby.
Minimální počet účastníků: 7
Tento zájezd pořádáme ve spolupráci
s CK ADVENTURA s.r.o., IČO: 44264704.

nezasaženou civilizací, mezi vysokými 
štíty a ledovci. Užijeme si snad všech-
ny představitelné typy terénu: příjem-
né horské louky, pohodlné sobí stez-
ky, ale také mokřiny, prodírání hustou 
vegetací, suťoviska, sněhová pole 
i  brody potoků a  říček. Místy bude 
doslova modro zralými borůvkami. 
Zhruba  v  polovině se setkáme 
s  vrtulníkem, který nám dopraví 
proviant na druhou část treku.
Ukončení treku, návrat do  Kiruny, 
nocleh v  kempu. Odlet s  přestupem 
zpět do Prahy.

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezd. místo:
25� 8� – 9� 9� 2017 07AD17�2508 33 900 Kč Praha

FINSKÝM LAPONSKEM  
V BARVÁCH PODZIMU
Termín: (13. 9.) 14. 9. – 24. 9. 2017
Kód na webu: 08AD17.1309
Cena: 24 300 Kč
V období raného podzimu, které se na severu nazývá ruska, je La-
ponsko nejkrásnější. Krajina hraje neuvěřitelnými barvami, dozrá-
vají brusinky, všude je plno hub. Den je dosud delší než v Česku, 
turisté a komáři jsou již pryč, a protože jsme za polárním kruhem, 
nastává období polární záře. 
Vychutnejte si rusku při nenáročném trekingovém zájezdu. Podnikne-
me tři kratší treky, vybavení poneseme vždy jen na 1–3 noci. Budeme 
si užívat poklidnou severskou přírodu – otevřenou krajinu s tundrou, 
lesnaté pasáže, malebná jezera i civilizací nedotčené řeky. 
Tento zájezd pořádáme ve spolupráci s CK ADVENTURA s.r.o., IČO: 44264704.

NP Sarek
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Helena 
Křenková
průvodkyně zájezdu

Helena 
Křenková
průvodkyně zájezdu

Náročnost: Zájezd je určen pokročilejším trekařům s  kvalitním 
vybavením do střídavého počasí. Orientační délka celého treku v minu-
lých letech byla asi 180 km. Tempo nebude uspěchané, ale trasa vyžaduje 
vytrvalost. Kromě výstupů nalehko na některé vrcholy, které nebude nutné 
absolvovat, nehrozí v Sareku velká převýšení. Náročnost je dána zejména 
zamokřenými či křovinatými úseky se ztrácejícími se stezkami, případně 
postupem v sutích či sněhových polích při bočních výstupech na vrcholy. 
Několikrát také budeme brodit potoky a říčky.

PŘEDNÁŠKA 
K ZÁJEZDU 10. 1.  

Švédské Laponsko, NP Sarek 
PRAHA, Centrum Černý Most 

(Helena Křenková)



Všeobecné smluvní podmínky platné od 1. 11. 2016:
1. Úvodní ustanovení
- Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále 
jen podmínky) společnosti Periscope Skan-
dinávie, s� r� o� jsou platné pro všechny zá-
jezdy a  jiné služby cestovního ruchu (dále 
jen zájezd) organizované cestovní kancelá-
ří Periscope Skandinávie, s� r� o�, Smetano-
va 347/9, Veveří, 602 00 Brno, ČR, zapsané 
u  Krajského soudu v  Brně, oddíl C, vložka 
43899 (dále jen CK), IČ 25263196 a  tvoří 
nedílnou součást smlouvy o zájezdu nebo 
jiné smlouvy o poskytování služeb cestov-
ního ruchu (dále smlouva o  zájezdu nebo 
smlouva) uzavřené mezi zákazníkem a  CK 
(pořadatel zájezdu)� 
- Zákazníkem je každá fyzická nebo práv-
nická osoba, která uzavře s  CK smlouvu 
o zájezdu� 
- Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzni-
ká uzavřením smlouvy o zájezdu� 
- Smluvní vztah mezi CK a  zákazníkem 
se řídí smlouvou, ustanoveními zákona 
č� 159/99 Sb� a zákona č� 89/2012 Sb� (ob-
čanský zákoník), těmito podmínkami a pří-
padnými dalšími podmínkami přiloženými 
ke smlouvě�
- Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu CK 
zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 
let nebo se souhlasem zákonného zástupce�
- Osoby ve věku od 15 do 18 let se mohou 
zájezdu CK zúčastnit jen se souhlasem své-
ho zákonného zástupce�

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

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

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

4. Zvýšení ceny zájezdu
- Celková cena zájezdu se skládá ze základ-
ní ceny, poskytnuté slevy ze základní ceny 
a  příplatků� V  ceně zájezdů nejsou vízové 
poplatky, pokud to není výslovně uvedeno� 
- CK je oprávněna jednostranným úkonem zvý-
šit cenu zájezdu, zvýší-li se do jedenadvacáté-
ho dne před sjednaným okamžikem zahájení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných 
hmot nebo
b) plateb spojených s dopravou, např� tra-
jektových lístků, letenek, palivových pří-
platků, letištních a  přístavních poplatků, 
které jsou zahrnuty v ceně zájezdu nebo
c) směnný kurs české koruny použitý pro 
stanovení ceny zájezdu v  průměru o  více 
než 10 %�
- Cena zájezdu se zvyšuje: 
dle bodu a) a b) o  rozdíl cen stanovených 
při tvorbě ceny zájezdu a aktuálních cen 
dle bodu c) o  rozdíl kalkulovaných cen 
v zahraniční měně přepočtených na české 
koruny při stanovení ceny zájezdu a při ak-
tuálním kurzu�
- Písemné oznámení o  zvýšení ceny musí 
být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní 
před zahájením zájezdu, jinak CK nevznik-
ne právo na zaplacení rozdílu v ceně zájez-
du� Zákazník je povinen do 5 dnů od ozná-
mení o  zvýšení ceny zájezdu uvedeného 
ve smlouvě o zájezdu tento rozdíl doplatit� 
Při porušení tohoto závazku má CK prá-
vo od  smlouvy o  zájezdu odstoupit, čímž 
není dotčeno právo CK na  náhradu škody 
a  na  smluvní pokutu ve  výši odstupného 
dle podmínek bodu 8 těchto ujednání�

5. Povinnosti CK při uzavření smlouvy 
o zájezdu
- CK předkládá zákazníkovi (buď sama, 
nebo prostřednictvím externího prodejce) 
návrh smlouvy o  zájezdu, popřípadě na-
bídku zájezdu a podpisem návrhu smlouvy 
či nabídky zájezdu ze strany zákazníka je 
smlouva o zájezdu uzavřena� Zákazník svým 
podpisem smlouvy o zájezdu stvrzuje, že (1) 

převzal katalog CK (eventuelně písemnou 
dodatečnou nabídku zájezdů či informa-
ce s  uvedením hlavních charakteristických 
znaků zájezdu, že byl s  touto charakteristi-
kou seznámen, a  tato je nedílnou součástí 
smlouvy o zájezdu), (2) že mu byl předán do-
klad o  pojištění CK pro případ úpadku ces-
tovní kanceláře dle zákona č� 159/1999Sb�, 
(3) že byl seznámen se způsobem, jakým 
má uplatnit své nároky plynoucí z porušení 
právní povinnosti cestovní kanceláře�
- CK je povinna nejpozději do 7 dnů/* před 
zahájením zájezdu poskytnout zákazníkovi 
další podrobné informace o všech skuteč-
nostech, které jsou pro zákazníka důležité 
a které jsou jí známy (pokud nejsou obsa-
ženy již v potvrzení o zájezdu)� 
Jde zejména:
a) o upřesnění údajů, které se týkají dalších 
plateb za služby, jejichž cena není zahrnuta 
v ceně zájezdu
b) podrobnosti o možnosti kontaktu s ne-
zletilou osobou nebo zástupcem cestovní 
kanceláře v  místě pobytu nezletilé osoby, 
jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezleti-
lá osoba 
c) jméno, adresu a  telefonní číslo osoby, 
na kterou se zákazník v nesnázích v průbě-
hu zájezdu může obrátit o pomoc, zejména 
na místní CK a adresu a telefonní číslo za-
stupitelského úřadu�
/* Je-li smlouva uzavřena v době kratší než 
7 dnů před zahájením zájezdu, musí ces-
tovní kancelář svoje povinnosti a) – c) spl-
nit již při uzavření smlouvy o zájezdu�

6. Změna podmínek smlouvy o zájezdu
a) ze strany cestovní kanceláře:
- Je-li CK nucena z  objektivních důvodů 
před zahájením zájezdu změnit podmín-
ky smlouvy, může navrhnout zákazníkovi 
změnu smlouvy o  zájezdu� Pokud navr-
hovaná změna smlouvy o  zájezdu vede 
i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu 
nová cena uvedena�
- Navrhne-li CK změnu smlouvy o zájezdu 
podle předchozího odstavce, má zákazník 
právo se rozhodnout, zda bude se změ-
nou smlouvy o  zájezdu souhlasit, nebo 
zda od smlouvy odstoupí� Pokud zákazník 
ve  lhůtě určené CK, která nesmí být kratší 
než 5 kalendářních dnů od doručení návr-
hu na změnu smlouvy o zájezdu zákazníko-
vi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že 
s její změnou souhlasí� 
- CK je oprávněna provést účelné progra-
mové změny zájezdu, zejména z  důvodů 
organizačních (např� jiná časová posloup-
nost navštívených míst, změna trasy z  ča-
sových důvodů), či klimatických nebo 
z důvodu tzv� vyšší moci� CK a zákazník se 
také dohodli, že termíny odjezdu u  letec-
kých zájezdů mohou být změněny o  1-2 
dny, a to pro cestování do/z dané destinace 
nejvhodnějšími možnými lety, které se mo-
hou změnit oproti době, kdy byla zákazní-
kovi učiněna nabídka a  sepsána smlouva� 
O  změně termínu těchto zájezdů se CK 
zavazuje informovat zákazníka nejpozději 
do 21 dnů před odjezdem�
- Tyto programové změny a změny odletů 
činí CK zásadně s cílem zajistit bezproblé-
mový průběh zájezdu� Rozsah a  kvalita 
poskytovaných služeb musí být v úhrnu za-
chována a cena zájezdu se z důvodu prove-
dení uvedených změn nemění� Tyto změny 
se nepovažují za změnu smlouvy o zájezdu 
a zákazník nemá v těchto případech právo 
odstoupit od smlouvy�
b) ze strany zákazníka:
- Před zahájením zájezdu, a to nejpozději 7 
dnů před jeho zahájením, může zákazník 
písemně oznámit CK, že se zájezdu mís-
to něho zúčastní jiná osoba v  oznámení 
uvedená� Dnem oznámení se osoba v něm 
uvedená stává zákazníkem� Oznámení 
musí obsahovat prohlášení nového zákaz-
níka, že souhlasí s  uzavřenou smlouvou 

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

7. Odstoupení od smlouvy o zájezdu 
a) ze strany cestovní kanceláře:
- CK může před zahájením zájezdu 
od smlouvy o zájezdu odstoupit jen z dů-
vodu zrušení zájezdu nebo z důvodu poru-
šení smluvní povinnosti zákazníkem�
- Odstoupí-li CK od  smlouvy před zaháje-
ním zájezdu z důvodu porušení povinnosti 
zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit 
CK odstupné stanovené dle čl� 8� těchto 
podmínek a CK je povinna vrátit zákazníko-
vi vše, co od něj obdržela na úhradu ceny 
zájezdu podle zrušené smlouvy o zájezdu� 
Vzájemné závazky a  pohledávky lze jed-
nostranně započítat�
- Odstoupila-li CK od  smlouvy o  zájezdu 
z důvodu zrušení zájezdu před jeho zaháje-
ním, má zákazník právo požadovat, aby mu 
CK na základě nové smlouvy o zájezdu po-
skytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpoví-
dající původní smlouvě o zájezdu, může-li 
CK takový zájezd nabídnout� 
- Zruší-li CK zájezd ve  lhůtě kratší než 20 
dnů před termínem jeho zahájení, je po-
vinna uhradit zákazníkovi pokutu ve  výši 
10 % z ceny zájezdu� Právo zákazníka na ná-
hradu škody tím není dotčeno� 
- CK se může zprostit odpovědnosti za ško-
du z  důvodů zrušení zájezdu před jeho 
zahájením dle předchozího odstavce nebo 
povinnosti uhradit smluvní pokutu jen teh-
dy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo 
v  souladu s  ustanovením o  nedosažení 
minimálního počtu osob potřebných pro 
jeho realizaci nebo v  důsledku neodvrati-
telné události, které nemohla CK zabránit 
ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze 
na ní spravedlivě požadovat; za toto se také 
považuje, došlo-li ke zrušení zájezdu z viny 
zrušení přepravy leteckou společností�
b) ze strany zákazníka: 
- Zákazník může odstoupit od  smlouvy 
kdykoli za  podmínek stanovených těmito 
podmínkami�
- Odstoupí-li zákazník od  smlouvy o  zá-
jezdu na  základě nesouhlasu se změnou 
smlouvy o  zájezdu, kterou navrhla CK 
z objektivních důvodů, má zákazník právo 
požadovat, aby mu CK na  základě nové 
smlouvy o  zájezdu poskytla jiný zájezd 
nejméně v  kvalitě odpovídající původní 
smlouvě o  zájezdu, může-li CK takový zá-
jezd nabídnout�
- Odstoupí-li zákazník od  smlouvy svévol-
ně, je zákazník povinen zaplatit CK níže sta-
novené odstupné a CK je povinna vrátit zá-
kazníkovi vše, co od něj obdržela na úhra-
du ceny zájezdu podle zrušené smlouvy 
o zájezdu�
- Je-li důvodem odstoupení zákazníka 
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od smlouvy o zájezdu porušení povinnos-
ti CK stanovené smlouvou, těmito pod-
mínkami nebo zákonem nebo nedojde-li 
k  uzavření nové smlouvy o  zájezdu v  pří-
padě, že zákazník nepřistoupil na  změnu 
původně sjednané smlouvy, je CK povinna 
bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi 
vše, co od  něho obdržela na  úhradu ceny 
zájezdu podle zrušené smlouvy o zájezdu, 
aniž by byl zákazník povinen platit cestovní 
kanceláři odstupné� 
c) společná ustanovení 
- Při uzavření nové smlouvy o  zájezdu se 
v  uvedených případech platby uskutečně-
né na  základě původní smlouvy považují 
za platby podle nové smlouvy� Je-li cena no-
vého zájezdu nižší, než již uskutečněné plat-
by podle předchozí věty, je cestovní kancelář 
povinna tento rozdíl bez zbytečného odkla-
du zákazníkovi vrátit� Je-li náhradní zájezd 
vyšší jakosti, CK nemá právo zvýšit cenu� 

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

9. Odpovědnost cestovní kanceláře 
(reklamace)
- Nesplní-li CK své povinnosti vyplývající 
ze smlouvy o  zájezdu řádně a  včas, musí 
zákazník uplatnit své právo (reklamaci)u 
CK či osoby, která uzavření smlouvy zpro-
středkovala bez zbytečného odkladu, nej-
později však do  jednoho měsíce od  skon-
čení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd 
neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd 
ukončen podle smlouvy o  zájezdu, jinak 
právo zaniká� 
- CK se může odpovědnosti za škodu způ-
sobenou porušením právní povinnosti 
zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu 
nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb 
cestovního ruchu poskytovaných v  rámci 
zájezdu a škoda byla způsobena:
a) zákazníkem
b) třetí osobou, která není spojena s posky-
továním zájezdu, pokud tuto skutečnost 
nebylo možné předpokládat nebo nebyla 
nevyhnutelná, nebo
c) neodvratitelnou událostí, které nemohlo 
být zabráněno ani při vynaložení veškeré-
ho úsilí, které lze požadovat�
- Ve výše uvedených případech, kdy je ško-
da způsobena třetí osobou nebo neodvra-
titelnou událostí, je cestovní kancelář po-
vinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích 

rychlou pomoc�
- CK vyřídí reklamaci do  30 dnů, po  do-
hodě se zákazníkem může být tato lhůta 
prodloužena�

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

11. Omezení výše náhrady škody
V  případech, kdy vyhlášená mezinárodní 
smlouva, kterou je Česká republika vázá-
na, umožňuje omezení výše náhrady ško-
dy vzniklé z  porušení závazku ze smlouvy 
o  zájezdu, a  toto omezení je uvedeno 
ve smlouvě o zájezdu či v těchto podmín-
kách v souladu s touto mezinárodní smlou-
vou, není cestovní kancelář povinna na-
hradit škodu, za  kterou odpovídá, ve  výši 
přesahující omezení uvedené ve  smlouvě� 
V letecké přepravě se tak odpovědnost řídí 
Úmluvou o  sjednocení některých pravidel 
v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28� 
5� 1999 (tzv� Montrealskou úmluvou) a dále 
nařízením Rady (ES) č� 2027/97, ve  znění 
nařízení Evropského parlamentu a  rady 
(ES) č� 889/2002 ze dne 13� května 2002, 
které vychází z Montrealské úmluvy a vzta-
huje se jak na mezinárodní, tak na vnitro-
státní leteckou dopravu� 
a) Odškodné v případě smrti nebo zranění
- Neexistují žádné finanční limity odpo-
vědnosti v případě smrti nebo zranění ces-
tujícího� Při odškodném do  výše 100  000 
ZPČ (odpovídající částka v  místní měně) 
nemůže letecký dopravce vznášet námitky 
proti vzniklým nárokům na  odškodnění� 
Nad tuto částku se může letecký doprav-
ce bránit tím, že prokáže, že se nejednalo 
o nedbalost nebo jiné zavinění� 
b) Zpoždění při přepravě cestujících – 
v  případě zpoždění při přepravě cestují-
cích odpovídá letecký dopravce za škodu, 
kromě případů, kdy byla učiněna všechna 
přiměřená opatření pro předejití škodě, 
nebo bylo nemožné taková opatření učinit� 
Pro odpovědnost za zpoždění při přepravě 
cestujících je stanoven limit 4 150 ZPČ (od-
povídající částka v místní měně)� 
c) Zpoždění při přepravě zavazadel – v pří-
padě zpoždění při přepravě zavazadel od-
povídá letecký dopravce za  škodu, kromě 
případů, kdy byla učiněna všechna přimě-
řená opatření pro předejití škodě, nebo 
bylo nemožné taková opatření učinit� Pro 
odpovědnost za zpoždění při přepravě za-
vazadel je stanoven limit 1 000 ZPČ (odpo-
vídající částka v místní měně)� 
d) Zničení, ztráta nebo poškození zavaza-
del – letecký dopravce odpovídá za zničení, 
ztrátu nebo poškození zavazadel do  výše 
1  000 ZPČ (odpovídající částka v  místní 
měně)� Pokud jde o  odbavená zavazadla, 

odpovídá i  bez zavinění, s  výjimkou pří-
padů, kdy je zavazadlo vadné� Pokud jde 
o neodbavená zavazadla, odpovídá pouze 
za zavinění�
e) Vyšší limity odpovědnosti za zavazadla – 
cestující může využít výhody vyššího limitu 
odpovědnosti za zavazadla, pokud nejpoz-
ději při odbavení učiní zvláštní prohlášení 
a zaplatí příplatek�
ZPČ – Zvláštní práva čerpání (Special Dra-
wing Rights, SDR) jsou jednotnou měno-
vou a  účetní jednotkou užívanou v  rámci 
Mezinárodního měnového fondu� 

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

13. Zvláštní ustanovení
- Zákazník souhlasí s použitím svých osob-
ních údajů, v  souladu s  ust� § 5 odst� 2 
a násl� zákona č� 101/2000 Sb�, uvedených 
v této smlouvě, tj� jméno a příjmení, datum 
narození, bydliště a  elektronický kontakt, 
pro potřeby cestovní kanceláře Periscope 
Skandinávie, s� r� o� nebo jejích smluvních 
prodejců, a to výhradně za účelem zasílání 
nabídek služeb v  cestovním ruchu zákaz-
níkovi, a to buď písemně, nebo elektronic-
kou poštou� Podrobnosti o  elektronickém 
kontaktu je cestovní kancelář Periscope 
Skandinávie, s� r� o� oprávněna zpracovávat 
a  shromažďovat i  pro potřeby šíření ob-
chodních sdělení dle zákona č� 480/2004 
Sb� o  některých službách informační spo-
lečnosti v platném znění� Poskytnuté osob-
ní údaje je CK nebo jím pověřený zpracova-
tel v souladu s ust� § 6 zákona č� 101/2000 
Sb� povinen zpracovávat a  shromažďovat 
po  dobu 10 let� Po  uplynutí této lhůty je 
CK povinna tyto údaje zlikvidovat� Dále zá-
kazník prohlašuje, že je zmocněn, a  tímto 
uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst� 2 zák� 
č� 101/2000 Sb� i jménem dalších osob uve-
dených na této cestovní smlouvě� 
- Poskytnuté osobní údaje budou zpra-
covávány CK, která je povinna dbát, aby 

zákazník neutrpěl újmu na svých právech, 
a  je povinna dbát na  ochranu před neo-
právněným zasahováním do  jeho osobní-
ho a soukromého života�
- Zákazník má právo souhlas se zpraco-
váním svých osobních dat kdykoliv pí-
semnou formou odvolat a  dále má právo 
odmítnout souhlas s  využitím svého elek-
tronického kontaktu i při zasílání každé jed-
notlivé zprávy dle zákona č� 480/2004 Sb� 
v platném znění� 

14. Mimosoudní řešení sporů
- Zákazník má právo na  mimosoudní ře-
šení spotřebitelského sporu ze smlouvy 
o  zájezdu� Subjektem věcně příslušným 
k  řešení mimosoudních spotřebitelských 
sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Čes-
ká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 
15, 120 00 Praha 2, tel�: 296 366 360� Řízení 
není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zá-
kazníka, který musí být podán nejpozději 
do  1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil 
své právo, které je předmětem sporu, u CK 
poprvé� Bližší informace o tomto řízení jsou 
uvedeny na internetové stránce České ob-
chodní inspekce www�coi�cz�

15. Závěrečná ustanovení 
- Zákazník se zavazuje poskytnout CK sou-
činnost, která je potřebná k  řádnému za-
bezpečení a poskytnutí sjednaných služeb 
cestovního ruchu, zákazník je zodpovědný 
za správnost jím uvedených osobních úda-
jů jeho a  všech spolucestujících osob a  je 
povinen si zajistit platné cestovní doklady 
včetně víz a dalších náležitostí potřebných 
pro vycestování do  konkrétní destinace 
(např� lékařská potvrzení o vakcinaci aj�)� Zá-
kazník je také povinen nahlásit účast cizích 
státních příslušníků� Zplnomocní-li zákaz-
ník k vyřízení CK nebo partnerskou cestovní 
kancelář na  Slovensku, je povinen dodat 
řádně všechny požadované dokumenty 
minimálně 4 týdny před odjezdem zájezdu� 
- Uzavřením smlouvy o zájezdu také zákaz-
ník prohlašuje, že mu nejsou známa žádná 
omezení, ať zdravotní či jiná, která by mu 
bránila se sjednaného zájezdu zúčastnit, 
případně která by vyžadovala v  průběhu 
zájezdu zvláštní péči či na která by měl CK 
upozornit a případně zvážit či prodiskuto-
vat účast na  vybraném zájezdu vzhledem 
k  jeho případné náročnosti� Jsou-li mu 
taková omezení známa, je povinen pí-
semně informovat CK� Toto prohlášení činí 
zákazník i  za  osoby, v  jejichž prospěch je 
smlouva o zájezdu uzavřena� CK si vyhrazu-
je právo zákazníka vyloučit z některé části 
programu zájezdu, pokud usoudí, že je zá-
kazník fyzicky či jinak nezpůsobilý se části 
programu účastnit nebo svojí nezpůsobi-
lostí zdržuje plánovaný průběh zájezdu� CK 
je také oprávněna si před zahájením zájez-
du vyžádat zdravotní potvrzení v případě, 
že má vážné a  odůvodněné pochybnosti 
o schopnosti zákazníka zájezd absolvovat, 
bez předložení zdravotního potvrzení je 
CK oprávněna zákazníka ze zájezdu bez 
náhrady vyloučit� Všechny zájezdy CK jsou 
pojištěny proti stornu zájezdu ze zdravot-
ních důvodů� 
- Zákazník je povinen dodržovat celní 
předpisy jednotlivých navštívených zemí 
(zvláště množství převážených potravin 
a  alkoholu)� Za  jejich nedodržení nenese 
CK zodpovědnost� 
- Tyto podmínky vstupují v platnost a účin-
nost dne 1� 11� 2016� Dnem 31� 10� 2016 
pozbývají platnost Všeobecné smluvní 
podmínky ze dne 1� 11� 2014�

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

Podpis:

facebook.com/periscope.cz
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str. název zájezdu termín
zákl. 
cena 
v Kč  

zákl.
cena 

v EUR
odlet/svoz
(na vyžádání)

10 Lyžování za polárním kruhem více termínů 23 500 864
10 Finsko s polární září nad hlavou více termínů 39 900 1 467
10 Zimní pobyt v medvědím brlohu více termínů 43 500 1 599
11 Na běžkách za losy více termínů 9 600 353 odlet Vídeň
12 Přírodou Pobaltí a Helsinky více termínů 26 500 974 odlet Vídeň
12 Velká cesta Pobaltím 17. 8. – 27. 8. 19 400 713
13 Petrohrad – poklad Ruska více termínů 24 500 901
14 Berlín, Drážďany 13. 4. – 17. 4. 13 900 511
14 Cestou polských králů více termínů 11 590 426

14 Soči perla černomořského 
pobřeží 20. 8. – 26. 8. 29 700 1 092 odlet Vídeň

15 Pobaltí od A do Z 20. 7. – 28. 7. 23 900 879
16 Klenoty Norska a Islandu 9. 6. – 16. 6. 40 900 1 504 odlet Vídeň
16 Klenoty Norska a Islandu 18. 8. – 25. 8. 42 500 1 563 odlet Vídeň
17 Norsko 55+ více termínů 25 990 956
17 Fjordy 55+ více termínů 18 500 680
17 Fjordy 55+ více termínů 18 900 695
18 Norsko je v červnu nejkrásnější 25. 6. – 2. 7. 30 900 1 136
18 Království fjordů z Bergenu více termínů 20 900 768
18 Království fjordů z Bergenu více termínů 21 900 805
19 Norské fjordy, Švédsko, Dánsko více termínů 27 900 1 026

20
Království Dánsko, Švédsko, 
Norsko 29. 7. – 6. 8. 23 900 879

20 Kodaň a okolí 6. 5. – 8. 5. 14 900 548
20 Jarní eurovíkend v Oslu 20. 5. – 21. 5. 10 900 401

21 Severská romance – Norsko 
a Dánsko 16. 7. – 23. 7. 29 900 1 099

21 Severská romance – Norsko 
a Dánsko 6. 8. – 13. 8. 31 900 1 173

22 Norsko – nejkrásnější fjordy 21. 5. – 29. 5. 29 500 1 085
22 Norsko – nejkrásnější fjordy více termínů 28 900 1 063
23 Do srdce norských fjordů 18. 6. – 23. 6. 28 900 1 063
23 Do srdce norských fjordů více termínů 29 500 1 085
23 Norsko – Kanada Evropy 16. 7. – 23. 7. 24 900 915
23 Norsko – Kanada Evropy 30. 7. – 6. 8. 23 900 879
24 Pozorování polárního slunce více termínů 26 900 989 odlet Vídeň
24 Pozorování polárního slunce 12. 5. – 15. 5. 24 900 915
24 Pozorování polárního slunce 2. 6. – 5. 6. 25 600 941

24 Za půlnočním sluncem přes 
Lofoty a Vesterály 29. 6. – 12. 7. 22 300 820

25 Lofoty a Vesterály  
– perly Skandinávie 31. 7. – 7. 8. 35 900 1 320 odlet Vídeň

26 Lofoty a příroda  
na polárním kruhu více termínů 42 900 1 577

26 Lofoty v zimě 3. 3. – 8. 3. 29 900 1 099
27 Lofoty a Nordkapp více termínů 49 900 1 835
27 Polární záře a velryby více termínů 48 500 1 783

28 Finsko a Norsko  
– Laponskem na Nordkapp 8. 8. – 15. 8. 42 500 1 563 odlet Vídeň

29 Špicberky – nejseverněji v životě 30. 7. – 4. 8. 42 500 1 563
29 Špicberky – nejseverněji v životě 30. 7. – 6. 8. 47 900 1 761
30 Špicberky – pozvánka do Arktidy 13. 7. – 19. 7. 48 700 1 790

30 Špicberky – pozvánka do Arktidy 
– prodloužený 13. 7. – 22. 7. 56 500 2 077

30 Špicberky – arktické jaro více termínů 58 500 2 151
30 Špicberky – za králem Arktidy více termínů 83 600 3 074
32 Vodopády a ledovce Norska více termínů 17 700 651 svoz z Bratislavy

33 Národní Parky – vodopády 
a ledovce 9. 7. – 16. 7. 22 900 842

34 Losí a trolí stezky 25. 6. – 2. 7. 20 500 754
34 Losí a trolí stezky více termínů 20 900 768
34 Losí a trolí stezky více termínů 21 500 790
35 Turistika ve fjordech více termínů 22 900 842
36 Turistika na Lofotech a v NP Rago 1. 7. – 11. 7. 30 800 1 132
37 Švédsko – treking v NP Sarek 25. 8. – 9. 9. 33 900 1 246

37 Finským Laponskem v barvách 
podzimu 14. 9. – 24. 9. 24 300 893

42 Island 55+ 15. 9. – 19. 9. 25 900 952 odlet Bratislava
42 Island 55+ více termínů 24 900 915
42 Grónská NEJ 14. 5. – 19. 5. 61 500 2 261

43 Lodí na Island v době letního 
slunovratu 2. 6. – 12. 6. 32 500 1 195

44 Klenoty Norska a Islandu 9. 6. – 16. 6. 40 900 1 504 odlet Vídeň

str. název zájezdu termín
zákl. 
cena 
v Kč  

zákl.
cena 

v EUR
odlet/svoz
(na vyžádání)

44 Klenoty Norska a Islandu 18. 8. – 25. 8. 42 500 1 563 odlet Vídeň
45 Nejznámější místa Islandu 14. 5. – 21. 5. 43 900 1 614
45 Nejznámější místa Islandu více termínů 44 900 1 651 odlet Vídeň
46 Sedm divů Islandu více termínů 30 900 1 136
46 Sedm divů Islandu více termínů 32 900 1 210
46 Sedm divů Islandu více termínů 35 900 1 320 odlet Vídeň
46 Sedm divů Islandu více termínů 36 900 1 357 odlet Vídeň
47 Tajemné západní fjordy Islandu více termínů 43 900 1 614

47 Za polární září, sopkami, gejzíry 
na Island 2. 9. – 7. 9. 26 900 989

47 Za polární září, sopkami, gejzíry 
na Island více termínů 25 900 952

47 Za polární září, sopkami, gejzíry 
na Island 10. 10. – 15. 10. 24 900 915

48 Island v kostce 12. 7. – 20. 7. 56 900 2 092 odlet Vídeň
48 Krásy východního Grónska 22. 7. – 3. 8. 77 800 2 860
49 Island všemi smysly více termínů 54 900 2 018
50 Výprava do nitra Islandu více termínů 36 900 1 357 odlet Vídeň
51 Výprava na Island v malé skupině 2. 8. – 13. 8. 34 900 1 283
52 Islandská mozaika více termínů 45 900 1 688 odlet Vídeň
53 Taje a krásy vnitrozemí Islandu 4x4 30. 7. – 6. 8. 58 900 2 165
53 Taje a krásy vnitrozemí Islandu 4x4 30. 7. – 6. 8. 66 900 2 460
53 Taje a krásy vnitrozemí Islandu 4x4 30. 7. – 6. 8. 81 900 3 011

54 Jedinečné scenerie Islandu 
a Grónska 12. 8. – 20. 8. 104 900 3 857 odlet Vídeň

55 Sopky, vodopády  
a ledovce Islandu s turistikou 16. 8. – 27. 8. 42 900 1 577 odlet Vídeň

56 Krása islandských koní  
a polární záře na Islandu 26. 8. – 3. 9. 30 900 1 136

56 Za polární září s J. Suchardou 6. 10. – 10. 10. 33 900 1 246
58 Irský evergreen více termínů 31 500 1 158 odlet Vídeň
59 Irsko 55+ 6. 9. – 10. 9. 23 900 879 odlet Vídeň
59 Skotsko 55+ 11. 5. – 15. 5. 25 900 952
59 Skotsko 55+ 11. 9. – 15. 9. 26 500 974
60 Skotské okouzlení 10. 7. – 17. 7. 34 900 1 283
61 Skotská vysočina a Skye 2. 7. – 7. 7. 31 500 1 158
61 Skotská vysočina a Skye 15. 9. – 21. 9. 32 900 1 210
61 Přírodou Skotska 25. 8. – 31. 8. 26 900 989
62 Skotsko a Orknejské ostrovy 18. 8. – 25. 8. 38 900 1 430

63 Skotská whisky a highland 
games 25. 5. – 30. 5. 31 900 1 173

64 To nejlepší z Irska s Skotska více termínů 39 990 1 470
66 Lisabon a okolí více termínů 17 900 658

66 Lisabon a Madeira – květinové 
slavnosti 4. 5. – 10. 5. 26 900 989 odlet Vídeň

66 Lisabon a Porto 3. 10. – 9. 10. 29 900 1 099
67 Madeira – dovolená v ráji více termínů 26 900 989
67 Madeira – turistika více termínů 27 400 1 007
67 Návrat na Madeiru 2. 8. – 9. 8. 27 400 1 007
68 Porto a Azory 55+ více termínů 40 900 1 504
68 Madeira a Azorské ostrovy 17. 7. – 25. 7. 46 900 1 724
68 Madeira a Azorské ostrovy 23. 10. – 31. 10. 44 900 1 651
68 Ostrov Sao Miguel 1. 7. – 6. 7. 34 900 1 283
68 Ostrov Sao Miguel 26. 10. – 31. 10. 32 900 1 210
69 Pohodová turistika po Azorech 10. 8. – 19. 8. 49 900 1 835
69 Pohodová turistika po Azorech 7. 10. – 16. 10. 46 900 1 724
69 Azorské ostrovy od A do Z 24. 6. – 3. 7. 56 600 2 081
69 4 azorské ostrovy 23. 9. – 30. 9. 53 900 1 982

70 Andalusie a Gibraltar,  
festival v Seville 1. 5. – 8. 5. 28 900 1 063

70 Kypr – poznávání a koupání 13. 5. – 20. 5. 33 900 1 246 odlet Vídeň
71 Okruh Vietnamem více termínů 49 970 1 837 odlet Vídeň
71 Velký okruh Mexikem 17. 4. – 2. 5. 73 900 2 717
71 Gruzie a Arménie 8. 9. – 18. 9. 38 900 1 430
72 To nejlepší z Izraele 27. 10. – 2. 11. 32 900 1 210
72 Japonsko 15. 11. – 26. 11. 60 990 2 242
72 Nový Zéland 30. 11. – 17. 12. 84 900 3 121
73 Niagara, Ontario a příroda Kanady více termínů 39 900 1 467
73 Kanada – NP Banff a Jasper 18. 8. – 27. 8. 65 956 2 425
74 Národní parky USA 1. 8. – 18. 8. 96 900 3 563
74 Aktivní dovolená na lodi více termínů 16 666 613

Dostupnost a cena zájezdů s odletem z Vídně na vyžádání�

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

Vzhledem k  tomu, že některé naše zájezdy odlétají z Vídně a  Bratislavy, a  že k  některým zájezdům zajišťujeme z  Bratislavy svoz do  Brna, 
oslovujeme pravidelně svojí nabídkou také klienty na Slovensku. Pravidelně se účastníme veletrhu ITF v Bratislavě. Dva z našich nejlepších 
průvodců, František Michlík a Patrik Dekan, hovoří slovensky. V současnosti můžete naše zájezdy zakoupit na naší pobočce v cestovní kance-
láři MSTT v Bratislavě na Františkánském náměstí 3. Zájezdy si můžete samozřejmě objednávat také na našem webu www.skandinavia.sk, kde 
jsou ceny sice uvedeny v Kč, ale díky níže uvedené tabulce je základní cena zájezdu jednoznačně stanovena bez závislosti na aktuálním pohy-
bu kurzu. Ceny zájezdů, stejně jako příplatky a slevy jsou přepočítány kurzem 1 EUR = 27,20 Kč. Maximální výše slevy je omezena na 92 EUR.

www.skandinavie.cz
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Popisy typů ubytování  
na zájezdech – strana 6

Hvannadalshnjúkur, nejvyšší hora Islandu, 2 110 m n� m� – foto: Richard Růžička

PŘEDNÁŠKY ISLAND
 21. 1.  BRNO, veletrh GO (Patrik Dekan)
 22. 1.  BRNO, veletrh GO (Patrik Dekan)
 23. 1.  BRNO, Digitárium Planetária (Jiří Kolbaba)
 26. 1.  ÚSTÍ N/L., Severočeská vědecká knihovna 

(Hana Tomsová)
 30. 1.  MOST, ZUŠ F� L� Gassmanna (Jiří Kolbaba)
 3. 2.  LIPOVEC (okr� Blansko), sokolovna 

(Jiří Kolbaba)
 20. 2.  PRAHA, kavárna Cafeidoskop 

(Hana Tomsová)
 8. 4.  PRAHA, 16� Islandský den, Městská 

knihovna
 26. 4.  KYJOV, Kino Panorama (Jiří Kolbaba)
 13. 11.  HLINSKO, Multifunkční centrum 

(Jiří Kolbaba)
 2. 12.  ZLÍN (Jiří Kolbaba)
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ISLAND 55+

Tento zájezd jsme připravili především pro klientelu 55+. Na Island se pohodlně dostanete přímým letem 
z Prahy, Bratislavy nebo Katovic. Noclehy jsou zajištěny v komfortních chatkách nebo v penzionu s pří-
slušenstvím (WC, sprchou, kuchyňkou a povlečením). Doporučujeme přikoupit si vynikající večeře, často 
s islandskými specialitami. 
Během pohodového pobytu navštívíte jedna z nejzajímavějších míst tohoto unikátního ostrova. Nebude 
chybět světoznámý národní park Þingvellir s kulturní a geologickou minulostí, na několik kroků se přiblí-
žíte k pravidelně tryskajícímu gejzíru Strokkur a nedaleko pohlédnete do hlubin mohutného vodopádu 
Gullfoss. Budete mít možnost zúčastnit se velrybího safari, uvidíte též nevšední krajinu s geotermálními 
projevy u městečka Hveragerði a na jižním pobřeží se přiblížíte k ledovcovému splazu Sólheimajökull. 

Předpokládané časy svozů a  odle-
tů jsou uvedeny na webu v záložce 
INFO K ZÁJEZDU.
Cena obsahuje: letenku Praha, 
Bratislava nebo Katovice – Keflavík  
a  zpět vč. let. tax (přímý let), dopra-
vu autobusem nebo mikrobusem 
na Islandu dle velikosti skupiny, 4x uby-
tování v  chatkách nebo penzionu 
KOMFORT (dvoulůžkové pokoje s  pří-

slušenstvím a povlečením), 4x snídaně, 
průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném 
venkovním bazénu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 
10 000 ISK (tj. cca 80 EUR) vč. velrybího 
safari a další výše neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny: 
1 300 Kč (jarní termíny), 1 400 Kč (pod-
zimní termíny), 4x večeře o  dvou cho-

dech: 3  500 Kč, *svoz z  Brna do  Prahy 
a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 1 300 Kč. 
Slevy: Klient ve  věku nad 55 let: 
2 000 Kč (nelze sčítat s dalšími slevami), 
4x ubytování ve  2lůžkovém pokoji se 
společným příslušenstvím v  termínech 
od 15. 9., 29. 9. a 6. 10.: 1 000 Kč.
Pozn.: U termínů od 11. 9., 15. 9. a 2. 10. 
jsou svozy na odlety zdarma.
Minimální počet účastníků: 26  

1. den: Dovolená na  Islandu začne 
odletem do  Keflavíku. Po  poledni 
je na  programu prohlídka hlavní-
ho města Islandu Reykjavíku. 
Uvidíme radnici, parlament, moder-
ní kostel Hallgrímskirkja a  vodojem 
Perlan. Přesun na  ubytování (4 noc-
lehy). 
2. den: Dopoledne fakultativně 
plavba za  pozorováním velryb 
z  Reykjavíku, ostatní mohou navští-
vit další zajímavá místa v  okolí pří-
stavu (doporučujeme muzeum vel-
ryb, polární záře nebo námořnictví, 
případně jen posezení v  některé 
z  místních restaurací či kaváren). 
Odpoledne se projdeme po městeč-
ku skleníků Hveragerði, na  jehož 
území i v jeho bezprostřední blízkosti 
se nacházejí aktivní projevy postvul-
kanické činnosti (vývěry horkých par 
a plynů). V průběhu dne se vykoupe-
me v některém z místních termálních 
bazénů pod otevřenou oblohou.
3. den: Cestou po  jižním pobřeží 

zahlédneme v  dáli zasněžený vrcho-
lek sopky Hekla a pod světoznámou 
sopkou Eyjafjallajökull se projde-
me u  vodopádu Seljalandsfoss, kde 
se dá vstoupit za  jeho vodní stěnu. 
V  soutěsce uvidíme další vodopád 
Gljúfrafoss a  do  třetice uskuteční-
me krátkou vycházku podél kaská-
dy vodopádů na  řece Skógá poblíž 
monumentálního šedesátimetrové-
ho vodopádu Skógafoss. Na  nej-
jižnějším mysu Islandu Dyrhólaey 
budeme obdivovat skalní bránu 
a  u  městečka Vík vstoupíme na  čer-
nou sopečnou pláž s  čedičovou jes-
kyní. Na  zpáteční cestě se zastavíme 
u splazu ledovce Sólheimajökull.
4. den: Dnes nás čeká vrchol naše-
ho islandského putování, tzv. zlatý 
trojúhelník. Nejdříve navštívíme sídlo 
biskupství v  osadě Skálholt a  pak 
již pojedeme do  oblasti Geysiru 
s  aktivním gejzírem Strokkur, 
který každých pět minut vyvrhuje 
vřelou vodu až do  výše 20 metrů. 

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Hveragerði

Skógafoss

Þingvellir

Koncertní hala Harpa – nová dominanta centra Reykjavíku – foto: Ragnar Th. Sigurdsson Pohled do zákoutí unikátních geotermálních lázní Modrá laguna – foto: Ragnar Th. Sigurdsson

Island • pobytové zájezdy s výlety

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo: Pozn. Odlet:
20� 4� – 24� 4� 2017 03IS17�2004 24 900 Kč  Praha, *Brno chatky Praha
27� 4� – 1� 5� 2017   03IS17�2704 24 900 Kč  Praha, *Brno chatky Praha

11� 9� – 16� 9� 2017   03IS17�1109 24 900 Kč  Brno, Ostrava, Olomouc penzion Katovice
15� 9� – 19� 9� 2017   03IS17�1509 25 900 Kč  Bratislava, Brno penzion Bratislava
29� 9� – 3� 10� 2017   03IS17�2909 24 900 Kč  Praha, *Brno penzion Praha
2� 10� – 7� 10� 2017   03IS17�0210 24 900 Kč  Brno, Ostrava, Olomouc penzion Katovice

6� 10� – 10� 10� 2017  03IS17�0610 24 900 Kč  Praha, *Brno penzion Praha

Uvidíme i  impozantní vodopád 
Gullfoss na  řece Hvítá, kde voda 
padá ve  dvou stupních do  hloub-
ky 32 metrů. Odpoledne se zasta-
víme v  národním parku Þingvellir. 
V této oblasti se rozestupuje evropská 
a  americká litosférická deska a  byl 
zde v  10. století založen nejstarší 
parlament světa – Alþing. Kolem 
geotermální elektrárny Nesjavellir se 
vrátíme na nocleh.
5. den: Dopoledne absolvujeme 

nenáročnou turistiku na  sopečném 
poloostrově Reykjanes a  odpole-
dne budeme mít možnost vykou-
pat se v termálních lázních Modrá 
laguna. Odlet navečer (přílet kolem 
půlnoci). U  termínů z  Katovic přílet 
brzy ráno 6. dne.
Pozn.: Změna programu první 
a  poslední den nebo pořadí dnů 
v  případě změn časů letů, nepřízni-
vého počasí nebo nesjízdnosti někte-
rých cest pro autobus vyhrazena. 

www.skandinavie.cz

Detail vodopádu Gullfoss

Gejzír Strokkur



Island, Grónsko • poznávací zájezd s turistikou

GRÓNSKÁ NEJ
Tento unikátní zájezd nabízí jednu z nejatraktivnějších destinací severního Atlantiku. Při 
letu z  Dánska se nám otevře výhled na  magický, ledovcem pokrytý, největší ostrov svě-

ta – Grónsko. Samotný přelet nad touto arktickou pustinou je velkým zážitkem, který pak ještě umocní pobyt 
ve městě Ilulissat. Zde se nám naskytne podívaná na kry odlamující se z ledovce, které proplouvají přímo v zálivu 
u města – tento přírodní fenomén je zapsaný na seznamu UNESCO. V ceně zájezdu jsou plavby lodí mezi těmito 
ledovými giganty. Pokud se pro tyto plavby nerozhodnete, stačí se jen procházet v okolí města a nasávat ojedi-
nělou atmosféru tohoto jedinečného místa a nemusíte již utratit vůbec nic. Ubytování je 
zajištěno ve dvoulůžkových pokojích kvalitních hotelů se snídaní s možností zakoupení 
večeří v Grónsku.

1. den: Odlet z Prahy do Kodaně, pří-
let a transfer na ubytování.
2. den: Z hlavního města Dánska Ko-
daně odletíme na  západní pobřeží 
Grónska do Ilulissatu (přestup v Kan-
gerlussuaqu). Po příletu následuje pro-
hlídka města. Večer absolvujeme plav-
bu lodí fjordem k ledovci, kde se odla-
mují kry, které pak dále proplouvají Ilu-
lissatem (UNESCO). Plavba je v ceně 
zájezdu. Návrat kolem půlnoci.

3. den: Pěší výlet k archeologickému 
nalezišti saqqaqské kultury v  údolí 
Sermemmiut, pozorování ledovců 
a flóry. V Ilulissatu je možno navštívit 
rodný dům Knuda Rasmussena 
– nejvýznačnějšího etnografa Grón-
ska, muzeum A. Petersena, galerii 
grónských umělců či Zionův kostel. 
Odpoledne fakultativně výlet dvou-
motorovým letadlem úchvatnou 
jezerní a  horskou krajinou nad ledo-

vec Ilulissat (výlet trvá cca 2 hodiny, 
z toho 60 minut let).
4. den: Celodenní plavba k  „telící-
mu“ se ledovci Eqi (v ceně zájezdu 
včetně oběda na lodi). Tento ledo-
vec je považován za jeden z nejkrás-
nějších v Grónsku. Lodí se dostanete 
do jeho bezprostřední blízkosti a bu-
dete tak moci obdivovat proces odla-
mování ker z jeho čela (tzv. telení).  Při 
variantě bez plavby (sleva 7  000 Kč) 

Cena obsahuje: letenky Praha – Ko-
daň a  zpět a  Kodaň – Ilulissat a  zpět 
vč. let. tax ve  výši 32  000 Kč, transfery 
v Kodani, transfery na ubytování a zpět 
v Grónsku, 5x ubytování v hotelu KOM-
FORT (2lůžkové pokoje s vlastním příslu-
šenstvím), 5x snídaně, průvodce, plav-
bu mezi ledovými krami z Ilulissatu, 
plavbu k  ledovci Eqi včetně oběda, 
cestovní pojištění České pojišťovny 

a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: další stravu, další 
výše neuvedené služby.
Slevy: vynechání plavby 4. den: 7 000 Kč
Příplatky: 3x večeře o  2 chodech 
v Grónsku: 3 600 Kč, vyhlídkový let leta-
dlem (nutno objednat již při zakoupení 
zájezdu, min. 3 osoby): 9 000 Kč. 
Minimální počet účastníků: 10

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezd. místo:
14� 5� – 19� 5� 2017 31IS17�1405 61 500 Kč Praha

Využijte jedinečnou možnost navštívit Island za  skvělou cenu, 
v úžasném období dlouhého dne a světlých nocí a s mnoha vy-

cházkami v atraktivních islandských scenériích! Navíc zažijete třídenní plavbu Atlantikem, při níž se na ně-
kolik hodin zastavíte i na Faerských ostrovech. Cestu domů absolvujete pohodlně a rychle přímým letem 
do Německa, transfer do Prahy bude zajištěn. Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích hostelů s polopen-
zí. Na Islandu spatříte mezinárodní přístav Seyðisfjörður, seznámíte se s okolím města Egilsstaðir a dále 
vás čekají vycházky poblíž ledovců, početných vodopádů a  horkých pramenů. Uvidíte též činný gejzír 
Strokkur, ledovcovou lagunu Jökulsárlón, národní park Þingvellir a  Skaftafell, mnoho svérázných osad 
a zajímavostí podél hlavní silnice č. 1. Vykoupete se také v některém z mnoha zdejších termálních bazénů.

1. a  2. den: Odjezd navečer z  Pra-
hy, přes noc tranzit přes Německo 
do Dánska. Trajekt odplouvá z přístavu 
Hirtshals odpoledne. 3 noclehy na lodi.   
3. den: Plavba Severním mořem, ko-
lem Shetlandských ostrovů.
4. den: Časně ráno připlutí do hlavní-
ho města Faerských ostrovů Torshavn. 
Možnost vystoupení a  procházky 
po městě. Zastávka je plánována na 9 
hodin (05:00 – 14:00), může být zkrá-
cena podle aktuálního počasí. 
5. den: Dopoledne připlujeme 
na východ ostrova do přístavu Sey-
ðisfjörður. Přes průsmyk se dostane-
me do  okolí jezera Lagarfljót, kde 
absolvujeme nenáročnou túru k  vo-
dopádům Lítlanesfoss a  Hengifoss. 
Nocleh u městečka Egilsstaðir.
6. den: Romantickou krajinou fjordů 
a hor dojedeme k pobřeží Atlantského 
oceánu, kde můžeme navštívit mu-
zeum kamenů ve Stöðvarfjörðuru. 
Dále pokračujeme k labutí zátoce Lón 
a pod největším evropským ledovcem 
Vatnajökull spatříme rhyolitové po-

kolonie mořských ptáků. Nocleh v okolí.
9. den: Absolvujeme vycházku v blíz-
kosti světoznámého ledovce a sop-
ky Eyjafjallajökull kolem kaskády 
vodopádů řeky Skógá a  zpět. Odpo-
ledne se zastavíme u vodopádů Se-
ljalandsfoss, za  jehož vodní stěnou 
se dá projít, a Gljúfrafoss.
10. den: Za městečkem Hella s výhle-
dem na činnou sopku Hekla nás čeká 
tzv. zlatý trojúhelník: vodopád Gu-
llfoss, Geysir s  praotcem všech gej-
zírů – činným gejzírem Strokkur 
– a  nejstarší parlament světa Alþing 

hoří Stafafell. Přesun na nocleh. 
7. den: Po  okružní silnici přijedeme 
k malebné a zároveň tajemné ledov-
cové laguně Jökulsárlón, po  níž 
doporučujeme projížďku obojživel-
ným člunem. V  národním parku 
Skaftafell se projdeme k vodopádu 
Svartifoss. Nocleh v okolí.
8. den: Přes rozsáhlé, více než 200 let 
staré lávové pole ze sopky Laki se 
dostaneme na  nejjižnější místo Islan-
du u  Víku, kde se projdeme po  černé 
sopečné pláži a  vystoupáme na  mys 
Dyrhólaey, kde budeme obdivovat 

Cena obsahuje: dopravu autobusem 
do přístavu v Dánsku a na  Islandu, tra-
jekt na Island vč. lůžka v 9lůžkové ka-
jutě (3 noci) a dvou jídel na palubě lodi, 
letenku Keflavík – Německo vč. let. tax 
ve výši 4 000 Kč, dopravu z letiště v Ně-
mecku do  ČR, 5x ubytování kategorie 
TURIST v hostelech ve dvoulůžkových 
pokojích (je třeba si vzít vlastní po-
vlečení), 5x snídaně, 6x večeře (ohřáté 

z  dodaného polotovaru), průvodce, 
1x koupání ve  vyhřívaném venkovním 
bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 8 000 ISK 
(tj. cca 50 EUR) vč. plavby po ledovcové la-
guně, další výše neuvedené služby.
Příplatky: lůžko ve  4lůžk. kajutě: 
2 000 Kč, lůžko ve 2lůžk. kajutě: 3 500 Kč.
Minimální počet účastníků: 20

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
2� 6� - 12� 6� 2017 23IS17�0206 32 500 Kč Praha

se můžete bez obav toulat po  okolí 
Illulissatu a vychutnávat si genius loci 
tohoto prostoru.
5. den: Dopoledne volno ve  městě 
a  kolem poledne odlet do  Kodaně, 
kam přiletíme ve večerních hodinách. 
Nocleh. 
6. den: Ráno odlet do Prahy.
Pozn.: Změna programu při změně 
letových časů nebo nepřízni počasí 
vyhrazena.

LODÍ NA ISLAND V OBDOBÍ LETNÍHO 
SLUNOVRATU

v  národním parku Þingvellir, kde 
uskutečníme túru v působivé krajině. 
Navečer se dostaneme přes hlavní 
město Reykjavík na  poloostrov Rey-
kjanes, kde se můžeme vykoupat 
v některém z termálních bazénů. Z Is-
landu odletíme po půlnoci.
11. den: Dovolená na Islandu skončí 
ranním příletem do  Německa a  pře-
jezdem do ČR. 
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn letových časů, zpoždění lodi, ne-
příznivého počasí, nebo nesjízdnosti 
některých cest pro autobus vyhrazena.

43facebook.com/periscope.cz
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Dovolená v Norsku a na Islandu s mnoha nej: nejkrásnější období roku, fjordy jako 
nejatraktivnější oblast Norska, nejznámější islandské gejzíry a vodopády. Plusem 
jsou i 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 ubytu-
jeme v chatách anebo penzionu ve dvoulůžkových pokojích. Červnového termínu 
se zúčastní známý český fotograf a cestovatel Jiří Kolbaba.

Norsko, Island • poznávací zájezd
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KLENOTY NORSKA A ISLANDU
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V oblasti Geysiru budete obklopeni kouřícími horkými prameny – foto: Ragnar Th. Sigurdsson Jeden z nejkrásnějších ledovcových splazů Nigardsbreen

www.skandinavie.cz

1. den: Večer odlet přímým letem 
z  Prahy do  Bergenu. Na  odlet z Víd-
ně (s přestupem) je svoz z Ostravy, 
Olomouce a  Brna zdarma. Přílet 
do  Bergenu nad ledovci, jezery, fjor-
dy, ostrovy a  pobřežím s  barevnými 
domky je jedním z nejhezčích na svě-
tě. Transfer na hotel. 
2. den: Bergen je město, kde sice čas-
to prší, ale na to jistě zapomenete při 
procházce jeho turistickým středem 
s rybím trhem a uličkami mezi unikát-
ními hanzovními domy na nábřeží 
Bryggen (UNESCO). Za návštěvu stojí 
i starodávná pevnost Bergenhus, Mari-
ánský kostel, pozemní lanovka Fløyen, 
obdobná té pražské na Petřín, případ-
ně akvárium, skanzen nebo kouzelné 
uličky s  dřevěnými domky ve  svazích 
nad přístavem. Odpoledne přejedeme  
soustavou tunelů ke  kaskádovitému 
vodopádu Tvindefossen. Nejdelší 
fjord světa Sognefjorden přeplujeme 
trajektem. Večeře je v ceně. 
3. den: Při dnešní vyhlídkové jízdě 
krásnými místy norské přírody nejspíš 
pochopíte, proč mnozí označují Nor-
sko za nejkrásnější zemi světa. Do-
staneme se na  dosah ledovcového 
splazu Nigardsbreen, který je jed-

ním z nejlépe přístupných a nejatrak-
tivnějších ledovců na  světě. Cestu 
na  ubytování v  obci Norheimsund 
u fjordu Hardangerfjord nám zkrátí jíz-
da nejdelším silničním tunelem světa 
Lærdalstunnelen. Večeře je v ceně. 
4. den: Brzy ráno odjezd na  letiště 
u Bergenu, odlet na Island, před poled-
nem přílet do  Keflavíku. Naším auto-
busem odjedeme do  hlavního města 
Islandu Reykjavíku. Prohlédneme si 
největší pamětihodnosti města: rad-
nici, 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 penzionu KOMFORT s  vlastním 
příslušenstvím (WC, sprcha). Večeře je 
v ceně. Další večeře si sice můžete 
připravovat sami, avšak doporuču-
jeme připlatit si večeře místní – pa-
tří k nejlepším na Islandu.
5. den: Cestou po  jižním pobřeží 
možná spatříme sopku Hekla a  pod 
světoznámou sopkou Eyjafjallajökull 
se projdeme u  vodopádu Selja-
landsfoss, kde se dá vstoupit za jeho 
vodní stěnu. V  soutěsce uvidíme vo-
dopád Gljúfrafoss a  do  třetice usku-

tečníme krátkou vycházku podél kas-
kády vodopádů na řece Skóga poblíž 
monumentálního šedesátimetrové-
ho vodopádu Skógafoss. Na  nej-
jižnějším mysu Islandu Dyrhólaey 
budeme moci obdivovat skalní bránu 
a  u  městečka Vík navštívíme černou 
sopečnou pláž. Také se zastavíme 
u splazu ledovce Sólheimajökull. 
6. den: Dnes uskutečníme výlet lodí 
na ostrov Heimaey v souostroví Vest-
mannaeyjar (jízdenka je v ceně zá-
jezdu), kde můžeme vystoupit na ak-
tivní sopku Eldfell, která naposledy 
explodovala v roce 1973. Ostrov je též 
známý početnými ptačími kolonie-
mi. V případě špatného počasí na os-
trovech bude realizován náhradní pro-
gram na  jižním pobřeží s  návštěvou 
aktivních sopečných oblastí. 
7. den: Dnes nás čeká tzv. zlatý troj-
úhelník. Navštívíme sídlo biskupství 
v  osadě Skálholt a  pak již pojedeme 
do  oblasti Geysiru s  aktivním gej-
zírem Strokkur, který každých 5 až 
10 minut vyvrhuje vřelou vodu až 
do  výše 20 metrů. Uvidíme i  impo-
zantní vodopád Gullfoss na  řece 
Hvítá, kde voda padá ve  dvou stup-
ních do hloubky 32 metrů. Odpoled-

Cena obsahuje: letenky z Prahy nebo 
Vídně do Norska, na Island a zpět vč. let. 
tax ve výši 14 000 Kč, dopravu autobu-
sem, místní trajekty, 3x ubytování v ho-
telech (dvoulůžkové pokoje s příslušen-
stvím), 3x ubytování ve dvoulůžkových 
chatách KOMFORT (s  příslušenstvím) 
v červnovém termínu nebo v penzionu 
KOMFORT (s  příslušenstvím) v  srpno-

vém termínu, 6x snídaně, 2x večeře 
v  Norsku a  1x večeře na  Islandu, 
průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném 
venkovním bazénu, 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: 

1 400 Kč, 2x večeře na Islandu (2 chody): 
1 800 Kč, jednolůžkový pokoj: 8 000 Kč, 
cestovní pojištění Uniqa EXTRA s  rozší-
řením storna zájezdu: 460 Kč.  
Minimální počet účastníků: 24

ne se zastavíme v národním parku 
Þingvellir. V  této oblasti se rozestu-
puje evropská a americká litosférická 
deska; zde byl v  10. století založen 
nejstarší parlament světa – Alþing. 
Na závěr se zájemci mohou vykoupat 
v  termálních lázních Modrá lagu-
na. Po půlnoci odlet: do Prahy s pře-
stupem, do  Vídně přímým letem 
(omezená kapacita těchto letenek, 
objednávejte včas).
8. den: Přílet do Prahy kolem poledne, 
do Vídně ráno. Svoz z Vídně do Brna, 
Olomouce a Ostravy je zajištěn.
Poznámka: Změna programu v pří-
padě změn letových časů, nepřízni-
vého počasí nebo nesjízdnosti někte-
rých cest pro autobus vyhrazena. 

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo: Poznámka:
9� 6� – 16� 6� 2017 99NO17�0906 40 900 Kč odlet z Vídně, Ostrava, Olomouc, Brno s J� Kolbabou 
9� 6� – 16� 6� 2017 99NO17�0906 40 900 Kč odlet z Prahy s J� Kolbabou

18� 8� – 25� 8� 2017 99NO17�1808 42 500 Kč odlet z Vídně, Ostrava, Olomouc, Brno
18� 8� – 25� 8� 2017 99NO17�1808 42 500 Kč odlet z Prahy

INSPIRATIVNÍ ZÁJEZDY 
S CESTOVATELEM  
JIŘÍM KOLBABOU 
v termínu 9� 6� – 16� 6� 2017

SVOZ 
DO VÍDNĚ 
zdarma:

z Ostravy, 
Olomouce 
a Brna.Vodopád Skógafoss
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NEJZNÁMĚJŠÍ MÍSTA ISLANDU
Během poznávacího zájezdu zavítáme na  nejzajímavější místa jihozápadního Islandu. Uvidíme vše, co 
tamní unikátní příroda nabízí: nespoutané vodopády, termální prameny, ledovcové splazy, lávové pusti-
ny, sopky a vývěry síry. Zhlédneme dvacetimetrový gejzír Strokkur, impozantní „zlatý“ vodopád Gullfoss 
a  projdeme se národním parkem Þingvellir. Navštívíme též perlu jihovýchodního Islandu – ledovcovou 
lagunu Jökulsárlón. Duhové hory s  jejich nádhernými pastelovými barvami budeme moci obdivovat 
v  geotermální oblasti Landmannalaugar a  nevynecháme prohlídku hlavního města Islandu Reykjavík 
s  možností plavby za  pozorováním velryb. Lahůdkou bude návštěva vulkanického ostrůvku Heimaey 
v souostroví Vestmannaeyjar s početnými ptačími koloniemi. Ubytování v komfortních chatkách 6 nocí 
na jednom místě (kromě termínu od 22. 6., kdy budou 3 noci v penzionu a 3 v chatkách).

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Hella

Vestmannaeyjar

1. den: Odlet z  Prahy nebo Vídně 
na Island (s přestupem), přílet po půl-
noci a transfer na ubytování.
2. den: Cestou po  jižním pobřeží 
možná spatříme sopku Hekla 
a  pod světoznámou sopkou 
Eyjafjallajökull se projdeme u  vodo-
pádu Seljalandsfoss, kde se dá 
vstoupit za  jeho vodní stěnu. V  sou-
těsce uvidíme vodopád Gljúfrafoss 
a  do  třetice uskutečníme krátkou 
vycházku podél kaskády vodopádů 
na  řece Skóga poblíž monumentál-
ního šedesátimetrového vodopádu 
Skógafoss. Na  nejjižnějším mysu 
Islandu Dyrhólaey budeme moci 
obdivovat skalní bránu a u městečka 
Vík navštívíme černou sopečnou pláž. 
Také se zastavíme u splazu  ledovce 
Sólheimajökull.
3. den: Dnes nás čeká tzv. zlatý troj-
úhelník. Navštívíme sídlo biskupství 
v  osadě Skálholt a  pak již pojede-
me do  oblasti Geysiru s  aktivním 
gejzírem Strokkur, který každých 

5 – 10 minut vyvrhuje vřelou vodu až 
do  výše 20 metrů. Uvidíme i  impo-
zantní vodopád Gullfoss na  řece 
Hvítá, kde voda padá ve  dvou stup-
ních do hloubky 32 metrů. Odpoledne 
se zastavíme v  národním parku 
Þingvellir. V  této oblasti se rozestu-
puje evropská a  americká litosférická 
deska; zde byl v  10. století založen 
nejstarší parlament světa – Alþing.
4. den: Dnes uskutečníme výlet lodí 
na  ostrov Heimaey v  souostroví 
Vestmannaeyjar (jízdenka v ceně 
zájezdu), kde můžeme vystoupit 
na  aktivní sopku Eldfell, která napo-
sledy explodovala v roce 1973. Ostrov 
je též známý početnými ptačími 
koloniemi.
5. den: Celý den strávíme v  island-
ském vnitrozemí. Vydáme se do turis-
ticky atraktivní geotermální oblasti 
Landmannalaugar. Vykoupeme se 
v teplé říčce a projdeme se po okol-
ních barevných rhyolitových horách 
s  aktivní postvulkanickou činností. 

V  termínech od  14. 5. a  4. 6. místo 
Landmannalaugaru navštívíme 
podobně barevnou geotermální 
oblast u  městečka Hveragerði 
včetně možnosti koupání v  teplé 
říčce.
6. den: Celodenní výlet do  pohád-
ky. Zavítáme k  perle jihovýchodní-
ho Islandu – ledovcové laguně 
Jökusárlón – nacházející se pod 
největším islandským ledovcem 
Vatnajökull. Aby fotografie ledových 
ker, ledovce a jezera byly co nejatrak-
tivnější, zahrnuli jsme do  ceny 
zájezdu projížď ku po jezeře oboj-
živelným člunem. Na trase směrem 
k laguně je v ceně zájezdu oběd.
7. den: V  hlavním městě 
Reykjavíku budeme mít možnost 
zúčastnit se plavby za pozorováním 
velryb. Poté si prohlédneme největ-
ší pamětihodnosti města. Uvidíme 
radnici, parlament a  moderní kostel 
Hallgrímskirkja a  zastavíme se také 
u vodojemu Perlan. Na závěr se zájem-

ci mohou vykoupat v termálních láz-
ních Modrá laguna, ostatní navštíví 
vesničku Grindavík v  jejich blízkosti. 
Po půlnoci odlet (s přestupem). 
8. den: Přílet do  Prahy nebo Vídně 
před polednem.
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn časů letů, nepříznivého počasí 
nebo nesjízdnosti některých cest pro 
autobus vyhrazena. Změna pořadí 
dnů programu dle aktuálních podmí-
nek na Islandu vyhrazena.

Cena obsahuje: letenku z  Prahy 
nebo Vídně (dle termínu) do Keflavíku 
a  zpět vč. let. tax (s  přestupem), auto-
bus/mikrobus dle velikosti skupiny, loď 
na Vestmannské ostrovy a zpět, 6x uby-
tování v  chatkách KOMFORT (dvoulůž-
kové pokoje s  příslušenstvím), v  termí-
nu od  22. 6. (3x ubytování v  penzionu 
KOMFORT a  3x v  chatkách KOMFORT), 
6x snídaně, 6x večeře o  dvou cho-

dech, 1x oběd, plavba po  ledovcové 
laguně Jökulsárlón, průvodce, 1x kou-
pání ve vyhřívaném venkovním bazénu, 
cestovní pojištění UNIQA K7C a pojiště-
ní proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 
9  000  ISK (tj. cca 70 EUR) vč. velrybího 
safari, další výše neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny: 
1 400 Kč, *svoz do Prahy linkovým auto-

busem nebo vlakem a  zpět mikrobu-
sem (min. 3 os.): 800 Kč, cestovní pojiš-
tění UNIQA EXTRA s  rozšířením storna 
zájezdu: 460 Kč.
Pozn.: **samostatný odlet z  Vídně 
na vyžádání. Svoz do/z Vídně nezajišťu-
jeme. OV = z Ostravy a Olomouce pro-
plácíme jízdné vlakem do Prahy a zpět.
Minimální počet účastníků: 34, 18 
v termínech od 14. 5. a 4. 6.  

Þingvellir

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
14� 5� – 21� 5� 2017 10IS17�1405 43 900 Kč odlet z Prahy, *svoz z Brna, OV

4� 6� – 11� 6� 2017 10IS17�0406 44 900 Kč odlet z Prahy, *svoz z Brna, OV
22� 6� – 29� 6� 2017 10IS17�2206 44 900 Kč odlet z Prahy, *svoz z Brna, OV 

29� 6� – 6� 7� 2017 10IS17�2906 44 900 Kč odlet z Vídně, Ostrava, Olomouc, Brno  
29� 6� – 6� 7� 2017 10IS17�2906 44 900 Kč odlet z Prahy, *svoz z Brna

2� 8� – 9� 8� 2017 10IS17�0208 44 900 Kč odlet z Prahy, *svoz z Brna, **Vídeň
17� 8� – 24� 8� 2017 10IS17�1708 44 900 Kč odlet z Prahy, *svoz z Brna, OV

U ledovcové laguny Jökulsárlón se budete cítit jako v Grónsku – foto: Jan Sucharda Z vrcholu sopky Eldfell na souostroví Vestmannaeyjar – foto: Zdeňka Burianová

facebook.com/periscope.cz

Jökulsárlón
Landmannalaugar

Koupel v Landmannalaugaru



1. den: Odlet z  Berlína, Katovic či 
Vídně (svoz na letiště z ČR je zajiš-
těn ZDARMA) nebo z  Prahy (dle 
termínů). Dovolená na Islandu začne 
příletem na letiště Keflavík, kde přista-
neme v  nočních hodinách. Transfer 
na nocleh.
2. den: Výlet na  vulkanické 
Vestmannské ostrovy (lodní jíz-
denka je zahrnuta v ceně zájezdu).

V  květnových termínech a  v  ter-
mínu od  28. 8. platí program 
od  3.  dne dále (tedy bez Vest-
mannských ostrovů).

3. den: Dnes se vydáme do  island-
ského vnitrozemí, do  turisticky 
atraktivní geotermální oblas-
ti Landmannalaugar. Jedná se 
o  pohádkově barevnou oblast upro-
střed divokých hor. Díky svěží barev-
nosti se Landmannalaugaru přezdívá 
„duhové hory“. Z  turistického středis-
ka, které leží v srdci oblasti na pokraji 
lávového pole, se návštěvníkům nabí-
zí pestrá paleta pěších výletů různé 
obtížnosti. Místním unikátem, který 
každoročně přitahuje nejen zahranič-

ní turisty, ale i  samotné Islanďany, 
je možnost koupele a  dobití ener-
gie po  náročných i  lehčích túrách 
v  přírodní laguně s  termální vodou, 
která vzniká soutokem horké a chlad-
nější říčky. V  květnových termínech 
místo Landmannalaugaru navštíví-
me podobně barevnou geotermál-
ní oblast u  městečka Hveragerði 
včetně možnosti koupání v teplé říčce. 
4. den: Dnes nás čeká vrchol naše-
ho islandského putování, tzv. zlatý 
trojúhelník. Nejdříve navštívíme sídlo 
biskupství v  osadě Skálholt a  pak již 
pojedeme do oblasti Geysiru s aktiv-
ním gejzírem Strokkur, který kaž-
dých pět minut vyvrhuje vřelou vodu 
až do výše 20 metrů. Uvidíme i impo-
zantní vodopád Gullfoss na  řece 
Hvítá, kde voda padá ve dvou stupních 
do  hloubky 32 metrů. Odpoledne se 
zastavíme v národním parku Þingvellir. 

V  této oblasti se rozestupuje evrop-
ská a americká litosférická deska a byl 
zde v  10. století založen nejstarší 
parlament světa – Alþing. Kolem 
geotermální elektrárny Nesjavellir se 
vrátíme na místo ubytování.
5. den: Cestou po  jižním pobřeží 
zahlédneme v dáli zasněžený vrcho-
lek sopky Hekla a  uskutečníme krát-
kou vycházku podél kaskády vodo-
pádů na  řece Skógá poblíž monu-
mentálního šedesátimetrového 
vodopádu Skógafoss. Na nejjižněj-
ším mysu Islandu Dyrhólaey budeme 
obdivovat skalní bránu a u městečka 
Vík vstoupíme na  černou sopečnou 
pláž s čedičovou jeskyní. Na zpáteční 
cestě se zastavíme u splazu ledovce 
Sólheimajökull a  pod světozná-
mou sopkou Eyjafjallajökull se 
projdeme u vodopádu Seljalandsfoss, 
kde se dá vstoupit za  jeho vodní 
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Cena obsahuje: letenky vč. let. tax 
dle termínů, svoz na/z letiště mimo ČR, 
autobus/mikrobus dle velikosti skupiny, 
5x ubytování (v  květnových termínech 
a  v  termínu od  28. 8. 4x) v  chatkách 
nebo penzionu KOMFORT ve  2lůžko-
vých pokojích vč. lůžkovin s  příslušen-
stvím, 5x snídaně (v květnových termí-
nech 4x), loď na  Vestmannské ostrovy 

a  zpět (mimo květnové termíny a  ter-
mínu od  28. 8.), průvodce, 1x koupání 
ve vyhřívaném venkovním bazénu, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění 
proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 
9  000  ISK (70 EUR) vč. velrybího safari, 
další výše neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny: 

1 400 Kč (v květnové termíny 1 300 Kč), 
4x večeře o  dvou chodech (u  termínů 
na 5 nocí): 3 500 Kč,  3x večeře o dvou 
chodech (u termínů na 4 noci): 2 700 Kč, 
*letenka z  Prahy s  přestupem bez prů-
vodce v termínu od 15. 6.: 4 000 Kč.
Minimální počet účastníků: 26 
u  květnových termínů a  v  termínu 
od 28. 8.: 18. 

Termíny na 4 noci: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo: Poznámka:
3� 5� – 8� 5� 2017 12IS17�0305 30 900 Kč   Praha, Brno, Ústí odlet Berlín, chatky

10� 5� – 15� 5� 2017 12IS17�1005 30 900 Kč   Praha, Brno, Ústí odlet Berlín, chatky
28� 8� – 2� 9� 2017 12IS17�2808 32 900 Kč   Brno, Olomouc, Ostrava odlet Katovice, penzion

V termínu od 28. 8. možnost spatření polární záře!

Termíny na 5 nocí: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo: Poznámka:

15� 6� – 21� 6� 2017 12IS17�1506 35 900 Kč Ostrava, Olomouc, Brno, *Praha odlet Vídeň, chatky  
s Jiřím Kolbabou

4� 7� – 10� 7� 2017 12IS17�0407 32 900 Kč Brno, Praha, Ústí odlet Berlín, penzion
27� 7� – 2� 8� 2017 12IS17�2707 36 900 Kč Ostrava, Olomouc, Brno odlet Vídeň, penzion

10� 8� – 16� 8� 2017 12IS17�1008 32 900 Kč Praha odlet Praha, chatky

„Zlatý“ vodopád Gullfoss ohromí krásou každého – foto: Helena Křenková

stěnu. V soutěsce uvidíme další vodo-
pád Gljúfrafoss.
6. den: Dopoledne budeme mít mož-
nost se zúčastnit plavby za  pozo-
rováním velryb. Odpoledne je 
na  programu prohlídka hlavní-
ho města Islandu Reykjavíku. 
Uvidíme radnici, parlament, moder-
ní kostel Hallgrímskirkja a  vodojem 
Perlan. Dovolená na  Islandu skončí 
večerním koupáním v  unikátních 
termálních lázních Modrá laguna. 
Odlet do  Berlína, Katovic či Vídně 
(svoz z letiště do ČR je zajištěn) nebo 
do Prahy (dle termínů) kolem půlnoci.
7. den: Ráno přílet a transfer do ČR.
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn časů letů, nepříznivého počasí 
nebo nesjízdnosti některých cest pro 
autobus vyhrazena. Změna pořadí 
dnů programu dle aktuálních podmí-
nek na Islandu vyhrazena.

www.skandinavie.cz

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Hella

Þingvellir

Island • pobytový zájezd s výlety

SEDM DIVŮ ISLANDU

Hallgrímskirkja
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Láká Vás magická krajina Islandu a  světelné 
divadlo polární záře na obloze? Pak s námi po-

jeďte levně na Island svozy z různých míst v ČR na blízká letiště v Německu. Odtud se dá letět na Island 
přímými lety. Během zájezdu navštívíme nejkrásnější vodopády jižního Islandu, mohutné vulkány, černou 
sopečnou pláž, aktivní gejzír s horkými prameny v jeho okolí či nejstarší parlament světa Alþing. Ubytová-
ní budete po 3 nebo 4 noci v hotelu oblasti měst Selfoss a Hveragerði, odkud budeme vyrážet za poznáním 
Islandu. Po návratu se můžete vykoupat v termálním bazénu a po večeři budeme vyhlížet polární záři.

V rámci tohoto nového zájezdu se podíváte na přírodně atraktivní místa tajemné-
ho islandského západu a severozápadu. Navštívíte hornatý poloostrov Snæfellsnes 

s majestátní sopkou Snæfell i hlavnímu turistickému ruchu vzdálené a neprávem opomíjené severozápad-
ní fjordy, které na vás dýchnou tou pravou atmosférou tradičního Islandu. Vystoupáte na nejvyšší útesy 
Látrabjarg s bohatým ptačím životem, navštívíte nejzápadnější osadu Evropy Patreksfjörður a zastavíte 
se u monumentálního vodopádu Fjallfoss (Dynjandifoss). Za příplatek můžete podniknout nezapomenu-
telnou plavbu na unikátní ostrůvek Vigur, nacházející se v nejhlubším fjordu Ísafjarðardjúp. Samozřejmě 
budete mít příležitost vychutnat si koupel v termálních pramenech pod otevřenou oblohou. Ubytování 
je zajištěno v hostelech a penzionech ve 2lůžkových pokojích se snídaní. Odlet přímým letem z Drážďan.

1. den: Odjezd z  ČR do  Německa, 
přímý let na Island, přílet pozdě večer. 
2. den: Cesta pod světoznámou sop-
kou Eyjafjallajökull k  vodopádům 
Seljalandsfoss (dá se vstoupit 
za  jeho vodní stěnu) a  Skógafoss 
(výška 62 m) a  k  ledovcovému spla-
zu. U  nejjižnějším mysu Islandu 
Dyrhólaey vstoupíme na  černou 
sopečnou pláž s  čedičovou jeskyní. 

1. den: Odjezd z ČR do Drážďan. Od-
let přímým letem do  Keflavíku, kam 
přiletíme ve  večerních hodinách. 
Nocleh na poloostrově Reykjanes.
2. den: Přes hlavní město Reykjavík 
pojedeme podmořským tunelem 
pod fjordem Hvalfjörður a  navštíví-
me  městečko Borgarnes. Odtud 
se vydáme na  protáhlý poloostrov 
Snæfellsnes s  rozbrázděnou po-
stvulkanickou krajinou, které vé-
vodí „Verneova“ sopka Snæfell 
(1446 m n.m.). Nocleh.

rozestupuje evropská a americká lito-
sférická deska a  byl zde v  10. století 
založen nejstarší parlament světa 
– Alþing. 4. den: Procházka mezi 
horkými prameny ve  Hveragerdi. 
Prohlídka Reykjavíku (radnice, par-
lament, kostel Hallgrímskirkja a vodo-

7. den: Dnes se rozloučíme s drsným 
islandským severozápadem a  po-
dél různorodých fjordů, které ústí 
do  hlavního fjordu Ísafjarðardjúp, 
přejedeme cestou s krásnými vyhlíd-
kami do městečka Hólmavík. 
8. den: Podél fjordu Hrútafjöður se 
vrátíme do  civilizace k  okružní silnici 
č. 1. Na cestě do Reykjavíku můžeme 
vystoupit na kráter sopky Grábrók, 
který se nachází v  blízkosti silnice. 
Po půlnoci odlet do Drážďan.  
9. den: Přílet časně ráno.

3. den: Tzv. zlatý trojúhelník: sídlo 
biskupství Skálholt, oblast Geysiru 
s  aktivním gejzírem Strokkur, 
impozantní vodopád Gullfoss 
(voda padá ve  dvou stupních 
do  hloubky 32 metrů). Odpoledne 
se zastavíme v NP Þingvellir, kde se 

3. den: Ráno vyplujeme trajektem 
z  městečka Stykkishólmur mezi ma-
lebnými šérovými ostrůvky přes fjord 
Breiðafjörður do  odlehlých severo-
západních fjordů. Zde navštívíme 
nejzápadnější místo Islandu a  také 
Evropy – až několik set metrů vysoké 
útesy Látrabjarg a uvidíme též čer-
vené pláže Rauðasandur. Ubytuje-
me se v některé z rybářských osad. 
4. den: Navštívíme nejzápadněj-
ší osadu Evropy Patreksfjörður 
a  malebnou rybářskou vesničku 
Tálknafjörður s  termálními prame-
ny, odkud se vydáme na pěší túru.
5. den:  Dnes se zastavíme u monu-
mentálního vodopádu Dynjandi-
foss (Fjallfoss), vyjedeme na vyhlídku 
nad osadou Þingeyri a vykoupeme 
se v některém z termálních bazenů. 
6. den: Návštěva okolí města 
Ísafjörður, střediska západních fjor-
dů. Odpoledne můžeme uskuteč-
nit výlet lodí na  malebný ostrůvek 
Vigur, kde se nachází jediný větrný 
mlýn na Islandu a ptačí kolonie. 

jem Perlan). Nakonec možnost kou-
pele v  termálních lázních Modrá 
laguna. V  noci odlet. 5. den: Ranní 
přílet do Německa, transfer do ČR.

Pozn.: Změna programu v  případě 
změn časů letů, nepříznivého počasí, 
nesjízdnosti některých cest pro mik-
robus nebo omezení z důvodu aktivní 
sopečné činnosti apod. vyhrazena.

TAJEMNÉ ZÁPADNÍ FJORDY ISLANDU
Island • poznávací zájezd s turistikou

Předpokládané časy svozů a  odle-
tů jsou uvedeny na webu v záložce 
INFO K ZÁJEZDU.
Cena obsahuje: letenku Německo 
- Keflavík a  zpět vč. let. tax (přímý let) 
ve  výši 7  000 Kč (2., 6. a  20. 9.) nebo 
ve výši 6 000 Kč (23. 9. a 10. 10.), dopravu 
na/z letiště v Německu, dopravu mikro-

busem na Islandu, dle termínů 3-4 noc-
lehy se snídaněmi v hotelu KOMFORT 
(ve  2lůžkových pokojích vč. lůžkovin 
s příslušenstvím), průvodce, 1x koupání 
ve vyhřívaném venkovním bazénu, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C.
Cena neobsahuje: vstupné cca 2 000 ISK 
(15 EUR), další výše neuvedené služby. 

Příplatky: vstup do  Modré laguny: 
1  400 Kč, 3x večeře o  dvou chodech: 
4 000 Kč, jednolůžkový pokoj: 4 000 Kč
Pozn.: *svoz z uvedených míst při mini-
málně 2 osobách
Minimální počet účastníků: 8. Garan-
ce malé skupiny. Polární záře je přírodní 
fenomén a její výskyt nelze garantovat.

Cena obsahuje: letenku Drážďa-
ny – Keflavík a  zpět vč. let. tax ve  výši 
9 000 Kč (přímý let), dopravu na/z letiště 
v Německu, dopravu mikrobusem na Is-
landu (řídí průvodce), trajekt na severo-
západní fjordy, 7x ubytování kategorie 
TURIST v  hostelech ve  2lůžkových 
pokojích (včetně lůžkovin), 7x snídaně, 
průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném 

venkovním bazénu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 
5 000 ISK (tj. cca 40 EUR), další výše neu-
vedené služby.
Příplatky: výlet lodí na ostrůvek Vigur: 
2 400 Kč, cestovní pojištění Uniqa EXTRA 
s rozšířením storna zájezdu: 460 Kč.
Minimální počet účastníků: 12

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo: Poznámka:
2� 9� – 7� 9� 2017 35IS17�0209 26 900 Kč Praha, Plzeň, *Domažlice 4 noci, odlet Norimberk

6� 9� – 10� 9� 2017 35IS17�0609 25 900 Kč Praha, *Jablonec,*Liberec 3 noci, odlet Drážďany
20� 9� – 24� 9� 2017 35IS17�2009 25 900 Kč Praha, *Chomutov, Ústí 3 noci, odlet Drážďany
23� 9� – 28� 9� 2017 35IS17�2309 25 900 Kč Praha, Plzeň, *Domažlice 4 noci, odlet Norimberk

10� 10� – 15� 10� 2017 35IS17�1010 24 900 Kč Praha, *Jablonec,*Liberec 3 noci, odlet Drážďany

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
5� 7� – 13� 7� 2017 30IS17�0507 43 900 Kč Praha
5� 8� – 13� 8� 2017 30IS17�0508 43 900 Kč Praha

facebook.com/periscope.cz

ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ, SOPKAMI  
A GEJZÍRY NA ISLAND

NOVINKA

NOVINKA

Keflavík Reykjavík

Grábrók
Snæfell

Látrabjarg

Ísafjörður Vigur

Stykkishólmur

Dynjandifoss
Hólmavík

Patreksfj.

Dynjandifoss, foto: Visit Westfjords

Od 2. 9. a 23. 9. s odletem z Norimberka jeden den navíc! Lehká turistika 
na sopečném poloostrově Reykjanes s návštěvou majáku Reykjanesvíti a  ter-
mální oblasti Gunnuhver. Odlet večer 5. dne, přílet 6. den ráno, transfer do ČR. 

INDIVIDUÁLNÍ CESTA: 
Cena od 18 900 Kč obsahuje: 
letenku z Německa, ubytování, 
půjčení auta, pojištění.
Informace na e-mailu:  
trajekty@skandinavie.cz



ISLAND V KOSTCE
Mnoho let velmi oblíbený zájezd na Island – cesta kolem ostrova „zavě-
šeného“ pod polárním kruhem. Během plných sedmi dnů navštívíme 

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

Mývatn
Egilsstaðir

Glaumbær
Vatnsnes

Borgarnes

Dettifoss

Lón
Jökulsárlón

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna Hella

Goðafoss

Reykjavík

1. den: Odlet na  Island přímým le-
tem z Drážďan (doprava na letiště z ČR 
v ceně). Po příletu transfer na ubytování.
2. den: Dopoledne navštívíme hlav-
ní město Reykjavík (mj. spatříme 
vodojem Perlan, Hallgrímův kostel, 
radnici). Poté pojedeme do  národní-
ho parku Þingvellir na místo, kde byl 
vyhlášen první parlament na  svě-
tě – Alþing. Okruh kolem Islandu 
započneme jízdou podmořským 
tunelem pod Hvalfjordem a  pak na-
hlédneme lehce do  vnitrozemí (mj. 
nejvydatnější horký pramen Deildar-
tunguhver, vodopády v  lávě Bar-
nafoss a  Hraunfossar). Odpoledne 
vystoupáme na  kráter Grábrók. 
Nocleh na severozápadě.
3. den: Dopoledne zavítáme na po-
loostrov Vatnsnes a  u  farmy Ósar se 
nám otevře krásný výhled na  útes 
Hvítserkur, v  jehož okolí možná 
spatříme i  tuleně. Zastavíme u  čedi-
čového „hradu“ Borgarvirkið a v Blön-
duósu uvidíme hypermoderní kostel 
ve  tvaru kráteru. Prohlédneme si 
také skanzen lidové architektury 
Glaumbær. Večer ubytování ve měs-
tě Akureyri nebo okolí.
4. den: Dopoledne cestou uvidíme 
vodopád Goðafoss („božský vo-
dopád“). Potom již celý zbytek dne 
strávíme u  unikátního jezera Mý-
vatn. Navštívíme místa podřimují-
cích (Krafla) i dávno vyhaslých sopek, 
vystoupíme na některý z kráterů (Víti, 
Hverfjall) a  projdeme se lávovým 
městem Dimmuborgir. Spatříme 
též unikátní lávové formace a  pole, 
pseudokrátery, solfatary a  bahenní 
sopky (Námafjall). Nocleh v Húsavíku. 
Po večeři budeme mít možnost se zú-
častnit velrybího safari.
5. den: Tento den nás čeká nejmo-
hutnější vodopád Islandu – Detti-

foss v NP Jökulsárgljúfur, jehož příva-
ly vod padají s hukotem do ohromují-
cího kaňonu na řece Jökulsá á fjöllum. 
Trasa pokračuje liduprázdnou kraji-
nou vysočiny Möðrudalsöræfi s  vý-
hledem na  královnu islandských 
hor Herðubreið do  městečka 
Egilsstaðir. Ubytování v okolí.
6. den: Dopoledne podnikneme vy-
cházku ke třetímu nejvyššímu vo-
dopádu Islandu – Hengifoss nad 
jezerem Lögurinn a  kolem poledne 
dojedeme až k  pobřeží Atlantského 
oceánu, k  fascinujícím fjordům včet-
ně největšího Berufjörðu. Zde zasta-
víme v  rybářské osadě Djúpivogur. 
Dále pokračujeme k  labutí zátoce 
Lón a  pod největším evropským 
ledovcem Vatnajökull spatříme 
rhyolitové pohoří Stafafell. Odtud se 
přesuneme na nocleh do města Höfn.
7. den: Po  okružní silnici přijedeme 
k malebné a zároveň tajemné ledov-
cové laguně Jökulsárlón. Aby foto-
grafie ledových ker, ledovce a  jezera 
byly co nejatraktivnější, doporučuje-
me projížďku po jezeře obojživelným 
člunem. V  národním parku Skaf-
tafell vycházka k  vodopádu Svarti-
foss (s  pozadím černých čedičových 
sloupů). Přes písečné naplaveniny 
řeky Skeidará a  lávovou plošinu Eld-
hraun dorazíme na  nejjižnější bod 
Islandu u  osady Vík. Uvidíme černé 
pláže, čedičovou jeskyni, skalní bránu 
a útesy Dyrhólaey s ptačími kolonie-
mi papuchalků, racků a alkounů. Poté 
nás čeká vodopád Skógafoss a vo-
dopád Seljalandsfoss, jehož vodní 
stěnu lze podejít. Nocleh v okolí.
8. den: Krásné zážitky máme na pro-
gramu i  poslední den na  Islandu. 
Nejprve zastavíme u  biskupství 
ve  Skálholtu a  poté již budeme ob-
divovat „zlatý“ vodopád Gullfoss. 

Þingvellir

Skaftafell

HengifossPOLOPENZE V CENĚ

Původní drnová stavení vypadají jako vystřižená z pohádky – foto: Ragnar Th. Sigurdsson Nechte na sebe působit sílu erupce gejzíru Strokkur – foto: Ragnar Th. Sigurdsson

Island • poznávací zájezd

Cena obsahuje všechny termíny: le-
tenku Drážďany – Keflavík a zpět vč. 
let. tax (přímý let), dopravu autobusem 
na/z letiště v Drážďanech, dopravu au-
tobusem na Islandu, 7x ubytování v ho-
telech kategorie KOMFORT – 2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím, 7x snídaně, 7x 
večeře o třech chodech (mimo 1. den), 
průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném 
venkovním bazénu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 
16  000  ISK (tj. cca 120 EUR) vč. plavby 

po ledovcové laguně a velrybího safari, 
další výše neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny: 
1 400 Kč, 1lůžkový pokoj: 11 000 Kč, ces-
tovní pojištění UNIQA EXTRA s  rozšíře-
ním storna zájezdu: 460 Kč.
Slevy: zájezd bez večeří: 8 500 Kč.
Pozn.: * svoz z  Brna vlakem nebo lin-
kovým autobusem a zpět mikrobusem 
(min. 3 os.): 800 Kč, **samostatný odlet 
z  Vídně na  vyžádání. Svoz do/z Vídně 
nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 34

Termín: Kód zájezdu: Cena: Poznámka:
12� 7� – 20� 7� 2017 06IS17�1207 56 900 Kč Praha, *Brno, **Vídeň
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Islandština dala světu slovo „gejzír“, 
proto nemineme ani „otce“ – Geysir 
(ten je činný pouze sporadicky), ani 
„syna“ o  pár metrů opodál – gejzír 
Strokkur. Odpoledne budeme mít 
možnost zastávky na  nákupy v  Rey-
kjavíku a navečer se můžeme vykou-
pat v  termálních lázních Modrá 
laguna. Po půlnoci odlet.

9. den: V  ranních hodinách přílet 
přímým letem do Drážďan, odkud je 
zajištěn svoz autobusem do ČR. 

Pozn.: Změna programu v  případě 
změn časů letů, nepříznivého počasí 
nebo nesjízdnosti některých cest pro 
autobus vyhrazena.

Milada  
Zábršová
průvodkyně zájezdu

KRÁSY 
VÝCHODNÍHO 

GRÓNSKA
Termín: 22. 7. – 3. 8. 2017

Kód na webu: 06AD17
Cena: 77 800 Kč

Nabízíme vám návštěvu 
nejkrásnější oblasti východ-
ního Grónska, které se pře-
zdívá „Švýcarsko grónského 
pobřeží“. Mezi jednotlivými 
místy se budeme přesouvat 
rybářskými čluny s  licencí 
pro přepravu návštěvníků.



Island • poznávací zájezd s turistikou

ISLAND VŠEMI SMYSLY
Zájezd nejen pro ty, kteří si oblíbili Island při předchozí návštěvě, ale i pro ty, kteří ho znají „jen“ z vyprávění 
přátel. Navštívíme některá méně známá, přesto atraktivní místa, kam se podívá jen málo turistů a kde je ješ-
tě Island „necivilizován“. Hlavním lákadlem této části jsou tajemné severozápadní fjordy, poloostrov Snae-
felsness i  vulkanicky aktivní souostroví Vestmannaeyjar. Díky islandskému terénnímu mikrobusu se do-
staneme po nezpevněných cestách (včetně brodění řek) do liduprázdného islandského vnitrozemí. Turisté 
i fotografové si užijí jak v barevných horách Landmannalaugar, tak při túře v zelené oáze Þórsmörk. Koupat 
se budeme jak v bazénech u ubytování, tak v přírodním termálu Hveravellir i v moderní Modré laguně. Uby-
tování je zajištěno v turistických ubytovnách, penzionech a chatkách ve dvoulůžkových pokojích se snídaní. 
Během zájezdu jistě oceníte, žeubytování je dvakrát dvě noci na stejném místě. Odlet z Prahy nebo Drážďan!

1. den: Odlet z  Prahy (s  přestupem) 
nebo z Drážďan (přímý let, svoz auto-
busem z Prahy v ceně), přílet na letiš-
tě v Keflavíku večer. Přejezd na ubyto-
vání na poloostrově Reykjanes.
2. den: Přes hlavní město Reykjavík 
pojedeme kolem jezera Þingvallavatn 
do  vnitrozemí stezkou Kaldidalur, 
průsmykem mezi ledovci Ok a  Lan-
gjökull. Poté si prohlédneme dva kou-
zelné vodopády v  lávě Hraunfo-
ssar a Barnafoss. Odpoledne přeje-
deme poloostrov Snæfellsnes (2 noci).
3. den: Na  Snaefellsnes uvidíme 
mimo jiné lávové útvary v  moři 
u  Arnarstapi a  rozbrázděnou po-
stvulkanickou krajinu, které vévodí 
„Verneova“ sopka Snæfell (1446 m 
n. m.). Podnikneme též túru podél 
pobřeží, přičemž program bude při-
způsoben aktuálnímu stavu počasí.
4. den: Poplujeme trajektem z měs-
tečka Stykkishólmur mezi maleb-
nými šérovými ostrůvky přes fjord 

Breiðafjörður do  odlehlých severo-
západních fjordů. Zde navštívíme 
nejzápadnější místo Islandu a  také 
Evropy – až několik set metrů vysoké 
útesy Látrabjarg. Ubytování v  ně-
které z typických rybářských osad. 
5. den: Zastavíme se u monumentál-
ního vodopádu Dynjandifoss (Fjall-
foss) a ze střediska SZ Islandu, města 
Ísafjörður, můžeme uskutečnit výlet 
lodí na malebný ostrůvek Vigur, kde 
se nachází jediný větrný mlýn na Islan-
du a ptačí kolonie. Večer se ubytujeme 
u jednoho z tajemných fjordů.
6. den: Dnes se rozloučíme s drsným 
islandským severozápadem a  podél 
různorodých fjordů, které ústí do hlav-
ního fjordu Ísafjarðardjúp, přeje-
deme cestou s  krásnými vyhlídkami 
na  ubytování u  poloostrova Vatn-
snes, kde možná zahlédneme i tuleně.
7. den: Ráno se již vydáme do island-
ského vnitrozemí po  stezce Kjölur. 
U  termálního pole Hveravellir 

se projdeme po  aktivní horké zemi, 
osvěžíme svá těla v  přírodní „vaně“ 
s teplou vodou, a pokud nám to po-
časí dovolí, podíváme se do  nedale-
ké kouzelné horské geotermální 
oblasti Kerlingarfjöll („Čarodějné 
hory“). Ubytování na jihu Islandu.
8. den: Na další cestě vnitrozemím nás 
čeká unikátní termální oblast Land-
mannalaugar. Zde překonáme mla-
dé lávové pole a projdeme se po okol-
ních barevných („duhových“) horách 
s aktivní postvulkanickou činností; na-
konec se vykoupeme v teplé říčce. Od-
poledne se přesuneme po  fascinující 
terénní cestě kolem soutěsky Eldgjá 
na jih ostrova. Ubytování.
9. den: Ráno se vydáme k ledovcové 
laguně Jökulsárlón, na níž můžeme 
absolvovat plavbu obojživelnou lodí. 
Odpoledne dorazíme na  nejjižnější 
bod Islandu do  osady Vík. Uvidíme 
zde zajímavé černé pláže, skalní brá-
nu a  také ptačí útesy Dyrhólaey. 
Nedaleko vodopádu Skógafoss se 
ubytujeme (2 noci).
10. den: Výlet lodí na ostrov Heima-

ey v  souostroví Vestmannaeyjar 
(v  ceně zájezdu), kde můžeme vy-
stoupit na  aktivní sopku Eldfell, 
která naposledy explodovala v  roce 
1973. Ostrov je též známý početnými 
ptačími koloniemi. Návrat navečer. 
11. den: Výlet do pohádky, do zele-
né oázy Þórsmörk (v  překl. Thórův 
les), rozkládající se mezi ledovci Ey-
jafjallajökull a  Mýrdalsjökull, kde se 
projdeme malebným březovým lesí-
kem s  výhledy na  ledovce. Doprava 
do/z Þórsmörku islandským terénním 
autobusem za  poplatek. Odpoledne 
se přesuneme přes hlavní město 
Reykjavík na  polostrov Reykjanes, 
kde se krátce před odletem může-
me vykoupat v  termálních lázních 
Modrá laguna. Odlet po půlnoci. 
12. den: Přílet z  Islandu do  Prahy 
(s  přestupem) před polednem nebo 
přímým letem do  Drážďan (svoz 
do Prahy autobusem v ceně).
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn letových časů, nepříznivého 
počasí nebo nesjízdnosti některých 
cest pro mikrobus vyhrazena.

Staňte s námi na nejzápadnějším cípu Evropy – útesech Látrabjarg – foto: Visit Westfjords S projevy postvulkanické činnosti se budete setkávat na každém kroku – foto: Hana Tomsová

Cena obsahuje: letenku Praha – Kefla-
vík a zpět (s přestupem) nebo Drážďany 
– Keflavík a  zpět (přímý let) vč. let. tax, 
dopravu na/z letiště autobusem z  ČR 
v  termínu od 2. 8. a od 30. 8., dopravu 
mikrobusem na  Islandu, trajekt na  se-
verozápadní fjordy, loď na Vestmannské 
ostrovy a zpět, 10x ubytování kategorie 
TURIST v hostelech ve 2lůžkových po-
kojích (včetně lůžkovin), 10x snídaně, 
průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném 
venkovním bazénu, cestovní pojištění 

UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 
24  000  ISK (190 EUR) včetně dopravy 
do/z Þórsmörku (výlet je závislý na po-
časí), plavby po ledovcové laguně a vý-
letu na ostrůvek Vigur, další výše neuve-
dené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny: 
1  400 Kč, cestovní pojištění UNIQA EX-
TRA s rozšířením storna zájezdu: 460 Kč.
Minimální počet účastníků: 12 
Garance malé skupiny. 

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
1� 7� – 12� 7� 2017 18IS17�0107 54 900 Kč Praha, odlet Praha
2� 8� – 13� 8� 2017 18IS17�0208 54 900 Kč Praha, odlet Drážďany
30� 8� – 10� 9� 2017 18IS17�3008 54 900 Kč Praha, odlet Drážďany

V termínu od 30. 8. možnost spatření polární záře!

Vík

Keflavík
Modrá laguna

Reykjavík

Hella
Vestmannaeyjar

HveravellirArnarstapi

Látrabjarg

Ísafjörður

Vatnsnes

Bolungarvík

Kerlingarfjöll

Þórsmörk
Jökulsárlón

Stykkishólmur

Gullfoss

LandmannalaugarÞingvellir
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VÝPRAVA DO NITRA ISLANDU
Jedinečné putování Islandem nabízející nevšední zážitky turistům 
s vlastním stanem, kteří si chtějí plnými doušky vychutnat kouzlo island-

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

Askja Snæfell

Húsavík

Vík

Keflavík Landmannalaugar

Þórsmörk

Egilsstaðir

Jökulsárlón

DettifossGoðafoss

Reykjavík
Glymur

Hraunfossar
Langjökull

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

Þingvellir
Gullfoss

Kerlingarfjöll

Mývatn

1. den: Odjezd z ČR do Drážďan. Od-
let přímým letem do  Keflavíku, kam 
přiletíme v nočních hodinách. Nocleh 
na poloostrově Reykjanes.
2. den: Dopoledne se vydáme k nej-
vyššímu islandskému vodopádu 
Glymur, uvidíme nejvydatnější horký 
pramen Deildartunguhver a  vodo-
pády Hraunfossar a  Barnafoss. 
Nocleh v okolí.
3. den: V  případě příznivého počasí 
procházka po  ledovci Langjökull 
(ledovcové vybavení není potřeba). 
Pak zavítáme do NP Þingvellir a bu-
deme pokračovat k  vodopádu Gu-
llfoss a ke gejzíru Strokkur. Přesun 
do  kempu v  geotermální oblasti 
Hveravellir. Možnost koupele a  ve-
černí vycházky.
4. den: Turistika v horské oblasti Ker-
lingarfjöll („Čarodějné hory“). K veče-
ru odjedeme na zelený sever ostrova.
5. den: Pokračovat budeme severem 

Askja, kde uskutečníme túru k  její 
kaldeře a  ke  kráteru Víti. Nocleh 
v okolí hory Snæfell (1 839 m n. m.).
10. den: Přes městečko Egilsstaðir 
nás čeká celodenní přejezd pod nej-
větším evropským ledovcem Vat-
najökull. Den zakončíme návštěvou 
laguny Jökulsárlón s plujícími ledo-
vými krami, mezi nimiž se můžeme 
projet obojživelným člunem. 2 noci 
v NP Skaftafell.
11. den: Celodenní turistika v  ná-
rodním parku Skaftafell. Na výběr 
je několik tras. Nedaleko nad kem-
pem se nachází vodopád Svartifoss. 
12. den: Dnes dorazíme do osady Vík. 
Uvidíme zde černé pláže, čedičovou 
jeskyni, skalní bránu a  ptačí útesy 
Dyrhólaey. Navečer dojedeme k vo-
dopádu Skógafoss, nocleh v okolí.
13. den: V  případě dobrého poča-
sí možnost celodenního přechodu 
do  oázy Þórsmörk. Trasa stoupá 

ostrova se zastávkou ve městě Aku-
reyri, kde navštívíme zdejší unikátní 
botanickou zahradu. Kolem vodopá-
du Goðafoss pak dojedeme k jeze-
ru Mývatn. 2 noclehy.
6. den: Celodenní turistika v  atrak-
tivní krajině v  okolí jezera Mývatn. 
Možnost koupele v termálním bazénu 
nebo v moderních lázních Jarðböðin.
7. den: Dnes budeme mít možnost 
vydat se na  velrybí safari z  měs-
tečka Húsavík. Přejedeme do  oblasti 
NP Jökulsárgljúfur a  absolvujeme 
túru z  Ásbyrgi do  Vesturdalur. Pro-
jdeme kolem červeného vulkánu 
Rauðhólar a  ozvěnových skal Hl-
jóðaklettar. Nocleh ve Vesturdalur.
8. den: Dopoledne budeme po-
kračovat kaňonem řeky Jökulsá 
á  Fjöllum k  vodopádu Dettifoss. 
Přespíme pod královnou island-
ských hor Herðubreið.
9. den: Ráno nás čeká cesta k sopce 

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

Hveravellir

Skaftafell

Cena obsahuje: letenku Drážďany – Ke-
flavík a zpět vč. let. tax ve výši 10 000 Kč 
(přímý let), dopravu na/z letiště v  Ně-
mecku, autobus na  Islandu, poplatky 
na  tábořištích a  v  kempech, průvodce, 
1x koupání ve  vyhřívaném venkovním 

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

Příplatky: cestovní pojištění Uniqa EX-
TRA s rozšířením storna zájezdu: 460 Kč.
Pozn.: * samostatný odlet z Vídně na vy-
žádání. Svoz do/z Vídně nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 26

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
19� 7� – 3� 8� 2017 15IS17�1907 36 900 Kč Praha, Brno, *Vídeň

15� 7� – 30� 7� 2017 15IS17�1507 36 900 Kč Praha, Brno, *Vídeň
zahájení prodeje po doprodání termínu od 19. 7.

Kempování v srdci duhových hor Landmannalaugar – foto: Petr Burian Bublající bahenní sopka v blízkosti jezera Mývatn – foto: Ragnar Th. Sigurdsson

Island • poznávací zájezd s turistikou

www.skandinavie.cz

Patrik 
Dekan
průvodce zájezdu

Z velrybího safari Ledovcová laguna Jökulsárlón
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Island • poznávací zájezd s turistikou

VÝPRAVA NA ISLAND V MALÉ SKUPINĚ
Turistický zájezd na  Island, který nabízí trasu po mnohých místech, jimž se zatím vyhýbají masy turistů. 
Nabízíme nevšední zážitky cestovatelům s vlastním stanem, kteří si chtějí plnými doušky vychutnat kouzlo 
zdejší přírody. Díky dostatku času vám ukážeme dvě nejčerstvější lávová pole na Islandu. Na „ostrov ohně 
a  ledu“ se dostaneme pohodlně přímým letem z  Drážďan. Během dovolené na  Islandu nás čekají kratší 
i  delší pěší túry v  atraktivních termálních, vulkanických a  ledovcových končinách této geologicky velmi 
mladé a unikátní země pod polárním kruhem. Díky islandskému terénnímu autobusu se dostaneme hlubo-
ko do vnitrozemí a spatříme tak původní, člověkem stále málo dotčenou, zemi. Na několika místech zůsta-
neme dvě a více nocí najednou, odpadá tedy nutnost častého balení stanu. Tento turistický zájezd na Island 
má ještě jednu důležitou výhodu: zájemci mají možnost připlatit si večeře v místních restauracích. 

1. den: Odjezd z ČR do Drážďan. Od-
let přímým letem do  Keflavíku, kam 
přiletíme v nočních hodinách. 
2 noclehy na poloostrově Reykjanes.
2. den: Turistika na poloostrově Rey-
kjanes, mimo jiné uvidíme geoter-
mální oblast Gunnuhver a  maják 
Reykjanesvíti s útesy v moři.  
3. den: Túra v atraktivních islandských 
kulisách: od jezera Þingvallavatn přes 
průsmyk v blízkosti geotermálně nej-
aktivnějšího místa Islandu, pod horu 
Hengill, a  v  obklopení barevnými 
ryolitovými horami až do  městečka 
skleníků Hveragerði. 
3 noclehy na  jihu ostrova v  blízkosti 
vodopádu Skógafoss.
4. den: Dnes se vydáme po  jižním 
pobřeží až do osady Vík. Uvidíme zde 

černé pláže, čedičovou jeskyni, skalní 
bránu a také ptačí útesy Dyrhólaey. 
Na cestě zpět se zastavíme u ledov-
cového splazu Sólheimajökull. 
Návrat na nocleh.
5. den: Celodenní túra po trase stou-
pající kolem jedinečné kaskády vo-
dopádů řeky Skógá, průsmykem 
mezi ledovci až k  čerstvému lávové-
mu poli z roku 2010 ze sopky Fimm-
vörðuháls a zpět.
6. den: Dnes zavítáme ke  gejzíru 
Strokkur a  k  vodopádu Gullfoss 
a odpoledne se přesuneme do kem-
pu ve  vnitrozemské geotermální 
oblasti Hveravellir. Možnost kou-
pele a večerní vycházky. 2 noci.
7. den: Turistika ve vnitrozemí Islan-
du v  horské oblasti Kerlingarfjöll 
(„Čarodějné hory“).

8. den: Mikrobusem dokončíme prů-
jezd středem Islandu terénní silnicí 
Kjölur. Přijedeme k vodopádu Goða-
foss a poté k jezeru Mývatn, v jehož 
okolí ještě dnes podnikneme kratší 
túru. Možnost koupele v  termálním 
bazénu nebo v  moderních lázních 
Jarðböðin. 2 noci.
9. den: Návštěva nejhlubšího island-
ského vnitrozemí u  sopky Askja 
spojená s vycházkou po čerstvém lá-
vovém poli Holuhraun z roku 2014 
(největší produkce lávy na  Islandu 
od roku 1783).
10. den: Přejezd severním Islandem 
se zastávkou u  kráteru Grábrók 
a  vodopádů v  lávě Hraunfossar 
a Barnafoss. Nocleh v okolí. 
11. den: Dopoledne návrat do civiliza-
ce a do hlavního města Reykjavíku. 

Cena obsahuje: letenku Drážďany – 
Keflavík a zpět vč. let. tax ve výši 8 000 Kč 
(přímý let), dopravu na/z letiště v  Ně-
mecku, autobus na  Islandu, poplatky 
na  tábořištích a  v  kempech, průvodce, 
1x koupání ve  vyhřívaném venkovním 

bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 5 000 ISK 
(tj. cca 40 EUR) vč. servisních poplatků 
ve vnitrozemí, další výše neuvedené služby.
Příplatky: 10x večeře o  1 chodu: 

8 000 Kč, 5x večeře o 1 chodu: 4 000 Kč, 
cestovní pojištění UNIQA EXTRA s rozší-
řením storna zájezdu: 460 Kč.
Minimální počet účastníků: 12

Kerlingarfjöll – nezapomenutelný výšlap Čarodějnými horami – foto: archiv

Možnost koupele v některém z termál-
ních koupališť. Odlet po půlnoci.
12. den: V  ranních hodinách přílet 
přímým letem do  Drážďan, transfer 
do ČR. 
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn časů letů, nepříznivého počasí, 
nesjízdnosti některých cest pro auto-
bus nebo omezení z  důvodu aktivní 
sopečné činnosti apod. vyhrazena.

NEJLEPŠÍ OKAMŽIKY PO TRASE:
  podnikneme túry v nádherných 

geotermálních oblastech 
Kerlingarfjöll a Hveravellir

  spatříme čerstvé lávové pole 
Holuhraun z roku 2014 a ze 
sopky Fimmvörðuháls (2010)

  projdeme se v podmanivé 
krajině v okolí jezera Mývatn.

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
2� 8� – 13� 8� 2017 33IS17�0208 34 900 Kč Praha

Askja

Vík

Keflavík
Fimmvörðuháls

Goðafoss

Reykjavík Gullfoss
Kerlingarfjöll

Holuhraun

Mývatn
Hveravellir

Hveragerði

Þingvellir

Hraunfossar
Grábrók

Trek Laugavegur začíná u řeky Skógá - foto: Jana Chlubná

Pohoda při siestě Zrcadlení ve fjordu
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ISLANDSKÁ MOZAIKA
Zájezd za poznáním nádherné krajiny ostrova ležícího těsně pod polárním kruhem. Čekají vás pohledy 
na horké prameny, gejzíry, činné sopky, rozlehlé ledovce a ledovcová jezera, vodopády, fjordy, lávová pole 
a  spoustu dalších přírodních zajímavostí v  několika národních parcích. Mimo jiné navštívíme i  hornatý 
poloostrov Snæfellsnes, vulkanicky aktivní souostroví Vestmannaeyjar s bohatým ptačím životem, nejmo-
hutnější vodopád Evropy Dettifoss, ledovcovou lagunu Jökulsárlón a „duhové hory“ Landmannalaugar. 
Největším lákadlem Severu ostrova je okolí jezera Mývatn obklopené aktivními sopkami. Tento zájezd 
nadchne každého milovníka severu a cestovatele, protože ostrov i dnes přitahuje cizince svou drsně krás-
nou a  člověkem téměř nedotčenou přírodou. Nabízíme zde jedno z  nejpodrobnějších poznání Islandu. 
U vybraných termínů je možné připlatit si večeře podávané z autobusu. Odlet z Prahy nebo z Vídně!

Mývatn
Hengifoss

Goðafoss Dettifoss
Húsavík

Lón

Vík

Gullfoss
Keflavík
Modrá laguna

Reykjavík

Vestmannaeyjar

Glaumbær

Jökulsárlón

1. den: Odlet na Island s přestupem 
z Prahy nebo Vídně. Po příletu transfer 
na ubytování.
2. den: Dopoledne navštívíme Rey-
kjavík (vodojem Perlan, Hallgrímův 
kostel, radnici). Z  hlavního města se 
vydáme k hoře Esja, po jejíž svazích 
můžeme vystoupit na vyhlídku. Poté 
se přesuneme na  ubytování na  jiho-
západ ostrova.
3. den: Výlet lodí (jízdenka v  ceně 
zájezdu) na  ostrov Heimaey v  sou-
stroví Vestmannaeyjar, kde může-
me vystoupit na aktivní sopku Eldfell, 
která naposledy explodovala v  roce 
1973. Ostrov je též známý početnými 
ptačími koloniemi. Navečer se vrátíme 
na pevninu a zastavíme se u atraktiv-
ního vodopádu Seljalandsfoss.
4. den: Turistika v duhových horách 
Landmannalaugar. Návrat na nocleh. 
5. den: Ráno se projdeme u šedesá-
timetrového vodopádu Skógafoss 
a na nejjižnějším mysu Islandu Dyrhó-
laey budeme obdivovat skalní bránu. 
Poté přes rozsáhlé lávové pole ze 
sopky Laki a písečné naplaveniny řeky 
Skeidará dorazíme do  národního 
parku Skaftafell, kde uskutečníme 
vycházku k vodopádu Svartifoss. Od-
poledne po okružní silnici přijedeme 

k malebné a zároveň tajemné ledov-
cové laguně Jökulsárlón. Aby foto-
grafie ledových ker, ledovce a  jezera 
byly co nejatraktivnější, doporučuje-
me projížďku po jezeře obojživelným 
člunem. Nocleh v okolí města Höfn. 
6. den: Od největšího ledovce Ev-
ropy Vatnajökull pojedeme k labutí 
zátoce Lón a  poté se již dostaneme 
do  kouzelných východních fjordů 
v  Atlantském oceánu. Zde zastavíme 
v rybářské osadě Djúpivogur. Od-
poledne podnikneme vycházku k tře-
tímu nejvyššímu vodopádu Islan-
du Hengifoss nad jezerem Lögurinn, 
v jehož okolí budeme ubytováni. 
7. den: Dopoledne přejedeme lidu-
prázdnou krajinou vysočiny Möðru-
dalsöræfi k  nádhernému kaňonu 
Jökulsárgljúfur, do jehož hlubin se řítí 
nejmohutnější evropský vodo-
pád Dettifoss. Přes rybářské město 
Húsavík se dostaneme k  přírodní 
perle severního Islandu – jezeru Mý-
vatn. Ubytování v okolí na 2 noci. 
8. den: Během dne vystoupáme 
na  explozivní kráter Hverfell, 
projdeme se lávovým městečkem 
Dimmuborgir a  u  osady Skútustaðir 
budeme obdivovat pozoruhodné 
pseudokrátery. V  blízkosti jezera na-
vštívíme též okolí činné sopky Kra-

fla s lávovými poli a kráterem Víti. 
9. den: Nejdříve se zastavíme u  vo-
dopádu Goðafoss (v překl. Vodopád 
bohů), u  nějž údajně skončilo po-
hanství na  Islandu, a  poté dorazíme 
do  druhého největšího města ostro-
va Akureyri. Po  překonání průsmyku 
Öxnadalsheiði navštívíme skanzen 
Glaumbær ukazující nelehký život 
Islanďanů v nedávné minulosti. Uby-
tování u poloostrova Vatnsnes. 
10. den: Dopoledne se kolem fjordu 
Hrútafjörður dostaneme na  protáhlý 
hornatý poloostrov Snaefellsnes. 
Zde uvidíme mimo jiné lávové útva-
ry v moři u Arnarstapi a rozbrázdě-
nou postvulkanickou krajinu, které 
vévodí „Verneova“ sopka Snæfell 
(1446 m n. m.). Přejezd na nocleh. 
11. den: Ráno budeme pokračovat 

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

Cena obsahuje: letenku Praha – 
Keflavík a  zpět vč. let. tax, autobus 
na Islandu, loď na Vestmannské ostrovy 
a zpět, 10x ubytování kategorie TURIST 
v  hostelech ve  dvoulůžkových po-
kojích (včetně lůžkovin), 10x snídaně, 
průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném 

venkovním bazénu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 8  000 
ISK (tj. cca 60 EUR) vč. plavby po ledovco-
vé laguně, další výše neuvedené služby.
Příplatky: 9x večeře podávané z  au-
tobusu, u  termínů od  9. 7., 23. 7. a  3. 8.: 

4 000 Kč, vstup do Modré laguny: 1 400 Kč, 
cestovní pojištění UNIQA (EXTRA – vyšší 
storno zájezdu, 0% spoluúčast): 460 Kč
Pozn.: *samostatný let z/do Vídně 
na vyžádání (transfer na/z letiště ve Víd-
ni nezajišťujeme).
Minimální počet účastníků: 30

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
9� 7� – 20� 7� 2017 08IS17�0907 45 900 Kč Praha, Brno, *Vídeň

20� 7� – 31� 7� 2017 08IS17�2007 45 900 Kč Praha, Brno, *Vídeň
23� 7� – 3� 8� 2017 08IS17�2307 45 900 Kč Praha, Brno, *Vídeň
3� 8� – 14� 8� 2017 08IS17�0308 45 900 Kč Praha, Brno, *Vídeň

Þingvellir
Snæfell

Skaftafell

LandmannalaugarHella

Dominantou okolí městečka Grundarfjörður je hora Kirkjufell – foto: Ragnar Th. Sigurdsson Nálada v rybářském středisku severního Islandu – městě Húsavíku – foto: Ragnar Th. Sigurdsson

Island • poznávací zájezd s turistikou

Vodopád Svartifoss



5353

TAJE A KRÁSY VNITROZEMÍ ISLANDU 4X4

1. den: Brzy ráno odjezd z ČR do Ber-
lína. Odlet přímým letem do Keflaví-
ku, kam přiletíme v odpoledních ho-
dinách. Poznávání Islandu začneme 
na poloostrově Reykjanes, mimo jiné 
uvidíme rybářskou osadu Grindavík, 
geotermální oblast Krísuvík, jeze-
ro Kleifarvatn. Přes město Selfoss se 
přesuneme na  jihozápadní pobřeží 
ostrova, 2 noclehy.
2. den: Výlet do pohádky přes „deva-
tero“ brodů, kterých je ve skutečnosti 
mnohem více – v zelené oáze Goða-
land (Země bohů) a  Þórsmörk 
(v  překl. Thórův les) rozkládající se 
mezi ledovci Eyjafjallajökull a Mýrdal-
sjökull se projdeme malebným bře-
zovým hájem a vystoupáme na horu 
Valahnúkur s  úžasnými výhledy 
na ledovce a do údolí s řekou Krossá.  
3. den: Po  terénní silnici Fjallabak 
syðri (Jižní stezka za  horami) se vy-
dáme kolem severního okraje le-
dovce Mýrdalsjökull. Čekají nás 
nádherné výhledy na  jedinečné 
scenerie ledovcové krajiny, které se 
zatím vyhýbá hlavní turistický ruch. 
Projedeme Soutěskou trollů, nahléd-
neme do  ohromujícího kaňonu řeky 
Markarfljót s  vodopádem, od  úpatí 

hory Einhyrningur (Jednorožec) bu-
deme mít krásný výhled na  sopku 
Eyjafjallajökull, jejíž erupce v  roce 
2010 zastavila leteckou dopravu 
na  severní polokouli. Odpoledne se 
vrátíme na  pobřeží a  v  okolí měs-
tečka Kirkjubæjarklaustur budeme 
po 3 noci ubytováni. 
4. den: Podnikneme celodenní ná-
ročnou cestu na  sopku Laki, jejíž 
erupce v roce 1783 patří k nejničivěj-
ším v  historii nejen Islandu, ale celé 
Evropy. Cestou se zastavíme u  ma-
lebné soutěsky Fjaðrágljúfur, uvi-
díme nádherný vodopád Fagrifoss 
a přebrodíme několik řek. Na Laki se 
projdeme po dně kráterů (Lakagígar), 
projedeme černou písečnou pouští 
a překonáme rozsáhlé lávové pole.  
5. den: Ráno se vydáme k  ledov-
cové laguně Jökulsárlón, na  níž 
můžeme absolvovat plavbu obojži-
velnou lodí. Na zpáteční cestě navští-
víme NP Skaftafell, kde se projdeme 
k jednomu z ledovcových splazů.
6. den: Po vnitrozemské horské ces-
tě Fjallabak nyrdri (Severní stezka 
za horami) F208, která protíná jednu 
z  nejatraktivnějších oblastí island-
ského vnitrozemí,  se vydáme kolem 

se osvěžíme koupelí ve  venkovním 
vyhřívaném bazénu (Árnes nebo 
Hveragerði) a přesuneme se k  letišti. 
Odlet po půlnoci.
8. den: V  ranních hodinách přílet 
přímým letem do  Drážďan, transfer 
do ČR. 
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn časů letů, nepříznivého poča-
sí, nesjízdnosti některých cest pro 
auta nebo omezení z důvodu aktivní 
sopečné činnosti apod. vyhrazena.

Cena obsahuje: letenku Berlín – Kefla-
vík a zpět do Drážďan vč. let. tax ve výši 
11 000 Kč, dopravu na/z letiště v Němec-
ku, dopravu terénními auty z  islandské 
půjčovny, průvodce, 6x ubytování kate-
gorie TURIST v hostelech ve 2lůžkových 
pokojích (včetně lůžkovin), 6x snídaně, 
průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném 
venkovním bazénu, cestovní pojištění 

UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 
10 000 ISK (tj. cca 80 EUR) vč. servisních 
poplatků ve vnitrozemí a plavby po  le-
dovcové laguně, další výše neuvedené 
služby a  u  auta řízeného klientem ne-
jsou v cenně pohonné hmoty.
Příplatky: cestovní pojištění UNIQA EX-
TRA s rozšířením storna zájezdu: 460 Kč.

Poznámka: *Klienti dostávají místa 
ve vozidlech 1 (s průvodcem) a 2 (s de-
legátem) podle data přihlášení. **U auta 
řízeného klientem je v  ceně pojištění 
odpovědnosti z  provozu auta se spo-
luúčastí v případě nehody nebo poško-
zení ve výši 1 000 EUR.
Minimální počet účastníků: 8

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezd. místo: Vozidlo:
30� 7� – 6� 8� 2017 32IS17�3007 58 900 Kč Praha řídí průvodce a delegát CK*
30� 7� – 6� 8� 2017 32IS17�3007 58 900 Kč Praha řídí klient + 3 osoby**
30� 7� – 6� 8� 2017 32IS17�3007 66 900 Kč Praha řídí klient + 2 osoby**
30� 7� – 6� 8� 2017 32IS17�3007 81 900 Kč Praha řídí klient + 1 osoba**

Nevšední pohled na Island z místa řidiče terénního auta – foto: archiv Krása vnitrozemí Islandu – foto: Jan Sucharda

Island • poznávací zájezd s turistikou

facebook.com/periscope.cz

soutěsky Eldgjá s  vodopádem 
Ófærufoss do  populární barevné 
geotermální oblasti Landmanna-
laugar, kde budeme mít možnost vy-
cházky v okolních ryolitových horách 
a  vykoupeme se v  teplém potoce. 
Cestou překonáme několik horských 
hřebenů a  přebrodíme několik řek 
a potoků. Nocleh v okolí.  
7. den: Dopoledne dojedeme 
ke  druhému nejvyššímu vodopá-
du Islandu Háifoss (120 m), lávovou 
pouští projedeme k zelenému údolí 
Gjáin, kde se projdeme po jeho dně, 
navštívíme Stöng – farmu zničenou 
erupcí Hekly v  11. století, Poté spat-
říme dvojitý vodopád Hjálparfoss 
deroucí se skrze čedičové skály. A pak 
se už dostaneme do civilizace. Cestou 

CHCETE SI ŘÍDIT AUTO 
NA ISLANDU SAMI?

Vhodné pro 2 – 4 klienty z jedné 
rodiny a známé, kteří se přihlásí 
společně a ponesou i případné 
riziko poškození auta.

Společně s největším znalcem islandských cest v Česku a zároveň profesionálním fotografem Janem Su-
chardou jsme přichystali zájezd, na který, jak věříme, nikdy nezapomenete. Díky výkonným terénním au-
tům se dostaneme i do míst, kam běžný turista prakticky nevkročí. Budeme cestovat po nezpevněných 
cestách, brodit nepřemostěné řeky, překonávat horské hřebeny, lávová pole i černé písečné pouště. Naše 
trasa povede mimořádně atraktivní a fotogenickou krajinou. Vykoupeme se i v přírodních horkých pra-
menech. Konvoj několika aut se bude skládat z aut řízených průvodcem, delegátem CK, případně i klien-
ty samotnými. Zájezd se uskuteční v době vrcholného polárního léta – taje a krásy 
Islandu tak můžete poznávat od  časného rána do  pozdního večera. Ubytování se 
snídaněmi je zajištěno ve 2lůžkových pokojích penzionů.

Keflavík

Þórsmörk
Jökulsárlón

Krísuvík

Laki

Skaftafell
Landmannalaugar

Háifoss
Hveragerði

Jan  
Sucharda
průvodce zájezdu

Brodění

Vodopád Ófærufoss
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Island, Grónsko • poznávací zájezd s turistikou

1. den: Odlet z Prahy na Island (s pře-
stupem), přílet a transfer na ubytová-
ní na jihu ostrova. 3 noci.
2. den: Cestou po  jižním pobřeží 
možná zahlédneme v  dáli zasněže-
ný vrcholek sopky Hekla a  pod svě-
toznámou sopkou Eyjafjallajökull 
se projdeme u vodopádu Seljalands-
foss, kde se dá vstoupit za jeho vodní 
stěnu. V  soutěsce uvidíme další vo-
dopád Gljúfrafoss a  do  třetice usku-
tečníme krátkou vycházku podél 
kaskády vodopádů na  řece Skógá 
poblíž  monumentálního šedesáti-
metrového vodopádu Skógafoss. 
Na nejjižnějším mysu Islandu Dyrhó-
laey budeme obdivovat skalní bránu 
a  u  městečka Vík vstoupíme na  čer-
nou sopečnou pláž s  čedičovou jes-
kyní. Na  zpáteční cestě se zastavíme 
u splazu ledovce Sólheimajökull. 
3. den: Dnes se vydáme do  is-
landského vnitrozemí, do  turistic-
ky atraktivní geotermální oblasti 
Landmannalaugar. Jedná se o  po-
hádkově barevnou oblast uprostřed 
divokých hor. Díky svěží barevnosti se 
Landmannalaugaru přezdívá „duhové 
hory“. Z  turistického střediska, které 
leží v srdci oblasti na pokraji lávového 
pole, se návštěvníkům nabízí pestrá 
paleta pěších výletů různé obtížnosti. 
Místním unikátem, který každoročně 

přitahuje nejen zahraniční turisty, ale 
i samotné Islanďany, je možnost kou-
pele a  dobití energie po  náročných 
i  lehčích túrách v  přírodní laguně 
s termální vodou, která vzniká souto-
kem horké a chladnější říčky.
4. den: Dnes nás čeká vrchol našeho 
islandského putování, takzvaný Zlatý 
trojúhelník. Nejdříve navštívíme sídlo 
biskupství v  osadě Skálholt a  pak již 
pojedeme do  oblasti Geysiru s  ak-
tivním gejzírem Strokkur, který 
každých pět minut vyvrhuje 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. Od-
poledne se zastavíme v  národním 
parku Þingvellir. V  této oblasti se 
rozestupuje evropská a  americká li-
tosférická deska a byl zde v 10. století 
založen nejstarší parlament svě-
ta – Alþing. Navečer se vykoupeme 
v  unikátních termálních lázních 
Modrá laguna. Nocleh v Reykjavíku.
5. den: Z  hlavního města Islandu 
Reykjavíku odletíme na  západní 
pobřeží Grónska do Ilulissatu. Přílet 
odpoledne, prohlídka města. Večer 
absolvujeme plavbu lodí fjordem 
k  ledovci, kde se odlamují kry, které 
pak dále proplouvají Ilulissatem 
(UNESCO). Plavba je v ceně zájezdu. 

Návrat kolem půlnoci.
6. den: Pěší výlet k archeologickému 
nalezišti saqqaqské kultury v  údolí 
Sermemmiut, pozorování ledovců 
a flóry. V Ilulissatu je možno navštívit 
rodný dům Knuda Rasmussena 
– nejvýznačnějšího etnografa Grón-
ska, muzeum A. Petersena, galerii 
grónských umělců či Zionův kostel. 
Odpoledne fakultativně výlet dvou-
motorovým letadlem úchvatnou 
jezerní a  horskou krajinou nad ledo-
vec Ilulissat (výlet trvá cca 2 hodiny, 
z toho 60 minut let).
7. den: Celodenní plavba k  „telící-

Cena obsahuje: letenky Praha – Ke-
flavík a zpět a Reykjavík – Ilulissat a zpět 
vč. let. tax celkem ve  výši 42  000 Kč, 
autobus na  Islandu, transfery na  uby-
tování a  zpět v  Grónsku, 3x ubytování 
v  penzionu KOMFORT (2lůžkové po-
koje s  příslušenstvím), 5x ubytování 
v hotelech KOMFORT (2lůžkové pokoje 
s příslušenstvím), 8x snídaně, 2x veče-

ře na  Islandu, průvodce, plavbu mezi 
ledovými krami z  Ilulissatu, plavbu 
k ledovci Eqi včetně oběda, cestovní 
pojištění Uniqa EXTRA a  pojištění proti 
úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 
130 EUR, další výše neuvedené služby.
Příplatky: vyhlídkový let letadlem (nut-
no objednat již při zakoupení zájezdu, 

min. 3 osoby): 10  000 Kč, jednolůžkový 
pokoj: 9 000 Kč, 4x večeře: 5 000 Kč, ces-
tovní pojištění Uniqa EXTRA s  rozšíře-
ním storna zájezdu: 800 Kč.
Pozn.: *samostatný odlet z Vídně na vy-
žádání, svoz do/z Vídně nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 10

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
12� 8� – 20� 8� 2017 02IS17�1208 104 900 Kč Praha, *Vídeň

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna Landmannalaugar

Þingvellir
Reykjavík

Ilulissat

Grónsko Island

JEDINEČNÉ SCENERIE ISLANDU  
A GRÓNSKA

Za humny města Ilulissat vyčnívají z moře monumentální ledové kry – foto: Antonín Novák Skógafoss – fotogenický vodopád na jihu ostrova – foto: Valdemar Valdemarsson 

mu“ se ledovci Eqi (v  ceně zájezdu 
včetně obědu). Tento ledovec je 
považován za  jeden nejkrásnějších 
v Grónsku. Lodí se dostanete do jeho 
bezprostřední blízkosti a  budete tak 
moci obdivovat proces odlamování 
ker z jeho čela (tzv. telení). 
8. den: Dopoledne volno ve  měs-
tě a  po  poledni odlet do  Reykjavíku, 
kam přiletíme ve večerních hodinách. 
Nocleh na poloostrově Reykjanes. 
9. den: Transfer na  letiště Keflavík. 
V  ranních hodinách odlet do  Prahy 
(s přestupem).

www.skandinavie.cz

Tento unikátní zájezd spojuje dvě atraktivní desti-
nace severního Atlantiku. Nejdříve zavítáme na os-

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

Plavba u Ilulissatu – foto: Mads Pihl – Air Zafari
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1. den: Odlet z Drážďan (svoz na leti-
ště z ČR je zajištěn) na letiště Keflavík, 
kde přistaneme v nočních hodinách. 
Transfer na nocleh.
2. den: Dopoledne navštívíme krátce 
Reykjavík a pak již pojedeme do ná-
rodního parku Þingvellir u  jezera 
Þingvallavatn, kde uskutečníme túru. 
V  této oblasti se rozestupuje evrop-
ská a americká litosférická deska; zde 
byl v 10. století založen nejstarší par-
lament světa – Alþing. Odpoledne 
se zastavíme u  aktivního gejzíru 
Strokkur a jednoho z nejkrásnějších 
islandských vodopádů Gullfoss. Tři 
noclehy na jihu Islandu.
3. den: Dnes se vydáme do islandské-
ho vnitrozemí, do  turisticky atraktivní 
geotermální oblasti Landmanna-
laugar. Jedná se o pohádkově barev-
nou oblast uprostřed divokých hor. 

Díky svěží barevnosti se Landmanna-
laugaru přezdívá „duhové hory“. Z  tu-
ristického střediska, které leží v  srdci 
oblasti na pokraji lávového pole z ne-
dalekých sopek, se návštěvníkům na-
bízí pestrá paleta pěších výletů různé 
obtížnosti. Místním unikátem, který 
každoročně přitahuje nejen zahraniční 
turisty, ale i samotné Islanďany, je mož-
nost koupele a  dobití energie po  ná-
ročných i  lehčích túrách v  přírodní 
laguně s  termální vodou, která vzniká 
soutokem horké a chladnější říčky.
4. den: Od  šedesátimetrového vo-
dopádu Skógafoss absolvujeme 
celodenní túru po  svazích ledovce 
a sopky Eyjafjallajökull kolem kas-
kády vodopádů řeky Skógá až k čer-
stvému lávovému poli z  roku 2010 
a zpět.
5. den: Nejdříve se projdeme u  vo-

dopádu Seljalandsfoss, kde se dá 
vstoupit za jeho vodní stěnu. Poté sta-
neme na  nejjižnějším mysu Islandu 
Dyrhólaey a v jeho blízkosti vstoupí-
me na nádhernou černou sopečnou 
pláž Reynisfjara. 2 noclehy v podhůří 
ledovce Vatnajökull.
6. den: Celodenní turistika v národ-
ním parku Skaftafell pod největším 
islandským ledovcem Islandu. Pro 
zájemce nabízíme let nad sopečnou 
a ledovcovou krajinou nebo procház-
ku v mačkách po ledovci za příplatek.
7. den: Dopoledne se projdeme 
u malebné a zároveň tajemné ledov-
cové laguny Jökulsárlón. Aby foto-
grafie ledových ker, ledovce a  jezera 
byly co nejatraktivnější, doporučuje-
me projížďku po jezeře obojživelným 
člunem. Odpoledne se po  okružní 
silnici č. 1 se zastávkou ve  středisku 

Höfn přesuneme do  malebných vý-
chodních fjordů.
8. den: Dopoledne navštívíme mu-
zeum kamenů ve vesničce Stöðvar-
fjörður a  poté nás čeká turistika 
v  okolí jezera Lagarfljót s  výstupem 
ke  třetímu nejvyššímu vodopádu 
Islandu Hengifoss. Nocleh v okolí.
9. den: Dopoledne odplutí z  přísta-
vu Seyðisfjörður na  palubě trajektu 
Norröna. 2 noclehy v kajutách.
10. den: Plavba Severním mořem ko-
lem Faerských a Shetlandských ostrovů.
11. a  12. den: Odpoledne připluje-
me do  dánského přístavu Hirtshals 
a vrátíme se autobusem přes Dánsko 
a Německo do ČR. 
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn letových časů, nepříznivého 
počasí nebo nesjízdnosti některých 
cest pro autobus vyhrazena.

Seyðisfjörður

Hengifoss

Skaftafell

Vík

Gullfoss
Keflavík

Eyjafjallajökull

SOPKY, VODOPÁDY A LEDOVCE  
ISLANDU S TURISTIKOU

Þingvellir
Reykjavík Jökulsárlón

Cena obsahuje: letenku Drážďany 
– Keflavík vč. let. tax ve  výši 4  000 Kč, 
dopravu na  letiště v  Německu, trajekt 
z  Islandu vč. lůžka v  9lůžkové kajutě 
a 2 jídel, 8x ubytování kategorie TURIST 
v hostelech ve vlastních spacích pytlích, 
8x snídaně podávané z autobusu, do-
pravu autobusem, průvodce, 1x koupá-

ní ve  vyhřívaném venkovním bazénu, 
cestovní pojištění UNIQA K5C a pojiště-
ní proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 7 000 ISK 
(cca 55 EUR) vč. plavby po ledovcové la-
guně, další výše neuvedené služby.
Příplatky: 7x večeře podávané z  au-
tobusu: 3  300 Kč, dvouhodinová pro-

cházka po ledovci v mačkách: 2 500 Kč, 
vyhlídkový let v  NP Skaftafell (20 min): 
6 000 Kč (min. 4 osoby), 
Pozn.: *samostatný odlet z Vídně na vy-
žádání. Svoz do/z Vídně nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 24

Island • poznávací zájezd s turistikou

Landmannalaugar

Podvečerní nálada u ledovcové laguny Jökulsárlón – foto: Ragnar Th. Sigurdsson

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
16� 8� – 27� 8� 2017 14IS17�1608 42 900 Kč Praha, Brno, *Vídeň

facebook.com/periscope.cz

Zájezd je laděný podobně jako oblíbené turistické Vodopády a  ledovce Norska. Kombinace letu na  Island 
a plavby lodí zpět. Na zájezdu budou podávané snídaně z českých a místních surovin a za příplatek i večeře. 
Pro maximální komfort klientů bude zajištěno několik nocí na jednom místě, čímž odpadá nutnost každoden-
ního stěhování. Na cestě spatříte největší přírodní zajímavosti ostrova a zájemci budou mít možnost si za pří-
platek vyzkoušet nenáročnou procházku v mačkách po ledovci či se proletět nad úchvatnou glaciální krajinou 
v blízkosti národního parku Skaftafell. V neposlední řadě je myšleno i na turisty, kteří se budou moci na túrách 
seznámit s místní přírodou, která dělá z Islandu jednu z nejžádanějších destinací evropského Severu. 

Východní fjordy jsou bránou Islandu pro individuální cestovatele lodí Norröna – foto: Josef Chodur

Vodopád Skógafoss

Vyhlídková hora Vallahnúkur nad údolím Þórsmörk



Island • poznávací zájezd s turistikou

Využijte jedinečnou možnost navštívit Island za skvělou cenu! Na Island se dostanete pohodlně a rychle 
letecky a při zpáteční cestě zažijete plavbu  Atlantikem s krátkou zastávkou na Faerských ostrovech. Na Is-
landu vás čekají vycházky poblíž ledovců, vodopádů a horkých pramenů. Uvidíme činný gejzír Strokkur, le-
dovcovou lagunu Jökulsárlón, národní park Þingvellir a Skaftafell, mnoho osad a zajímavostí podél okružní 
silnice č. 1. Vykoupeme se také v některém z termálních bazénů. Zároveň budete mít možnost projet se 
v sedlech islandských koní a v neposlední řadě se vám naskytne šance spatřit úchvatný přírodní fenomén 
– polární záři. Ubytování je zajištěno v hostelech ve vícelůžkových pokojích s lůžkovinami včetně snídaně.

Věřte - nevěřte, pro mnoho Islanďanů je zima tím nejkrásnějším ročním obdobím. Za jasných nocí lze po-
zorovat polární záři, projevy geotermální činnosti prudce kontrastují se zasněženou a zamrzlou krajinou, 
kontury hor vyniknou právě pod první sněhovou pokrývkou. Vydejte se s námi objevit Island v této ne-
všední atmosféře na začátku zimního období. Můžete se těšit na vodopády, sopky, gejzíry, černou pláž, 
horké prameny, hlavní město Reykjavík a koupání ve slavné Modré laguně. Láká vás tato magická krajina 
i světelné divadlo na obloze? Na Island se dostanete pohodlně a rychle přímým letem z Prahy. Polární záře 
je přírodní fenomén a její výskyt v době zájezdu nelze garantovat. Ubytování je za-
jištěno v hotelu ve dvoulůžkových pokojích se snídaní (večeře za příplatek). Zájezd 
bude průvodcovat známý český fotograf a cestovatel Jan Sucharda.

1. den: V  noci odjezd z  Brna a  brzy 
ráno z  Prahy do  Německa na  odlet. 
Odpoledne po  příletu na  Island již 
během pár desítek minut spatříme 
typickou islandskou krajinu, pustá 
lávová pole i  projevy postvulkanické 
činnosti na geotermálních polích.
2. den: Dopoledne navštívíme Rey-
kjavík (vodojem Perlan, Hallgrímův 
kostel, radnici). Poté budeme po-
kračovat dále do  vnitrozemí do  ná-
rodního parku Þingvellir, místa 
styku americké a  evropské litosféric-
ké desky a  místa vyhlášení prvního 
islandského parlamentu. Odpoledne 
se přesuneme do  oblasti Geysir, kde 

1. den: Odlet z  Prahy (přímý let). 
Dovolená na  Islandu začne příletem 
na  letiště Keflavík odpoledne. Cestou 
na ubytování se již budeme moci se-
známit s typickou islandskou krajinou 
a  pustými lávovými poli na  sopeč-
ném poloostrově Reykjanes. 3 noci 
na jihozápadě ostrova.
2. den: Cestou po jižním pobřeží za-
hlédneme v  dáli zasněžený vrcholek 
sopky Hekla a  pod světoznámou 
sopkou Eyjafjallajökull se projde-
me u  vodopádu Seljalandsfoss, 
kde se dá vstoupit za jeho vodní stě-
nu. V soutěsce uvidíme vodopád Glj-
úfrafoss a poté uskutečníme vycházku 
podél kaskády vodopádů na řece Skó-

4. den: Ráno dorazíme do národní-
ho parku Skaftafell, kde uskuteční-
me vycházku k  vodopádu Svartifoss. 
Odpoledne přijedeme po  okružní 
silnici k  malebné a  zároveň tajemné 
ledovcové laguně Jökulsárlón, 
po níž doporučujeme projížďku oboj-
živelným člunem. Nocleh na východě.
5. den: Od  největšího ledovce 
Evropy Vatnajökull se dostaneme 
do  kouzelných východních fjordů. 
Nejprve navštívíme muzeum kamenů 
ve Stöðvarfjörðuru, poté v okolí měs-
ta Egilsstaðir podnikneme vycházku 
k  třetímu nejvyššímu vodopádu 
Islandu – Hengifoss nad jezerem 

oblasti se rozestupuje evropská a ame-
rická litosférická deska a byl zde založen 
nejstarší parlament světa – Alþing.
4. den: Dopoledne zastavíme v měs-
tečku skleníků Hveragerði a  pro-
jdeme se mezi horkými prameny. Poté 
je na  programu prohlídka hlavního 
města Islandu Reykjavíku. Uvidíme 
radnici, parlament, moderní kostel 
Hallgrímskirkja a vodojem Perlan. Noc-
leh na poloostrově Reykjanes.
5. den: Ráno navštívíme geotermál-
ní oblast na poloostrově Reykjan-
es, projdeme se k majáku Reykjanesvíti 
a před odletem budeme mít možnost 
se vykoupat v unikátních termálních 
lázních Modrá laguna. Navečer od-

se nachází aktivní gejzír Strokkur. 
Poblíž budeme také moci obdivovat 
„zlatý“ vodopád Gullfoss.
3. den: Dopoledne budeme mít mož-
nost se za příplatek projet v sedlech 
islandských koní (cca 1,5 h), poté se 
projdeme u  vodopádu Seljaland-
sfoss a  u  vodopádu Skógafoss se 
projdeme podél řeky Skógá, která sté-
ká po svazích světoznámého ledovce 
a  sopky Eyjafjallajökull. Odpoled-
ne budeme obdivovat skalní bránu 
na nejjižnějším mysu Islandu Dyr-
hólaey. Poté přes rozsáhlé lávové 
pole ze sopky Laki dojedeme na uby-
tování v podhůří ledovce Vatnajökull.

gá nad monumentálním 60metrovým 
vodopádem Skógafoss. Na  nejjiž-
nějším mysu Islandu Dyrhólaey bude-
me obdivovat skalní bránu a  u  měs-
tečka Vík vstoupíme na černou sopeč-
nou pláž s čedičovou jeskyní.
3. den: Dnes nás čeká vrchol našeho 
islandského putování, tzv. zlatý trojú-
helník. Nejdříve navštívíme sídlo bis-
kupství v  osadě Skálholt a  pak již po-
jedeme do oblasti Geysiru s aktivním 
gejzírem Strokkur, který vyvrhuje 
vřelou vodu až do výše 20 metrů. Uvi-
díme i  impozantní vodopád Gullfoss 
na  řece Hvítá, kde voda padá ve dvou 
stupních do hloubky 32 metrů. Odpole-
dne se zastavíme v NP Þingvellir. V této 

let do Prahy,  přílet po půlnoci.
Pozn.: Změna programu první a po-
slední den nebo pořadí dnů v případě 
změn časů letů, nepříznivého počasí 
nebo nesjízdnosti některých cest pro 
auto vyhrazena.

Cena obsahuje: letenku Německo – 
Keflavík vč. let. tax ve výši 6 000 Kč, do-
pravu autobusem na letiště v Německu, 
trajekt z Islandu vč. lůžka v 9lůžkové ka-
jutě a dvou jídel na palubě lodi, dopravu 
autobusem z přístavu v Dánsku a na Is-

landu, 4x ubytování kategorie TURIST 
v hostelech (včetně lůžkovin), 4x snída-
ně, průvodce, 1x koupání ve vyhřívaném 
venkovním bazénu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 6 000 ISK 

(tj. cca 50 EUR) včetně plavby po ledovco-
vé laguně, další výše neuvedené služby.
Příplatky: projížďka v  sedlech island-
ských koní (cca 1,5 h): 1 800 Kč, lůžko ve 
2 nebo 4lůžkové kajutě: na vyžádání.
Minimální počet účastníků: 18

Cena obsahuje: letenku Praha – Ke-
flavík a zpět vč. let. tax (přímý let), do-
pravu autem nebo mikrobusem na  Is-
landu, 4x ubytování v hotelu KOMFORT 
(ve dvoulůžkových pokojích vč. lůžkovin 

s příslušenstvím), 4x snídaně, průvodce, 
1x  koupání ve  vyhřívaném venkovním 
bazénu, cestovní pojištění UNIQA K5C.
Cena neobsahuje: vstupné cca 2 000 ISK 
(15 EUR), další výše neuvedené služby.

Příplatky: vstup do  Modré laguny: 
1 400 Kč, 4x večeře o 2 chodech: 5 400 Kč, 
1lůžkový pokoj: 4 000 Kč, *svoz z/do Brna 
mikrobusem (min. 3 os.): 1 300 Kč.
Minimální počet účastníků: 14

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
26� 8� – 3� 9� 2017 27IS17�2608 30 900 Kč Praha, Brno

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
6� 10� – 10� 10� 2017 17IS17�0610 33 900 Kč Praha, *Brno

ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ S J� SUCHARDOU

Seyðisfjörður

Hengifoss

Jökulsárlón

Skógafoss

Gullfoss
Keflavík

Reykjavík
Þingvellir

Skaftafell
Eyjafjallajökull

KRÁSA ISLANDSKÝCH KONÍ 
A POLÁRNÍ ZÁŘE NA ISLANDU

Dyrhólaey

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Hveragerði

Skógafoss

Þingvellir

Jan  
Sucharda
průvodce zájezdu

Lögurinn. Odpoledne se přesuneme 
do  přístavu Seyðisfjörður a  z  Islan-
du odplujeme ve večerních hodinách.
6. a  7. den: Plavba Severním mo-
řem se zastávkou na  Faerských os-
trovech v  hlavním městě Torshavn 
(15:00 - 21:00).
8. a  9. den: Dopoledne připlutí 
do Dánska, odkud následuje transfer 
autobusem přes noc do ČR.
Pozn.: Změna programu v  případě 
změn letových časů, nepříznivého 
počasí nebo nesjízdnosti některých 
cest pro autobus vyhrazena. Polární 
záře je přírodní fenomén a její výskyt 
v době zájezdu nelze garantovat.

56 www.skandinavie.cz



Popisy typů ubytování na zájezdech – strana 6

Sk
ot

sk
o 

– 
Ed

in
bu

rg
hs

ký
 h

ra
d 

– 
fo

to
: V

is
itB

rit
ai

n

IRSKO
SKOTSKO

BRITSKÉ OSTROVY



58 Do 15� 12� 2016 cena jen 29 610 Kč! Časové slevy dalších zájezdů jsou uvedeny na webu�

IRSKÝ EVERGREEN
Poznávací program zpříjemněný nenáročnými procházkami. Ubytování v kvalitních hotelech s vynikající 
polopenzí v  ceně zájezdu. Stejně nestárnoucí jako populární píseň, věčně svěží, čerstvé a  stále zelené, 
takové je pravé Irsko. Pokusíme se vám jej nabídnout z několika různých pohledů. Tajemná obřadní místa 
starých Keltů i historické budovy hlavního města, Aranské ostrovy s drsnou krajinou a nádhernými výhle-
dy na moře. Nezvyklou severskou přírodu na poloostrově Connemara, ohromující Mohérské útesy i pří-
jemnou pohodu poloostrova a městečka Dingle. Nevynecháme ani prohlídku Dublinu, kde společně na-
vštívíme katedrálu sv. Patrika a ve volném čase si můžete prohlédnout některé z mnoha pamětihodností 
nebo muzeí. Zdejšího počasí se neobávejte, přestože často prší nebo alespoň jemně mrholí, dokáže právě 
takové klima navodit velice zajímavou atmosféru. 

Dublin

Glendalough
Cashel

KillarneyDingle

Mohérské útesy
Aranské 
ostrovy

Clonmacnoise
Galway

1. den: Odpoledne odlet do Dublinu 
z  Prahy nebo Vídně. Po  příletu obou 
skupin se vydáme směrem na  západ 
ostrova. Ubytování. 
2. den: Prohlídka snad nejznámějšího 
irského kláštera ze 6. století a bývalé-
ho královského města Clonmac noise 
s  ruinami katedrály a  kostelů a  vy-
sokými keltskými kříži. Přejezd přes 
Galway do přístaviště Rossaveel. Výlet 
lodí na Aranské ostrovy – jízdné je 
v  ceně zájezdu. Navštívíme ostrov 
„Inis Mór“, velkou šikmou kamennou 
plošinu na jedné straně s obrovskými 
útesy a na straně opačné s písečnými 
plážemi. Možnost půjčení kola nebo 
projížďky mikrobusem s místním prů-
vodcem. Po návratu do přístaviště od-
jezd na ubytování. Večeře.
3. den: Tento den strávíme v oblasti 
Connemara s úžasně rozlehlou a di-
vokou krajinou, které dominují dva 

horské hřebeny národního parku. Bě-
hem dne navštívíme opatství Kylle-
more Abbey, romanticky vyhlížející 
stavbu na  břehu jezera obehnanou 
hradbami s  cimbuřím a  krásnými 
zahradami. Podnikneme procházku 
v  NP Connemara. Trasy jsou odstup-
ňovány dle náročnosti, a tak si vybere 
každý. Přejezd do města Galway, kte-
ré je považováno za centrum kultury 
a  zábavy západního pobřeží. Krátká 
prohlídka města a ubytování. Večeře.
4. den: Přejezd oblastí Burren, která 
je tvořena kamenitým, zvrásněným vá-
pencovým povrchem. Zastávka u dol-
menu Poulnabron – megalitické 
stavby skládající se z několika stojících 
kamenů, jež sloužila zřejmě jako primi-
tivní svatyně a obětiště. Poté přejede-
me k jednomu z nejnavštěvovanějších 
míst v  Irsku – Mohérským útesům, 
které se tyčí až do  výšky 200 m n. m. 

Přejezd trajektem přes ústí řeky Shan-
non. Ubytování (2 noci), večeře.
5. den: Dopoledne se zastavíme 
v  malebném rybářském městečku 
Dingle. Podnikneme okružní jízdu 
„Ring of Dingle“ po  pobřeží stej-
nojmenného poloostrova, který si 
vás jistě získá nejen krásnými výhledy 
na moře, strmými pastvinami a divo-
kými útesy, ale i  svými majestátnými 
horami. Během dne navštívíme nej-
lépe dochované oratorium v  Irsku 
Gallarus oratory a podnikneme ne-
náročnou procházku. 
6. den: Ráno se projdeme krásným 
parkem a  zahradami opatství Mu-
cross house na břehu jezera Lough 
Leane. Lze dojít až k  malému vo-
dopádu Torc Waterfall. Budete mít 
možnost si prohlédnout skanzen Mu-
cross Farm. Poté budeme pokračovat 
k  Rock of Cashel – nejzachovalej-

šímu románskému kostelu v  Irsku 
se zbytky obří katedrály a  věžovým 
hradem. Odjezd na ubytování. Večeře.
7. den: Dopoledne se přesuneme 
do pohoří Wicklow, kde leží ruiny raně 
křesťanského kláštera Glendalough. 
Z něj se dochovala vysoká válcová věž, 
trosky katedrály, několik kamenných 
kostelů a  jedny z  nejzachovalejších 
zdobených křížů v  Irsku. Odpoledne 
prohlídka hlavního města Irska – Dub-
linu. Navštívíme národní katedrálu ir-
ské protestantské církve – katedrálu 
sv. Patrika, která je největším koste-
lem v celém Irsku. Budete moci spat-
řit známá místa jako irskou univerzitu 
Trinity College se slavnou knihovnou, 
nábřeží řeky Liffey, O´Connell Street, 
čtvrť Temple Bar a další. Ubytování.
8. den: Odjezd na  letiště a  před 
poled nem odlet do Prahy nebo Vídně. 

Cena obsahuje: letenku Praha – Dublin 
a  zpět vč. let. tax ve  výši 7  000 Kč, vari-
antně letenku Vídeň – Dublin a zpět vč. 
let. tax ve výši 7 000 Kč, dopravu autobu-
sem v Irsku, 7x ubytování ve 3* hotelech 
(dvoulůžkové pokoje s  příslušenstvím), 

7x snídaně, 5x večeře (mimo 1. a 7. den), 
trajekty na Aranské ostrovy a přes řeku 
Shannon, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 
60 EUR, další výše neuvedené služby.

Příplatek: jednolůžkový pokoj: 4 500 Kč, 
*svoz z Brna do Prahy linkovým busem, 
nebo vlakem a  zpět mikrobusem (min. 
3  os.): 800 Kč. **svoz z  Brna do  Vídně 
a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč.
Minimální počet účastníků: 25

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
16� 7� – 23� 7� 2017 02IR17�1607 31 500 Kč odlet z Prahy, * Brno
16� 7� – 23� 7� 2017 02IR17�1607 31 500 Kč odlet z Vídně

6� 8� – 13� 8� 2017 02IR17�0608 31 500 Kč odlet z Prahy 
6� 8� – 13� 8� 2017 02IR17�0608 31 500 Kč odlet z Vídně, ** Brno

NP Connemara

Irsko • poznávací zájezd

Irsko – stejně jako nestárnoucí populární píseň, stále svěží a zelené – foto: AdobeStock Christ Church Cathedral v Dublinu – foto: AdobeStock

Modlitebna Gallarus oratory, poloostrov Dingle
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IRSKO 55+

Tento zájezd je určen pro ty, kteří chtějí poznat krásy Irska v relativně krátkém čase, v pohodovém tempu 
a bez náročnější turistiky. Ubytování je zajištěno v kvalitních hotelech, druhý a třetí den s vynikající polo-
penzí. Předposlední den vám nabízíme možnost návštěvy irského večera s večeří, hudbou a tanci přímo 
v centru Dublinu! Během zájezdu navštívíme Bunratty Castle na největší irské řece Shannon, ohromující 
Mohérské útesy, jednu z  nejromantičtěji vyhlížejících staveb Irska Kyllemore Abbey, v  národním parku 
Connemmara podnikneme nenáročnou procházku, budeme obdivovat svéráznou přírodu v oblasti Burren 
a nevynecháme ani prohlídku Clonmacnoise a Dublinu.

DublinGalway Clonmacnoise
NP Connemara

Irsko, Skotsko • poznávací zájezdy
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Cena obsahuje: letenku Praha – Dub-
lin a zpět nebo Vídeň – Dublin a zpět vč. 
let. tax ve výši 7 000 Kč, dopravu auto-
busem v  Irsku, 4x ubytování ve 3* a 4* 
hotelech (dvoulůžkové pokoje s příslu-
šenstvím), 4x snídaně, 2x večeře, prů-
vodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 

40 EUR, další výše neuvedené služby. 
Příplatek: jednolůžkový pokoj: 2 900 Kč, 
společenský večer s irskými tanci a večeří 
v Dublinu: 990 Kč, *svoz z Brna do Vídně 
a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč. 
Slevy: klienti ve  věku nad 55 let: 
2 000 Kč, nelze sčítat s dalšími slevami.
Minimální počet účastníků: 20

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
6� 9� – 10� 9� 2017 11IR17�0609 23 900 Kč odlet z Prahy
6� 9� – 10� 9� 2017 11IR17�0609 23 900 Kč odlet z Vídně, *Brno

1. den: Odpoledne odlet z  Prahy 
nebo Vídně do  Dublinu. Po  příletu 
obou skupin přesun na ubytování.
2. den: Nejprve dojedeme k řece Shan-
non, kde nedaleko Limericku navštívíme 
Bunratty Castle s  malým skanzenem. 
Poté si prohlédneme jedno z nejnavště-
vovanějších míst v  Irsku – Mohérské 
útesy, které se tyčí až do  výšky 200 m 
n. m. Dále budeme pokračovat oblastí 
Burren, která je tvořena kamenitým, 
zvrásněným vápencovým povrchem, 
a  zastavíme se u  dolmenu Poulna-
bron – megalitické stavby skládající se 
z několika stojících kamenů, jež sloužila 
zřejmě jako primitivní svatyně a obětiš-
tě. Ubytování (2 noci) a večeře.
3. den: Tento den strávíme v oblasti 
Connemara s úžasně rozlehlou a divo-
kou krajinou, které dominují dva hor-
ské hřebeny národního parku. Během 
dne navštívíme opatství Kyllemore 
Abbey, romanticky vyhlížející stavbu 
na břehu jezera, obehnanou hradba-
mi s cimbuřím a krásnými zahradami. 
Podnikneme procházku v národním 
parku Connemara s  úžasně roz-

lehlou a  divokou krajinou. Trasy jsou 
odstupňovány dle náročnosti, a tak si 
vybere každý. Krátká prohlídka města 
Galway, které je považováno za cen-
trum kultury a zábavy západního po-
břeží. Návrat na ubytování a večeře.
4. den: Dopoledne se vydáme 
na cestu do Dublinu. Cestou navští-
víme snad nejznámější irský klášter 
ze 6. století a bývalé královské město 
Clonmac noise s  ruinami katedrály 
a  kostelů a  vysokými keltskými kříži. 
Odpoledne nás čeká prohlídka hlavní-
ho města Irska. Navštívíme katedrálu 
sv. Patrika, která je největším koste-
lem v celém Irsku. Budete moci spatřit 
známá místa jako irskou univerzitu 
Trinity College, nábřeží řeky Liffey, 
O´Connell Street, čtvrť Temple Bar 
a  další. Ubytování přímo v  centru 
Dublinu. Můžete se zúčastnit spolu 
s  průvodkyní večeře s  programem 
irských tanců (nutno hlásit při ob-
jednání zájezdu), nebo se sami vydat 
na večerní procházku městem. 
5. den: Odjezd na  letiště a  před 
poled nem odlet do Prahy nebo Vídně. 

Mohérské útesy
Bunratty Castle

Burren

SKOTSKO 55+
Opět jsme pro vás připravili kratší verzi zájezdu po Skotsku s atraktivním programem v pohodovém tempu, 
bez dlouhých přejezdů a fyzicky náročných procházek. Ubytování je zajištěno v 3* hotelech, v ceně je 3x 
večeře. Navštívíme mnoho zajímavých, památných i historických míst. Ochutnáme místní whisky, prohléd-
neme si jeden z nejznámějších skotských zámků, zříceninu hradu na břehu jezera Loch Ness a samozřejmě 
nevynecháme ani hlavní město Edinburgh. Budeme se pohybovat v krásné přírodě plné lesů, jezer, pohoří 
i luk s pasoucími se ovcemi a dobytkem. Určitě se najde i čas posedět v některé typické hospůdce. 

Cena obsahuje: letenky z Prahy a zpět 
včetně letištních tax ve výši 7 000 Kč, do-
pravu autobusem ve Skotsku, 4x ubyto-
vání v 3*hotelech (dvoulůžkové pokoje 
s příslušenstvím), 4x snídaně, 3x veče-
ře, průvodce,  cestovní pojištění UNIQA 
K75C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné a  jízdné 

na lanovku 50 GBP, další výše neuvede-
né služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 3 000 Kč, 
*svoz z/do Brna mikrobusem (min. 3 os.): 
1 300 Kč.
Slevy: klienti ve  věku nad 55 let: 
2 000 Kč, nelze sčítat s dalšími slevami.
Minimální počet účastníků: 25

1. den: Odlet z  Prahy do  Edinbur-
ghu. Z  letiště nás autobus zaveze 
přímo do  centra pod Calton Hill 
a po krátkém a nenáročném výstupu 
budeme mít pod sebou celý Edin-
burgh jako na  dlani. Poté se zastaví-
me u budovy parlamentu a Holyrood 
Palace, oficiálního sídla britské králov-
ny ve Skotsku. Společně se projdeme 
po  Royal Mile ke  katedrále a  poté 
bude následovat volno, které můžete 
využít například k  prohlídce Edin-
burghského hradu, ve kterém jsou 
uloženy skotské korunovační klenoty. 
Odjezd na ubytování a večeře.
2. den: Dopoledne si nejprve pro-
hlédneme originální lodní výtah Fal-
kirk Wheel, který je jedinou stavbou 
tohoto druhu na světě a výrazně uleh-
čuje přepravu lodí mezi kanály. V his-
torickém městě Stirling navštívíme 
Wallaceův monument, z něhož je pěk-
ný výhled do  kraje. Poté se vydáme 
k  největšímu skotskému jezeru Loch 
Lomond. Zastavíme se v  městečku 
Luss, odkud je pěkný výhled na jezero 
a horu Ben Lomond. Poté již vyrazíme 
do proslulé Skotské vysočiny, pojede-

se přesuneme zpět do  Edinburghu 
a  navštívíme královskou jachtu Bri-
tannia, plavidlo, které bylo po  více 
jak 40 let domovem Jejího Veličenstva 
a  královské rodiny při jejich cestách. 
Ubytování.

me po vyhlídkové silnici přes rozsáhlé 
vřesoviště Rannoch Moor do  maleb-
ného údolí Glen Coe. Ubytování u je-
zera Loch Linnhe.
3. den: Nedaleko města Fort William 
leží Spean Bridge, kde se zastavíme 
u  památníku Commando Memorial. 
Vyvezeme se lanovkou na  Nevis 
Range, kde se krátce projdeme, 
za příznivého počasí odtud bývá pěk-
ný výhled na horu Ben Nevis. Poté si 
prohlédneme soustavu zdymadel 
ve  Fort Augustus. Naše cesta pak 
bude pokračovat k  nejhlubšímu, 
a díky příběhu o podivném mořském 
tvorovi nejznámějšímu, jezeru Skot-
ska – Loch Ness. Na  jeho břehu na-
vštívíme zříceninu hradu Urguhart 
Castle. Přejezd na ubytování a večeře.
4. den: Dopoledne se nejprve za-
stavíme v  městečku Tomatin, kde si 
prohlédneme palírnu a  ochutnáme 
místní whisky. Dále budeme pokra-
čovat malebným pohořím Grampi-
ans a  navštívíme jeden z  největších 
skotských zámků Blair Castle, který 
je vyhlášený jak svými zajímavými in-
teriéry, tak krásnými zahradami.  Poté 

5. den: Přesuneme se do  Glasgow, 
kde si prohlédneme katedrálu svatého 
Munga. Poté bude následovat volno 
v  centru města, které můžete využít 
k nákupům. Po poledni odjezd na letiš-
tě a odlet do Prahy. 

Edinburgh

Blair Castle

Loch Ness

Fort William

Stirling
Glasgow

Luss

Grampian 
Mountains

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
11� 5� – 15� 5� 2017 07IR17�1105 25 900 Kč Praha, *Brno
11� 9� – 15� 9� 2017 07IR17�1109 26 500 Kč Praha, *Brno

Tradiční irské stavení s doškovou střechou

Pohled na Edinburgh z Calton Hillu

Patrik 
Dekan
průvodce zájezdu

Milada  
Zábršová
průvodkyně zájezdu

Zdeňka 
Burianová
průvodce zájezdu
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Edinburgh

Dunottar 
Castle

Perth

ostrov Skye
Glen Coe

Loch Ness

Stirling
Luss

Grampian 
Mountains
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SKOTSKÉ OKOUZLENÍ 
Navštivte s  námi opět Britské ostrovy a  nechte se okouzlit krásou jejich jedinečné přírody, památkami 
s bohatou historií a nahlédněte s námi do každodenního života Skotů. Ubytování je zajištěno ve 3* hotelech, 
v ceně je 5x večeře. Během tohoto zájezdu uvidíme nejznámější skotské památky Scone Palace, Dunottar 
Castle, Rosslynskou kapli a  další. Navštívíme historická místa jako Culloden Battlefield nebo Glenfinnan. 
Prohlédneme si technické zajímavosti jako Falkirk Wheel, projdeme se zámeckými zahradami a ochutnáme 
také pravou skotskou whisky. Po celou dobu se budeme pohybovat v nádherné přírodě plné jezer, skalna-
tých hor a malebných pohoří Skotské vysočiny. Je to jediný hotelový zájezd v naší nabídce, během něhož se 
podíváme i na ostrov Skye, který patří k nejkrásnějším místům ve Skotsku vůbec. Budete mít také dostatek 
času vychutnat si atmosféru hlavního města Edinburghu, ale i historického Stirlingu a Glasgow.

1. den: V  podvečer odlet z  Pra-
hy do  Glasgow. Po  příletu odjezd 
na ubytování. 
2. den: Celý tento den věnujeme pro-
hlídce hlavního města Skotska Edin-
burghu. Nejprve navštívíme krá-
lovskou jachtu Britannia, plavidlo, 
které bylo po více jak 40 let domovem 
Jejího Veličenstva a  královské rodiny 
při jejich cestách. Poté nás autobus 
zaveze pod Calton Hill a  po  krátkém 
a  nenáročném výstupu budeme mít 
pod sebou celé město jako na dlani. 
Zastavíme se také u  paláce Holyro-
odhouse, poblíž něhož stojí i budova 
skotského parlamentu. Projdeme se 
po ulici Royal Mile k hlavní katedrále 
skotské církve St. Gilles. Během vol-
na můžete navštívit impozantní Edin-
burghský hrad postavený na vysoké 
čedičové skále, kde si mimo jiné mů-
žete prohlédnout korunovační kleno-
ty. Ubytování. 
3. den: Po snídani se vydáme na pro-
hlídku slavné Rosslynské kaple, kte-
rá je opředena mnoha tajemstvími. 
Pokračovat budeme do Falkirku, kde 
si prohlédneme originální lodní vý-
tah Falkirk Wheel, který je jedinou 
stavbou tohoto druhu na světě. Poté 
se vydáme k  největšímu skotskému 
jezeru Loch Lomond, jež bylo v roce 
2002 spolu s oblastí Trossachs vyhlá-
šeno prvním skotským národním par-
kem. Zastavíme se v městečku Luss, 
odkud je pěkný výhled na  jezero 

a horu Ben Lomond. Pak již vyrazíme 
do proslulé Skotské vysočiny. Pojede-
me po vyhlídkové silnici přes rozsáhlé 
vřesoviště Rannoch Moor do  ma-
lebného údolí Glen Coe. Ubytování 
u jezera Loch Linnhe a večeře (2 noci).
4. den: Nejprve se zastavíme v Glen-
finnanu, který je známý svým 300 
metrů dlouhým železničním via-
duktem. Přeplavíme se krátkým tra-
jektem na  ostrov Skye, jenž proslul 
překrásnými sceneriemi a  divokými 
horami. Jednu z  dominant ostrova 
tvoří za jasného počasí pohoří Cuillin. 
V  malebném rybářském přístavu 
v Portree se vydáme na nenáročnou 
procházku. Budete moci ochutnat 
legendární fish and chips, které zde 
připravují ze zaručeně čerstvých ryb. 
Cestou zpět na  ubytování budeme 
projíždět kolem jedné z  nejznáměj-
ších skotských památek, pevnosti 
Eilean Donan Castle.  
5. den: Nedaleko města Fort William 
leží Spean Bridge, kde se zastavíme 
u  památníku Commando Memorial, 
od kterého bývá za příznivého počasí 
pěkný výhled na horu Ben Nevis. Na-
vštívíme také prodejnu se suvenýry 
a vlněnými výrobky. V městečku Fort 
Augustus si prohlédneme soustavu 
zdymadel, jež je součástí nejdelšího 
vodního kanálu ve Skotsku. Pak bude 
naše cesta pokračovat podél nejhlub-
šího, a  – díky příběhu o  podivném 
mořském tvorovi – nejznámějšímu 

jezeru Skotska Loch Ness. Na  jeho 
břehu navštívíme zříceninu hradu Ur-
guhart Castle. Cestou na ubytování 
se ještě zastavíme na místě, kde pro-
běhla jedna z  největších bitev v  his-
torii Skotska – Culloden Battlefield. 
Ubytujeme se v  podhůří Grampien 
Mountains. Večeře.
6. den: Dopoledne se vydáme 
do  palírny Glenfiddich, která se 
nachází v  samém srdci nejznámější 
oblasti výroby whisky. Po  prohlídce 
bude následovat ochutnávka čtyř 
vzorků místní jednosladové whisky. 
Pokud se nebudete chtít zúčast-
nit prohlídky, můžete se sami projít 
po  okolí, hned vedle palírny se na-
cházejí trosky zámku Balvenie Castle. 
Po  degustaci se přesuneme do  po-
břežního města Aberdeen. Poté si 

prohlédneme zříceninu pevnosti Du-
nottar Castle, která byla postavena 
na útesu nad mořem. Přejezd na uby-
tování v Perthu a večeře.
7. den: Po snídani si nejprve prohléd-
neme místo korunovací skotských 
králů – zámek Scone Palace, kde se 
mimo jiné budete moci projít jeho 
rozsáhlými zahradami. Poté se vydá-
me do  středověkého městečka Stir-
ling, které proslulo vítěznými bitvami 
Skotů nad Angličany. Projdeme se 
v okolí hradu a navštívíme památník 
Williama Wallace, ze kterého je pěkný 
rozhled do kraje. Ubytování a večeře.
8. den: Dopoledne zavítáme 
do  katedrály sv. Munga v  Glasgow, 
poté bude následovat osobní volno 
na  nákupy a  odpoledne transfer 
na letiště a odlet do Prahy.

Cena obsahuje: letenku Praha 
– Glasgow a  zpět vč. let. tax ve  výši 
7  000 Kč, dopravu autobusem 
ve  Skotsku, 7x ubytování v  3* hote-
lech (dvoulůžkové pokoje s  příslušen-
stvím), 7x snídaně, 5x večeře (mimo 

1. a 2. den), průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: jízdenka na  lanov-
ku a  vstupné cca 60 GBP, další výše 
neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 6 900 Kč, 

*svoz z Brna do Prahy linkovým autobu-
sem nebo vlakem a  zpět mikrobusem 
(min. 3 os.): 800 Kč.
Minimální počet účastníků: 25

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
10� 7� – 17� 7� 2017 06IR17�1007 34 900 Kč Praha, *Brno

Železniční viadukt v Glenfinnanu – foto: Vladimír Prouza Bývalé královské sídlo Scone Palace – foto: Miroslav Koňařík

Glasgow

Typický dvoupatrový autobus v centru Edinburghu

www.skandinavie.cz
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PŘÍRODOU SKOTSKA
Skotsko je populární destinací turistů z celého světa, proto máme již několik let v nabídce zájezd také pro 
ty naše klienty, kteří na svých cestách upřednostňují pobyt v přírodě. Program je sestaven tak, abychom 
v každé oblasti strávili alespoň celý jeden den bez nutnosti dlouhých přejezdů na ubytování. Obtížnost 
zájezdu jsme zvolili na úrovni „červené botičky“, což znamená, že se budou střídat lehčí a náročnější túry. 
Chodit tedy můžete jen s batůžkem. Budete mít možnost vystoupat na nejvyšší vrchol britských ostrovů 
Ben Nevis, poznáte Grampians Mountains, ostrov Skye i údolí Glen Coe. Navštívíme také hrad Eilean Do-
nan, palírnu a prohlédneme si centrum hlavního města Edinburghu.

1. den: Dopoledne odlet z  Prahy 
do Edinburghu. Po příletu se vydáme 
do  centra hlavního města Skotska. 
Projdeme se po  ulici Royal Mile až 
ke  královské rezidenci Holyroodhou-
se a  parku, jehož součástí je i  kopec 
nazývaný „Artušův trůn“. Můžete 
na něj vystoupat a mít tak celé měs-
to jako na dlani. Večer přesun do Pit-
lochry na ubytování.
2. den: Celý tento den se budeme 
věnovat turistice v Grampian Moun-
tains. Nejprve se přesuneme do ma-
lebné vesničky Braemar a podnikne-
me výšlap na  horu Morrone, odkud 
je krásný výhled na  jižní část pohoří 
Cairngorm. Po  ubytování v  místním 
hostelu se ještě můžete vydat na krat-
ší procházku v údolí řeky Dee.
3. den: Dopoledne přejedeme 
do  Tomatinu, kde navštívíme palír-
nu a ochutnáme místní whisky. Poté 
budeme pokračovat k  jezeru Loch 
Ness. V  městečku Fort Augustus 
si prohlédneme soustavu zdyma-
del, která je součástí Kaledonského 
kanálu, nejdelšího vodního kanálu 

6. den: Dopoledne se vydáme 
na  lehčí túru v  pohoří Three Sisters,  
v jedné z nejkrásnějších oblastí Skot-
ska Glen Coe. Poté přejedeme přes 
oblast Rannoch Moor až do známého 
historického města Stirling, kde se 
krátce projdeme v okolí hradu. Zájezd 

ve Skotsku.  Navštívíme také historic-
ký hrad Eilean Donan Castle, jednu 
z  nejznámějších skotských památek. 
Ubytujeme se v městečku Broadford 
na ostrově Skye (2 noci).
4. den: Tento den se budeme věno-
vat turistice na ostrově Skye. Nejprve 
podnikneme túru v  pohoří Cuillins 
Hills na jihu ostrova. Poté přejedeme 
na sever a projdeme se v oblasti Qui-
raing. Při obou túrách nás za pěkného 
počasí čekají nádherné výhledy. Zasta-
víme se také v  malebném rybářském 
přístavu v  Portree, kde ochutnáme 
legendární fish and chips. Návrat 
na ubytování v Broadfordu. 
5. den: Dopoledne se nejprve 
přeplavíme z  Armadale trajektem 
do  Mallaig. Krátce se zastavíme 
v Glenfinnanu, který je známý svým 
300 metrů dlouhým železničním via-
duktem. Poté budeme pokračovat 
do  městečka Fort William, kde bude 
hlavním bodem programu výstup 
na  nejvyšší horu Velké Británie 
Ben Nevis (1 344 m n. m.). Ubytování 
v hostelu přímo u nástupu na túru. 

zakončíme v  Edinburghu. Centrum 
města a  hlavní stavby bývají večer 
hezky osvětlené a tak se ještě můžete 
vydat na večerní procházku nebo na-
vštívit některou z mnoha restaurací.
7. den: Ráno transfer na letiště a od-
let do Prahy (s přestupem).

Skotsko • poznávací zájezdy s turistikou

Edinburgh

Pitlochry

Ostrov Skye

Inverness

Glen Coe
Stirling

Grampian Mountains

Cena obsahuje: letenku Praha – Edin-
burgh a zpět vč. let. tax ve výši 7 000 Kč, 
dopravu mikrobusem ve Skotsku, 6x uby-
tování v  hostelech (vícelůžkové pokoje, 
zpravidla se společným sociálním zaříze-
ním), průvodce, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: stravu, vstupné asi 
20 GBP, další výše neuvedené služby.
Příplatek: 5x snídaně (4x kontinentální, 
1x skotská): 900 Kč. 
Minimální počet účastníků: 7
Garance malé skupiny (max. 8 osob)

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
25� 8� – 31� 8� 2017 05IR17�2508 26 900 Kč Praha 

facebook.com/periscope.cz

SKOTSKÁ VYSOČINA A SKYE 

Edinburgh

Pitlochry
Fort William

Stirling

Opět vám přinášíme zájezd, který spojuje cestování v menší skupině, zajímavý program doplněný pro-
cházkami v  přírodě a  ubytování ve  dvoulůžkových pokojích hotelu nebo penzionu. V  ceně zájezdu je 
3x  večeře. Turistická náročnost není zvlášť vysoká, od  účastníků se očekává průměrná fyzická kondice, 
vhodné oblečení a chuť vidět věci také jinak než přes okénko mikrobusu. Náročný je pouze výstup na horu 
Ben Nevis, který však nabízí krásné výhledy i těm, kteří vyjdou ani ne do třetiny hory. Nebudeme se však 
věnovat pouze přírodě, navštívíme mnoho zajímavých míst a  památek. Nevynecháme ani ochutnávku 
v palírně skotské whisky a prohlídku historické části Edinburghu. 

Cena obsahuje: letenku z  Prahy 
do  Skotska a  zpět vč. let. tax ve  výši 
7  000 Kč, dopravu autobusem nebo 
mikrobusem, trajekt na  Skye, 5x ubyto-
vání v 3* hotelech (dvoulůžkové pokoje 
s  příslušenstvím), 4x snídaně (v  termí-
nu od  15. 9. 6x ubytování, 5x snídaně), 

3x večeře, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku. 
Cena neobsahuje: vstupné cca 25 GBP 
a další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 5 900 Kč.
Minimální počet účastníků: 20

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
2� 7� – 7� 7� 2017 10IR17�0207 31 500 Kč Praha 

15� 9� – 21� 9� 2017 10IR17�1509 32 900 Kč Praha 

1. den: V dopoledních hodinách od-
let z Prahy do Edinburghu. Po příletu 
se nejprve zastavíme u  originálního 
lodního výtahu Falkirk Wheel. Poté 
navštívíme Wallaceův monument,  
symbol středověkého městečka Stir-
ling. Projdeme se v  blízkosti hradu 
a přesuneme se na ubytování. 

jako na dlani. Poté se projdeme ulicí 
Royal Mile, která se táhne od  krá-
lovské rezidence Holyroodhouse až 
k  impozantnímu hradu. Prohlédne-
me si katedrálu St. Giles a ve volném 

me túru v pohoří Cuillins Hills. Poté 
se přeplavíme krátkým trajektem 
do Mallaig a vydáme se zpět do Fort 
William. Zastavíme se také v  Glen-
finnanu, který je známý svým 300 me-
trů dlouhým železničním viaduktem.
4. den:  Po snídani se nejprve krát-
ce zastavíme u památníku Comman-
do Memorial ve Spean Bridge. Pak bu-
deme pokračovat k  nejproslulejšímu 
jezeru Skotska – Loch Ness. V městeč-
ku Fort Augustus si prohlédneme 
soustavu zdymadel. Poté se vrátíme 
do Fort William a podnikneme výstup 
na  nejvyšší horu Velké Británie 
Ben Nevis (1 344 m n. m.). Krásným 
výhledem budou odměněni i ti, kteří 
nevyjdou úplně nahoru. Dle počasí 
a schopností účastníků může náš zku-
šený průvodce zvolit i jiný program. 
5. den: Přesuneme se do  Pitlochry, 
kde navštívíme palírnu Blair Athol 
Distillery a po prohlídce ochutnáme 
místní whisky. Pak budeme pokra-
čovat do Edinburghu. Nejprve se vy-
dáme na  kopec nazývaný „Artušův 
trůn“, odkud budeme mít celé město 

čase budete mít možnost projít si 
další části centra města a povečeřet či 
posedět v některé z mnoha restaurací 
nebo pubů. Ubytování.
6. den: Ráno odlet do Prahy.

Ostrov Skye
Loch Ness

Glen Coe

René 
Bělohradský
průvodce zájezdu

Památník v Glenfinnanu věnovaný skotským horalům – foto: VisitBritain

Odpočinek po výstupu k jezeru Coire Lagan 

V termínu od 15. 9. přílet na letiště 
v Glasgow o den dříve, nocleh.

2. den: V  NP Trossachs podnikneme 
výšlap na kopec Conic Hill, odkud se 
naskýtá krásný výhled na  jezero Loch 
Lomond. Poté budeme pokračovat 
přes vesničku Luss a  rozsáhlou ob-
last bažin a  rašelinišť Rannoch Moor 
do jednoho z nejkrásnějších údolí Skot-
ska, Glen Coe. Vydáme se zde na lehčí 
túru v  pohoří Three Sisters. Ubytování 
na břehu jezera Loch Linnhe (3 noci). 
3. den: Dopoledne se vydáme zá-
padní částí Skotské vysočiny na ostrov 
Skye. Cestou si prohlédneme jednu 
z  nejznámějších skotských památek 
Eilean Donan Castle. Přejedeme 
přes most Skye Bridge a  podnikne-
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Chodník na „Artušův trůn“ lemuje záplava žlutých květů hlodášů – foto: Miroslav Koňařík Hlavní katedrála skotské církve St. Gilles – foto: Miroslav Koňařík

Edinburgh

Orknejské ostrovy

BraemarFort William

Dunrobin Castle

Loch Ness

Stirling

Cena obsahuje: letenku Praha – 
Edinburgh a  zpět vč. let. tax ve  výši 
7  000  Kč., dopravu autobusem 
ve Skotsku, trajekt na Orknejské ostrovy, 
7x ubytování v  3*hotelech (dvoulůž-

kové pokoje s  příslušenstvím), 7x  sní-
daně (poslední den formou balíčku), 
4x večeře, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné okolo 

50 GBP, další výše neuvedené služby.
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 7  900 Kč, 
*svoz z  Brna do  Prahy a  zpět mikrobusem 
(min. 3 os.): 1 300 Kč.
Minimální počet účastníků: 25

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
18� 8� – 25� 8� 2017 08IR17�1808 38 900 Kč Praha, *Brno

Již potřetí jsme pro vás připravili zájezd zahrnující návštěvu Orknejských ostrovů, během něhož budete mít 
možnost vychutnat si jak pobyt v přírodě s mnoha procházkami a túrami, tak komfort hotelového ubyto-
vání. V ceně zájezdu jsou 4 večeře. Skotsko je zajímavá země, která vás jistě zaujme nejen svou nevšední 
krajinou. Tento zájezd vám umožní poznat jak historické památky, tak přírodní krásy Skotska. Zvolili jsme 
střední turistickou náročnost, takže ti nejzdatnější mohou vystoupat až na  vrchol Ben Nevis. Zároveň i  ti 
o  něco méně fyzicky připravení budou mít možnost dojít na  místa s  krásnými výhledy. Podnikneme túru 
v Grampian Mountains, procházky po mořském pobřeží a v Edinburghu se můžeme vydat na vyhaslou sop-
ku. Navštívíme nejzachovalejší evropskou neolitickou osadu, v  palírně ochutnáme skotskou whisky, pro-
hlédneme si královskou jachtu i jeden z nejmalebnějších skotských zámků. 

1. den: Dopoledne odlet z  Prahy. 
Po  příletu si nejprve prohlédneme 
originální lodní výtah Falkirk Wheel, 
který je jedinou stavbou tohoto 
druhu na  světě a  výrazně ulehčoval 
přepravu lodí mezi kanály. V  histo-
rickém městě Stirling se nejprve 
krátce projdeme městečkem k hradu 
a  následně navštívíme Wallaceův 
monument, z něhož je pěkný výhled 
do  kraje. Památník je věnován lido-
vému hrdinovi Williamu Wallaceovi, 
který vedl Skoty ve  válce za  nezá-
vislost, a  jehož můžete znát z  filmu 
Statečné srdce. Přejezd na ubytování. 
2. den: Tento den strávíme v centru 
hlavního města Skotska Edinburghu. 
Nejprve navštívíme královskou 
jachtu Britannia, plavidlo, které 
bylo po  více jak 40 let domovem 
Jejího Veličenstva a  královské rodiny 
při jejich cestách. Pak se po  někte-
ré ze značených stezek vydáme 
na kopec zvaný „Artušův trůn“, odkud 
budeme mít celé město jako na dlani. 
Projdeme se také po  ulici Royal 
Mile a  navštívíme hlavní katedrálu 
skotské církve St. Gilles. Poté bude 
následovat volno, během kterého 
se můžete vydat třeba na  prohlíd-
ku Edinburghského hradu, kde 
si mimo jiné můžete prohlédnout 
korunovační klenoty. Zbude také čas 
na ochutnání některé z místních spe-
cialit, ať už v pubu, nebo v některém 
z krámků. Přejezd na ubytování.
3. den: Dnes se  vydáme vstříc 

Skotské vysočině. Pojedeme přes 
rozsáhlé vřesoviště Rannoch Moor, 
po  vyhlídkové silnici přes malebné 
horské údolí Glen Coe až do  měs-
tečka Fort William, které leží na břehu 
jezera Loch Linnhe. Hlavním bodem 
programu tohoto dne bude výstup 
na  nejvyšší horu Velké Británie 
Ben Nevis (1 344 m n. m.). Krásným 
výhledem na  Skotskou vysočinu 
budou odměněni i  ti, kteří nevyjdou 
až nahoru. V  případě nepříznivého 
počasí podnikneme náhradní túru 
do Ztraceného údolí. Ubytování.
4. den: Dopoledne se nejprve vydá-
me k  nejhlubšímu, a  díky příběhu 
o  podivném mořském tvorovi nej-
proslulejšímu, jezeru Skotska Loch 
Ness. Navštívíme zříceninu hradu 
Urguhard Castle, která stojí na jeho 
břehu. Pak už se vydáme na  cestu 
k  severnímu pobřeží. Tam se pro-
jdeme u  majáku na  Duncansby 
Head a  budeme pozorovat kolonie 
ptáků žijících na útesech. Po krátkém 
přejezdu do  Thurso se ubytujeme 
(2 noci). Večeře.
5. den: Tento den strávíme 
na  Orknejských ostrovech, kam 
se nejprve dopravíme trajektem. 
Pak už se vydáme přes Churchillovy 
bariéry, spojující jednotlivé ostrovy 
na  východním břehu zátoky Scapa 
Flow, do  Kirkwallu, hlavního města 
ostrovů, kde si budete moci prohléd-
nout St Magnus Cathedral, prochá-
zet se v  přístavu nebo se věnovat 

nákupům. Dále budeme pokračovat 
k  úzkému pruhu země mezi jeze-
ry Harray a  Stennes, kde se zasta-
víme u  kamenných kruhů Ring of 
Brodgar a  Stones of Stennes. 
Navštívíme neolitickou vesnici Skara 
Brae pocházející z období 2 500 př. n. 
l. Na závěr navštívíme malebné měs-
tečko Stromness. Návrat na  ubyto-
vání v Thurso a večeře.
6. den: Dopoledne se nejprve krátce 
projdeme v okolí městečka Wick. Poté 
navštívíme zámek Dunrobin Castle 
ze 13. století, který je jedním z nejdéle 
osídlených panství v  Británii. Budete 
moci zhlédnout představení s  cviče-
nými sokoly. Dále budeme pokračo-
vat přes hlavní město Skotské vysoči-
ny Inverness do  městečka Aviemore 
a  podnikneme túru zakončenou 
výhledem na pohoří národního parku 

Cairngorm. Ubytování a večeře. 
7. den: Po  snídani se vydáme 
do  palírny Glenfiddich, která se 
nachází v  samém centru výroby   
whisky v oblasti Speyside. Po prohlíd-
ce bude následovat ochutnávka čtyř 
vzorků místní jednosladové whisky. 
Pokud se nebudete chtít zúčastnit 
prohlídky, můžete se sami projít 
po okolí, hned vedle palírny se nachá-
zejí trosky zámku Balvenie Castle. 
Poté budeme pokračovat mimo 
hlavní turistické trasy až do  vesničky 
Braemar, kde podnikneme výšlap 
na horu Morrone s krásnými výhledy 
do okolí. Poté se přesuneme na uby-
tování v Edinburghu, cestou se zasta-
víme v restauraci na večeři.
8. den: Ráno odjezd na letiště a odlet 
do Prahy.

SKOTSKO A ORKNEJSKÉ OSTROVY
Skotsko • poznávací zájezd s turistikou

Grampian 
Mountains

Duncansby 
Head

Thurso

Do 17� 1� 2017 cena jen 36 566 Kč! Časové slevy dalších zájezdů jsou uvedeny na webu�

Neolitická vesnice Skara Brae na Orknejských ostrovech



SKOTSKÁ WHISKY A HIGHLAND GAMES
Skotsko • poznávací zájezd

Edinburgh

Pitlochry
Fort William

Stirling

Whisky patří ke  Skotsku stejně neodmyslitelně jako kilt nebo ragby. Stejně tak 
k němu ale patří soutěže siláků, tanečníků a dudáckých kapel, které můžete zhléd-

nout při tomto zájezdu během tzv. Atholl Gathering, skotských her, jež se konají v areálu jednoho z nej-
známějších skotských zámků. Tato akce s velmi dlouhou tradicí není pouhou turistickou atrakcí, a vy tak 
budete mít možnost nahlédnout do běžného života obyvatel hrabství Pertshire. Zájezd vás rovněž zavede 
do krásné přírody Skotské vysočiny, do Edinburghu, historického Stirlingu a samozřejmě také do palíren. 
V každé palírně se nám bude věnovat zkušený místní průvodce. Věříme, že zájezd zaujme nejen milovníky 
whisky, ale i ty z vás, kteří chtějí zažít atmosféru Skotska v příjemném pohodovém tempu s menší skupi-
nou. Ubytování v hotelech nebo penzionech, v ceně zájezdu je 4x večeře.

Cena obsahuje: letenku Praha – 
Edinburgh a  zpět vč. let. tax ve  výši 
7 000 Kč, dopravu autobusem nebo mik-
robusem ve  Skotsku, 5x ubytování v  3* 
hotelech nebo penzionech (dvoulůžko-
vé pokoje s  příslušenstvím), 4x večeře, 
4x snídaně (mimo poslední den), vstu-

py do  palíren Cardhu, Blair Atholl 
a Tomatin, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku. 
Cena neobsahuje: další vstupné cca 
50 GBP a další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 5 900 Kč
Minimální počet účastníků: 15

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odj. místo:
25� 5� – 30� 5� 2017 12IR17�2505 31 900 Kč Praha

1. den: Dopoledne odlet z Prahy. Po pří-
letu se vydáme na  sever. Pojedeme 
kolem známého železničního mostu 
Forth Bridge (UNESCO) do městečka 
Pitlochry, kde navštívíme palírnu Blair 
Atholl Distillery – v  ceně zájezdu. 
Po prohlídce ochutnáme 4 vzorky míst-
ní jednosladové whisky. Přesuneme se 
na  ubytování do  podhůří Grampian 
Mountains. Večeře. 
2. den: Celý tento den se bude-
me pohybovat v  oblasti Speyside, 
která je centrem výroby skotské 
whisky. Nejprve se vydáme do  ves-
nice Knockando, kde navštívíme 
Cardhu Distillery – v  ceně zájez-
du. Součástí prohlídky bude degu-
stace 3 vzorků místní whisky. Pak 
navštívíme nejznámější skotské bed-
nářství Speyside Cooperage, kde se 
vyrábí a  opravují sudy. V  Dufftownu, 
„hlavním městě whisky“, navští-
víme vyhlášenou Glenfiddich 
Distillery. Zkušený průvodce pro-
vede naši skupinu palírnou i  historií 
této rodinné firmy. Navštívíme také 
skladiště s uloženými sudy pro výro-
bu slavné patnáctileté Glenfiddich 
Solera Reserve. Prohlídku zakončíme 
ochutnávkou, během níž se poku-
síme proniknout do  chutí a  vůní 
12, 15, 18 a 21letých místních whisky. 
Tuto prohlídku je možno vynechat 
a  čas strávit procházkou u  zříceniny 

Balvenie Castle, která se nachází 
poblíž palírny. Na  závěr se můžete 
svézt po  Keith&Dufftown Railway 
a vychutnat si pohled na krajinu také 
z vlaku. Návrat na ubytování a večeře. 
3. den: Dopoledne nejprve navštíví-
me poslední palírnu v  tomto zájez-
du – Tomatin – v  ceně zájezdu. 
Naše cesta pak bude pokračovat k nej-
známějšímu skotskému jezeru Loch 
Ness, na  jehož břehu si prohlédne-
me zbytky hradu Urguhard Castle. 
Poté se projdeme kolem plavebních 
komor zdymadel ve  Fort Augustu, 
což je příjemné místo k  posezení 
a  ochutnání některých ze skotských 
specialit. Zastavíme se také u  památ-
níku Commando memorial ve Spean 
Bridge, odkud je za příznivého počasí 
krásný výhled na  nejvyšší horu Velké 
Británie Ben Nevis. Pak se přesuneme 
na ubytování. Večeře. 
4. den: Dnes se zúčastníme akce 
nazývané Atholl Gathering, která 
probíhá v  areálu zámku Blair Castle. 
Postupně budeme moci sledo-
vat zápolení siláků ze všech koutů 
Skotska v  netradičních disciplínách, 
jako je vrhání kmene stromu, zve-
dání těžkých břemen a  podobně. 
Uvidíme také nástup vojenské kapely. 
Odpoledne se vydáme do historické-
ho města Stirling, kde navštívíme 
Wallaceův monument, z  něhož je 

Speyside

facebook.com/periscope.cz

NOVINKA

Měděné destilační kotle v palírně Glenfiddich – foto: Patrik Dekan Nástup armády horalů z Athollu na zámeckém nádvoří – foto: Archiv Blair atholl

pěkný výhled do  kraje. Památník je 
věnován lidovému hrdinovi Williamu 
Wallaceovi, který vedl Skoty ve  válce 
za nezávislost. Ubytování a večeře.  
5. den: Celý tento den strávíme v hlav-
ním městě Skotska Edinburghu. Vydáme 
se na  Calton Hill, odkud budeme mít 
celé město jako na  dlani. Navštívíme 
královskou jachtu Britannia, plavi-
dlo, které bylo po více jak 40 let domo-
vem Jejího Veličenstva a  královské 
rodiny při jejich cestách. Zastavíme se 

také u  paláce Holyroodhouse, v  jehož 
blízkosti stojí i  budova skotského par-
lamentu. Projdeme se po  ulici Royal 
Mile k  hlavní katedrále skotské církve 
St. Gilles. Během volna můžete navští-
vit impozantní Edinburghský hrad 
postavený na  vysoké čedičové skále, 
kde si mimo jiné můžete prohlédnout 
korunovační klenoty. Ubytování. 
6. den: Ráno transfer na  letiště 
a odlet do Prahy.

ZÁJEZDY A UBYTOVÁNÍ NA MÍRU
Na  vyžádání vám pro individuální cesty zajistíme ubytování, le-
tenky a zapůjčení automobilu ve Skotsku. Chcete vyrazit do Skot-
ska s firmou v menším kolektivu nebo s podnikovým kolektivem či 
skupinou přátel? Zajistíme vám celý zájezd do Skotska, mj. i včet-
ně trajektů a průvodce. Kompletní servis od návrhu trasy až po do-
dání potřebných dokladů a instrukcí k zájezdu. 

Osobní konzultace v kanceláři CK Periscope Skandinávie v Brně,  
případně po telefonu 542 213 346 nebo na: mirek@skandinavie�cz

• PROGRAM
• LETENKY
•  UBYTOVÁNÍ  

(hostely, penziony, hotely)
• ZAPŮJČENÍ AUTOMOBILU
Rádi se s vámi podělíme o své zkušenosti.

Patrik 
Dekan
průvodce zájezdu

Loch Ness
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Mohérské útesy se tyčí až do výšky 200 m n. m. – foto: Miroslav Koňařík Holyrood House – oficiální sídlo britské královny ve Skotsku – foto: Miroslav Koňařík

TO NEJLEPŠÍ Z IRSKA A SKOTSKA
Irsko, Skotsko • poznávací zájezd

Cena obsahuje: letenky Praha – Dublin 
a Edinburgh – Praha vč. let. tax, dopravu 
autobusem dle programu, trajekt z Irska 
do  Skotska, 9x ubytování v  hotelech 
nebo penzionech (2lůžkové pokoje), 

9x  snídaně, průvodce, pojištění proti 
úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupy cca 50 EUR 
a 80 GBP, jízdné MHD.
Příplatky: cestovní pojištění UNIQA 

K7C: 400 Kč, 1lůžkový pokoj: 8  990 Kč, 
9x večeře: 5 590 Kč.
Minimální počet účastníků: 30

Opět vám nabízíme zájezd, ve  kterém je propojeno Irsko, Severní Irsko a  Skotsko. Země, které jsou si 
v mnohém podobné, i když od nepaměti vždy usilovaly o svoji svébytnost. Nejdelší zájezd z naší nabídky 
na Britských ostrovech vám umožní návštěvu všech tří hlavních měst Dublinu, Belfastu i Edinburghu, his-
torických památek a také nejznámějších míst jednotlivých oblastí, jako jsou Mohérské útesy, doky, ve kte-
rých byl postaven Titanic, město Glasgow nebo jezero Loch Ness. Čeká nás také plavba trajektem, návštěva 
palírny whisky v Killbegan, prohlídka korunovačních klenotů, výrobna šperků z vřesu a další zajímavosti. 
Vybrali jsme to podstatné z každé země, tak abychom zachovali příjemné tempo zájezdu. 
Ubytování je zajištěno v hotelech a penzionech a je možné si připlatit za večeře. 

1. den: Odlet z  Prahy do  Dublinu, 
transfer do hotelu. Nocleh.
2. den: Dopolední procházka 
po irském hlavním městě Dublinu – 
O‘Connell Street, Trinity College, kde 
lze obdivovat Book of Kells – evan-
geliář z  8. stol. Prohlídka katedrály 
sv. Patrika. Odjezd do hrabství Tippe-
rary s  krátkou zastávkou u  Rock 
of Cashel, nejkrásnější středověké 
památky Irska. Přejezd k  národnímu 
parku Killarney. Nocleh (2 noci).
3. den: Celodenní výlet po  poloost-
rově Dingle se zastávkou ve  stejno-
jmenném rybářském městečku, které 
se chlubí delfínem Funghi. Při projížď-
ce kolem rozeklaného pobřeží Atlant-
ského oceánu vás čekají nádherné 
výhledy a  písečné pláže. Prohlídka 
Gallarus Oratory, která je jednou 
z nejpůsobivějších raně křesťanských 
památek. Návrat na nocleh.

4. den: Po  snídani přejezd krátkým 
trajektem přes ústí řeky Shannon. 
Zastávka u  informačního centra, pro-
cházka podél Mohérských útesů, 
kde lze poslouchat fascinující buše-
ní vln Atlantiku. Cesta pokračuje podél 
pobřeží se zastávkou na  ochutnávku 
irských sýrů na  farmě Aillwee Cave. 
Dojezd do hotelu.
5. den: Dopoledne návštěva palírny 
Kilbeggan, kde se seznámíte s historií 
a výrobou zlatavě jantarové irské whis-
key, kterou  budete moci i  ochutnat. 
Poté přejezd srdcem smaragdového 
ostrova, krajinou se 40 odstíny zelené 
do Belfastu – hlavního města Sever-
ního Irska. Krátká prohlídka města 
spojeného s  fenoménem Titaniku. 
Doporučujeme navštívit fantastickou 
expozici v Titanic Belfast muzeu. 
6. den: Trajekt do  Skotska a  prů-
jezd podél pobřeží hrabství Ayrshi-

re, oblastí písečných pláží. Zastávka 
v  Alloway u  domu, kde se narodil 
a  žil slavný skotský básník Robert 
Burns. Prohlídka největšího skotského 
města Glasgow, jehož centrem je 
náměstí sv. Jiří. 
7. den: Dopoledne prohlídka králov-
ského Stirlingu s  hradem, kde byla 
korunována Marie Stuartovna. Krátká 
zastávka u poutavých peřejí v Killinu. 
Přejezd přes jedno z  nejkrásnějších 
údolí Skotska Glen Coe a  největší 
vřesoviště Rannoch Moor. Průjezd 
kolem Ben Nevisu – nejvyšší hora 
Velké Británie, do  malebného Fort 
Augustus, kde jsou zdymadla a  kde 
začíná pověstmi opředené jezero 
Loch Ness. Nocleh. 
8. den: Po  snídani prohlídka impo-
zantních ruin Urquhart Castle. Prů-
jezd Inverness, které je považováno 
za  hlavní město Skotské vysočiny. 

Další návštěva bude u  Blair Castle 
– velkolepého sídla vévody z  Atholu, 
jež je jedním z  nejnavštěvovanějších 
ve  Skotsku, a  to nejen proto, že má 
jedinou soukromou armádu v  zemi. 
Městečko Pitlochry – zastávka v palír-
ně s ochutnávkou pravé skotské whis-
ky, procházka k přehradě s „žebříkem“ 
pro lososy. Cestou do  Edin burghu 
přejezd kolem slavného červeného 
železničního mostu Forth Bridge. 
9. den: Celodenní prohlídka Edin-
burghu – hlavního města Skotska, 
během níž budete obdivovat ele-
gantní domy na  „Novém městě“, 
uvidíte skotské korunovační klenoty 
na  středověkém hradě a  projdete 
se po  Královské míli, kde se nachá-
zí několik důležitých staveb, např. 
katedrála St. Giles či Holyroodpalace. 
10. den: snídaně formou balíčku. 
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Termín: Kód zájezdu: Cena: Odjezdové místo:
2� 6� – 11� 6� 2017 01KS17�0206 39 990 Kč Praha

14� 7� – 23� 7� 2017 01KS17�1407 39 990 Kč Praha
6� 8� – 15� 8� 2017 01KS17�0608 39 990 Kč Praha

Edinburgh

Belfast

Stirling

Glasgow

PitlochryFort William

Cashel

Galway Kilbeggan

DublinMohérské útesy

Killarney

Dingle

www.skandinavie.cz

Železniční most Forth Bridge postavený v roce 1890 je zapsán v UNESCO
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AZORSKÉ OSTROVY
MADEIRA
KANADA
LISABON
ANDALUSIE 
MEXIKO
USA
IZRAEL
ARMÉNIE
GRUZIE
NOVÝ ZÉLAND
a další

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

SVĚT S PRŮVODCI CK PERISCOPE SE VÁM PRÁVĚ OTEVÍRÁ!
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DÁLE V NABÍDCE:
74SV17 KYPR
63SV17  PORTO
13KS17  VIETNAM
14KS17 JAPONSKO 
60SV17 CHORVATSKO

PŘEDNÁŠKY 
AZORSKÉ OSTROVY (Patrik Dekan)
 21. 1.  BRNO, veletrh GO 
 31. 1.  BRNO, Digitárium planetária 
 7. 2.  BRNO, Moravská zemská knihovna
 23. 3.  OSTRAVA – kino Art 
KANADA 
 1. 2.  OLOMOUC, kino Metropol (Patrik Dekan)
 14. 3.  ÚSTÍ N/L., Severočeská vědecká knihovna 

(Tomáš Hájek)
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LISABON, PORTO
LISABON a MADEIRA 
– květinové slavnosti

Termín: Cena:  Kód na webu:  
4� 5� – 10� 5� 2017 26 900 Kč 09SV

Cena obsahuje: letenku z Prahy/Vídně a zpět ve výši 
12  000 Kč vč. let. tax, transfery z  letišť na  hotely 
a zpět, dopravu mikrobusem 4. a 6. den, 6x ubytování 
v  3* hotelech (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 6x 
snídaně, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a  pojištění CK. Cena neobsahuje: místní dopravu 
MHD v  Lisabonu a  ve  Funchalu, vstupné (přibližně 
60 EUR), další výše neuvedené služby. Příplatky: 
1lůžkový pokoj: 6 000 Kč, 3x večeře (Madeira): 1 200 Kč, 
svoz z Brna do Vídně a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 
1 200 Kč Minimální počet účastníků: 25

Termín: Cena:  Kód na webu:  
3� 10� – 9� 10� 2017 29 900 Kč 21SV

Cena obsahuje: letenky z Prahy a zpět vč. let. tax 
ve výši 12 000 Kč, transfery z letiště do hotelu a zpět, 
6x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce, cestovní 
pojištění K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: vstupné a jízdenky na místní dopravu 
asi 70 EUR, fakultativní výlety. Příplatky: jednolůžko-
vý pokoj: 6 000 Kč. Minimální počet účastníků: 10

Atraktivní zájezd za  poznáním dvou portu-
galských klenotů: hlavního města Lisabonu 
a květinového ostrova Madeiry.
1. den: Odlet z  Prahy/Vídně do  Lisabonu. Svoz 
z Brna při min. 3 os. viz Příplatky. Transfer na hotel 
metrem. 2. den: Prohlídka historického centra 
a  maurského hradu sv. Jiří. 3. den: Typickou žlu-
tou tramvají (MHD) zajedeme do  čtvrti Belém. 
Dále uvidíme např. památník portugalských obje-
vitelů, dlouhý most Vasco da Gama a  výstaviště 
EXPO. Večer odlet na  Madeiru. Transfer do  hotelu 
v  městečku Caniço de Baixo. 4. den: Květinové 
slavnosti. Celodenní pobyt ve  Funchalu (MHD). 
5.  den: Autobus nás doveze až na  třetí nejvyšší 
vrchol Madeiry Pico de Arieiro (1 810 m  n.  m.). 
Krátkou procházkou se vydáme do „hnízda káňat“, 
na  vyhlídku Ninho da Manta. Přejezd přes Sao 
Vicente. Za  městečkem s  lávovými jezírky Porto 
Moniz vyhlídková jízda silnicí vedoucí po  pobře-
ží. 6. den: Přejezd přes náhorní plošinu Paúl da 
Serra do Rabaçalu. Podél krátké levády dojdeme 
k  vodopádu Risco. Odpoledne lze ve  Funchalu 
navštívit tržnici a  botan. nebo orchidej. zahra-
du (MHD). 7.  den: Odlet do  Prahy/Vídně. Odvoz 
z  letiště do  Brna při min. 3 osobách viz Příplatky. 
Doporučujeme rezervaci co nejdříve.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
14� 4� – 18� 4� 2017 17 900 Kč 76SV
26� 9� – 30� 9� 2017 17 900 Kč 76SV
Cena obsahuje: letenky z  Prahy vč. let. tax ve  výši 
7 000 Kč (přímý let), transfer z letiště do hotelu a zpět, 
4x ubytování v hotelu se snídaní, průvodce, cestovní 
pojištění K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena ne-
obsahuje: vstupné cca 50 EUR, jízdenky na  místní 
dopravu, fakultativní výlety. Příplatky: jednolůžkový 
pokoj: 3 500 Kč. Minimální počet účastníků: 12

Lisabon je nádherné 
město s  jihoevropským 
stylem, pohodovou at-
mosférou a skvělým klimatem. Při návštěvě této 
multikulturní portugalské metropole budete 
mít možnost poznat i  krásné okolí města, jen 
ten čas by měl utíkat pomaleji. Pojeďme spolu 
na nejzápadnější výběžek evropské pevniny!

1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu. Transfer na ho-
tel metrem. 2. den: Prohlídka historického centra 
a  hradu sv. Jiří. Alfama – nejstarší část města 
s  úzkými uličkami, lisabonská katedrála a  další 
památky. 3. den: Dnes navštívíme části mimo cen-
trum tj. starobylou čtvrť Belém, slavnou Belém-
skou věž, klášter Jeronimos (UNESCO) a výsta-
viště EXPO. 4. den: Fakultativní výlet mimo město. 
Můžeme se vydat do Sintry, kde navštívíme Krá-
lovský palác s  nádhernou okolní vegetací. Poté 
přejedeme ke  Cabo da Roca, nejzápadnějšímu 
výběžku Portugalska a  evropské pevniny. Okolo 
pláže Guincho dorazíme k rozervaným skaliskům 
Boca do Inferno (Ústa Pekla) a cestou přes měs-
tečka Cascais a Estoril se vrátíme zpět do Lisabo-
nu. 5. den: Transfer na letiště a odlet.

Prodlužte si léto a vychutnejte si svěží podne-
bí a babí léto v Portugalsku. Využijte přímých 
letů (stav v době tisku katalogu). Hlavní měs-
to Portugalska Lisabon i  jeho malebný rival 
Porto si vaši přízeň zaslouží. A  to nejen díky 
svým zápisům v památkách světového dědic-
tví UNESCO.

Užijte si toulek malebnými uličkami obou měst, vy-
hlídek z hradu svatého Jiří (Lisabon) i z mostu Dom 
Luis I. (Porto), jízdy do  kopce i  z  kopce světozná-
mými žlutými tramvajemi v  Lisabonu a  metrem 
v Portu. Obdivujte pro Portugalsko typické modro-
bílé kachlíky „ajuleos“, zdobící fasády domů, kostelů 
i nádraží. Vyfoťte se v nejkrásnějším knihkupec-
tví světa – secesní Livraria Lello, vychutnejte si 
ryby, dary moře a portské víno. Atlantský oceán je 
v obou městech na dosah, v obou městech do něj 
ústí velké řeky a mnoho lodí dokresluje příjemnou 
historickou i současnou přímořskou atmosféru.  
Oblíbený průvodce Fero Michlík vás provede 
mnoha památkami a přiblíží vám i uvolněnou at-
mosféru ve svých oblíbených restauracích a vi-
nárnách v obou městech.

LISABON a okolí 
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LISABON a PORTO
František  
Michlík
průvodce zájezdu
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MADEIRA
MADEIRA – turistika Návrat na MADEIRU 

 – turistika a koupání
MADEIRA  
– dovolená v ráji

Termín: Cena:  Kód na webu:  
24� 4� – 1� 5� 2017 27 400 Kč 41SV
26� 7� – 2� 8� 2017 27 400 Kč 41SV
1� 9� – 8� 9� 2017 27 400 Kč 41SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal vč. let. tax 
ve výši 11 000 Kč, 7x ubytování ve 3* hotelech (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 7x snídaně, průvodce, dopravu 
podle programu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojiš-
tění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (asi 
35 EUR + sjezd na saních od 30 EUR), spropitné a další 
výše neuvedené služby. Příplatky: 5x večeře: 2 600 Kč, 
jednolůžkový pokoj: 4 000 Kč. Pozn.: Večeře jsou podá-
vány v  hotelových restauracích formou bufetu. Večeře 
v restauracích ve městě jsou zhruba stejně drahé nebo 
levnější. Minimální/maximální počet účastníků: 
10/14. Garance malé skupiny.

facebook.com/periscope.cz

Již sedmým rokem vás zveme na příjemný por-
tugalský ostrov Madeira. Naše zájezdy jsou 
obohaceny o několikahodinové túry přírodou, 
podél levád a na nejvyšší vrchol Madeiry Pico 
Ruivo. Garantujeme léty ověřený příjemný 
hotel s terasou v centru Funchalu a malé sku-
piny cestujících, maximálně 17 osob. Úplnou 
verzi programu naleznete na  webu. Během 
zájezdů můžete zažít atmosféru Atlantického 
festivalu (červen) nebo Festivalu vína (srpen). 
1. den: Odlet z  Prahy na  Madeiru. V  době tisku 
katalogu je plánován přímý let. Ubytování v  cen-
tru. 2. den: Prohlídka Funchalu, leváda Dos 
Tornos. 3. den: Přejezd horskou silnicí do  sedla 
Eira do  Serrado. Výstup na  plošinu s  výhledem 
do  „Údolí jeptišek“. Návrat do  Funchalu, čtvrť 
Monte, tropická zahrada. 4. den: Celodenní túra 
nádhernou levádou Caldeirao Verde. 5. den: 
Dnes se vydáme do  Rabaçalu. leváda k  vodo-
pádu Risco. Další levádou dojdeme do  skal-
ního kotle 25 fontán. Za  svitu baterek překo-
náme 900 m dlouhý tunel. Koupel v  Atlantiku. 
Výhledy z  600 m vysokého útesu Cabo Girao. 
6. den: Třetí nejvyšší vrchol Madeiry Pico de Arieiro. 
Několikahodinový výšlap na  úplně nejvyšší 
vrchol Madeiry Pico Ruivo (1 862 m) a  sestup 
vyhlídkovou cestou do Achady do Teixeira. 7. den: 
Poloostrov Sao Lourenço. Odpoledne pobyt 
ve Funchalu či okolí. 8. den: Odlet z Madeiry.

Poznávání a  výšlapy kolem levád. Mořský 
vzduch a bujná vegetace s mnoha druhy kvě-
tin vás nenechají na pochybách, že jste v sub-
tropech. V červnu se zájezd uskuteční v době 
konání festivalu vína Atlantico.
1. den: Odlet z  Prahy na  Madeiru. V  době tisku 
katalogu je plánován přímý let. Přejezd do hotelu 
v  centru. 2. den: Prohlídka středu města, čtvrť 
Monte, tropická zahrada, muzeum minerálů, 
ochutnávka madeirského vína. 3. den: Přejezd 
horskou silnicí do  sedla Eira do  Serrado. Výstup 
na  plošinu s  výhledem do „Údolí jeptišek“. Návrat 
do  Funchalu, návštěva starého města. 4. den: 
Návštěva vesničky Ribeiro Frio. Procházka krát-
kou levádou na  vyhlídku Balcoes a  pak další 
levádou s  několika krátkými tunely do  Portely. 
5. den: Vyjížďka přes náhorní plošinu Paúl da 
Serra do Rabaçalu. Podél krátké levády dojdeme 
k  vodopádu Risco a  později do  skalního kotle 
25 fontán. Za  svitu baterek překonáme 900 m 
dlouhý tunel. Koupel v Atlantiku. Výhledy z 600 m 
vysokého útesu Cabo Girao. 6. den: Autobus 
nás doveze na  vrchol Pico de Arieiro. Pěšky 
na  vyhlídku Ninho da Manta. Poté přejezd přes 
obec Sao Vicente. Koupání v  lávových jezírkách 
v  městečku Porto Moniz. Návrat vyhlídkovou 
silnicí. 7. den: Vyprahlý poloostrov Sao Lourenço. 
Odpoledne Funchal nebo okolí. 8. den: Odlet 
z Madeiry a návrat do ČR.

Letecký zájezd na portugalský ostrov Madei-
ra určený všem, kdo se chtějí během své do-
volené detailně seznámit s  krajinou ostrova 
od  pobřeží až k  nejvyššímu vrcholu. Nabí-
zíme chůzi po  levádách formou vycházek 
a  v  horách a  náročnější nebo celodenní túry 
na pobřeží. Ubytováni budeme na dvou mís-
tech – na  dosah vln Atlantiku v  Porto Moniz 
a v centru hlavního města Funchal. 
1. den: Odlet přímým letem z  Prahy na  Madeiru 
a  ubytování na  3 noci na  severozápadním cípu 
Madeiry v Porto Moniz. 2. den: Několikahodino-
vá vycházka v  okolí vesničky Lamaceiros. V  Porto 
Moniz koupání ve světově proslulých lávových 
bazénech. 3. den: Projedeme se cestou plnou vy-
hlídek po rozeklaném severním pobřeží a s bater-
kami se vydáme na  královskou Levadu do Rei, 
která nás provede vavřínovým pralesem v okolí 
městečka Sao Jorge. 4. den: Dnes nás čeká celo-
denní túra hornatým vnitrozemím. Z horského 
průsmyku Encumeada se vydáme vysokohorskou 
krajinou až do  Achady do  Teixeira. Po  cestě bu-
deme procházet pod nejvyšším madeirským 
vrcholem Pico Ruivo. Ubytování ve  Funchalu. 
5.  den: Výlet za  turistikou do  oblasti Údolí jep-
tišek. Fakultativně trajektem na  ostrov Porto 
Santo s krásnou písečnou pláží nebo relax v centru 
ve Funchalu. 6. den: Vyjedeme do vesničky Ribei-
ro Frio. Po krátké procházce k vyhlídce Balcoes nás 
bude čekat několikahodinová cesta podél levády 
do Portely. 7. den: Stezka do Porto da Cruz, která 
nabízí strhující výhledy na  divoké severní po-
břeží. 8. den: Odlet přímým letem do Prahy.

Další zájezdy v průběhu roku:
MARATON ....... 27� 1� – 31� 1� 2017
KARNEVAL ..... 21� 2� – 26� 2� 2017
PODZIM ...... 23� 10� – 28� 10� 2017
SILVESTR ....26� 12� 17 – 2� 1� 2018

Termín: Cena:  Kód na webu:  
2� 8� - 9� 8� 2017 27 400 Kč 66SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal vč. let. tax 
ve výši 10 000 Kč, 7x ubytování ve 3* hotelech (2lůž-
kové pokoje s příslušenstvím), 7x snídaně, průvodce, 
dopravu podle programu, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
vstupné (cca 30 EUR sjezd na saních na Monte), spro-
pitné a další výše neuvedené služby. Příplatky: 5x ve-
čeře: 2 600 Kč, jednolůžkový pokoj: 4 000 Kč. Pozn.: Ve-
čeře jsou podávány v hotelových restauracích formou 
bufetu. Večeře v  restauracích ve  městě jsou zhruba 
stejně drahé nebo levnější. Minimální/maximální 
počet účastníků: 10/15. Garance malé skupiny.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
9� 6� – 16� 6� 2017 26 900 Kč 69SV

14� 7� – 21� 7� 2017       26 900 Kč 69SV
Cena obsahuje: letenku Praha – Funchal vč. let. tax 
ve výši 11 000 Kč, 7x ubytování ve 3* hotelech (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 7x snídaně, průvodce, dopravu 
podle programu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojiš-
tění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (cca 
35 EUR + sjezd na saních od 30 EUR), spropitné a další 
výše neuvedené služby. Příplatky: 5x večeře: 2 600 Kč, 
jednolůžkový pokoj: 4 000 Kč. Pozn.: Večeře jsou podá-
vány v  hotelových restauracích formou bufetu. Večeře 
v restauracích ve městě jsou zhruba stejně drahé nebo 
levnější. Minimální/maximální počet účastníků: 
10/14. Garance malé skupiny.
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AZORSKÉ OSTROVY

www.skandinavie.cz

AZORY – krásy 
ostrova Sao Miguel

1. a 2. den: Odlet z  Prahy s  přestupem na  ostrov 
St. Miguel. Sopečný masiv Sete Cidades. Vyhlídka 
Vista do Rei, která nabízí jeden z nejkrásnějších pano-
ramických výhledů na ostrov a na dvě jezera – modré 
a  zelené v  obrovském sopečném kráteru s  obvo-
dem až 12 kilometrů. 3. den: Možnost půldenního 
lodního výletu na  pozorování velryb a  delfínů. 
Odpoledne se podíváme do  hlavního města Ponta 
Delgada, mj. na  tržiště, kde si můžeme vychutnat 
místní speciality (ananas). 4. den: Výlet do  Furnasu, 
známého sopkou a tzv. Caldeiras s kouřícími gejzíry 
a horkými vřídly, které jsou zdrojem léčivého bahna 
a minerální vody. Návštěva rajské zahrady s jezírky Terra 
Nostra, kde vám dech vyrazí bujná exotická vegetace. 
5. den: Půldenní výlet k jezeru uvnitř kráteru Lagoa 
do Fogo (Ohnivé jezero), po cestě prohlídka městečka 
Ribera Grande malebně položeného na  vulkanické 
náhorní plošině. 6. den: Dopoledne odlet a po přestu-
pu přílet do Prahy navečer.

Ostrov São Miguel plný přírodních krás a zají-
mavostí projedeme v  malé skupině doslova 
křížem krážem. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
1� 7� – 6� 7� 2017 34 900 Kč 47SV

26� 10� – 31� 10� 2017 32 900 Kč 47SV
Cena obsahuje: letenky Praha – Ponta Delgada 
(s přestupem) a zpět vč. let. tax, 5x ubytování ve 2-3* 
hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 5x snídaně, 
průvodce, dopravu podle programu, cestovní pojiš-
tění UNIQA K7C a  pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: vstupné (cca 30 EUR), výlet za velryba-
mi, spropitné a další výše neuvedené služby. Příplat-
ky: jednolůžkový pokoj 4  000 Kč. Minimální počet 
účastníků: 8. Garance malé skupiny.

PORTO a AZORY 55+

NÁŠ TIP NA  KLIDNOU DESTINACI. Málo 
objevená evropská exotika na  samém konci 
Evropské unie a daleko v Atlantském oceánu. 

1. den: Odpoledne let Praha - Porto (v době tisku plá-
nován přímý let). Ubytování. Procházka po břehu řeky 
Douro. 2. den: Celodenní prohlídka Porta, metrem 
a  pěšky. Historický střed města kolem katedrály je 
chráněn UNESCO. Procházka kolem hradeb k dvou-
patrovému mostu Dom Luis I. Odlet na  Azorské 
ostrovy. 3. den: Sopečný masiv Sete Cidades, pano-
ramický výhled na  dvě jezera – modré a  zele-
né v  obrovském sopečném kráteru s  obvodem až 
12 kilometrů. Večeře. 4. den: Prohlídka nejrušnějšího 
města ostrova Ponta Delgada, které je více jak 
500  let staré. Večeře. 5. den: Výlet do  Furnasu – 
kouřící gejzíry a  horká vřídla. Koupání v  termálních 
lázních. 6.  den: Přírodní rezervace Lagoa do  Fogo 
(Ohnivé jezero), která je bezesporu jednou z  nej-
větších přírodních atrakcí ostrova. Večeře. 7.  den: 
Ananasová plantáž. Odlet do Porta. Transfer na hotel. 
8. den: Vyfoťte se v nejkrásnějším knihkupectví světa 
– secesní Livraria Lello. Večer odlet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
2� 6� – 9� 6� 2017 40 900 Kč 63SV

 9� 10� – 16� 10� 2017 40 900 Kč 63SV
Cena obsahuje: letenku z  Prahy do  Porta, na  Azor-
ské ostrovy a  zpět vč. letištních tax ve  výši 12  000 Kč, 
dopravu v  Portu metrem, na  Azorech mikrobusem, 
7x ubytování v turistickém hotelu (2lůžkové pokoje s pří-
slušentsvím), 7x snídaně, 3x večeře, průvodce, cestovní 
pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: vstupné cca 50 EUR, další výše neuvedené 
služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 6  000 Kč, *svoz 
z  Brna do  Prahy linkovým busem nebo vlakem a  zpět 
mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč. Slevy: klienti ve věku 
nad 55 let: 2  000 Kč, nelze sčítat s  dalšími slevami. 
Minimální počet účastníků: 10

MADEIRA a AZORY
Populární ostrov „věčného jara“ Madeira 
a méně známé, ale neméně krásné Azorské 
ostrovy – dvě atraktivní destinace jako 
stvořené pro oddychový poznávací zájezd. 
Na  obou ostrovech najdete tolik žádaný 
klid, vždy zelenou oázu lesů, polí, luk a kvě-
tin a blízkost moře. Při pohledech na bujné 
vlny tříštící se o  temná skaliska a  na  neko-
nečný Atlantik se poznávací zájezd lehce 
změní v nekonečnou relaxaci.
1. den: Odlet z Prahy na Madeiru. 2. den: Pro-
hlídka hlavního města Funchal, čtvrť Monte, tro-
pická zahrada. 3. den: Podél krátké levády dojde-
me k vodopádu Risco, další levádou do skalního 
kotle „25 fontán“. Za  svitu baterek překonáme 
900 m dlouhý tunel. 4. den: Autobus nás dove-
ze až na  třetí nejvyšší vrchol Madeiry Pico de 
Arieiro (1 810 m n. m.). Odpoledne se na vlastní 
kůži setkáme s vulkanickými projevy při koupání 
v  lávových jezírcích v  městečku Porto Moniz. 
5.  den: Projdeme se po  vyprahlém poloostrově 
São Lourenço, poté odlet na  Azorské ostrovy 
na letiště Ponta Delgada na ostrově Sao Migu-
el. 6. den: Vyhlídka Vista do Rei na dvě jezera – 
modré a zelené v obrovském sopečném kráteru 
s obvodem až 12 kilometrů. 7. den: Výletní oblast 
okolo vesnice Furnas s kouřícími gejzíry, horkými 
vřídly, jezerem a výhledy na Atlantik. 8. den: Pří-
rodní rezervace „Ohnivé jezero“ Lagoa do  Fogo 
je jednou z největších přírodních atrakcí ostrova. 
Poslední noc na ostrově anebo odlet do Lisabonu 
nebo Porta a 9. den dále do Prahy.  

Termín: Cena:  Kód na webu:  
17� 7� – 25� 7� 2017 46 900 Kč 70SV

23� 10� – 31� 10� 2017 44 900 Kč 70SV
Cena obsahuje: letenky Praha – Funchal – Ponta 
Delgada (s přestupy) a  zpět vč. letištních tax, 8x 
ubytování ve  2–3* hotelu (2lůžkové pokoje s  příslu-
šenstvím), 8x snídaně, průvodce, dopravu podle pro-
gramu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (cca 50 EUR 
+ případně sjezd na  saních od  30 EUR), spropitné 
a  další výše neuvedené služby. Příplatky: 3x veče-
ře (na  Madeiře): 1  600 Kč, 1lůžkový pokoj: 5  000 Kč. 
Minimální počet účastníků: 12
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Pohodová turistika 
po AZORECH
Vystoupejte od  rozervaných břehů s  drama-
tickými lávovými útesy vzhůru k  oblakům, 
obejděte široké krátery bývalých sopek 
porostlé kvetoucími keři hortenzií, vykoupej-
te se v termálních pramenech. Vyrazte s námi 
na turistickou expedici na tři ostrovy maleb-
ného souostroví Azory (Azores).
1. den: Odlet z Prahy do Lisabonu. Transfer na noc-
leh. 2. den: Odlet na ostrov Faial, letiště Horta. Výlet 
na  poloostrov Ponta dos Capelinhos, výstup 
na vyhlídku nad majákem. 3. den: Výstup na kráter 
Caldeiro, túra po obvodu kráteru. 4. den: Trajek-
tem z  přístavu Horta do  přístavu Madalena na  ost-
rově Pico. Obhlídka unikátních vinic mezi lávovými 
zídkami (UNESCO), městečko Lajes do Pico, odkud 
je možnost vyplout na velrybí safari. 5. den:  Nároč-
ný výstup na  nejvyšší horu sou ostroví a  zároveň 
celého Portugalska, vrchol sopky Ponta do  Pico 
(2 351 m n. m.). 6. den: Odlet na ostrov São Migu-
el, letiště u Ponta Delghada. Nenáročné túry bujnou 
vegetací i po vrcholcích vyhaslých sopek s pohledy 
na  barevná jezera v  jejich nitru. 7.  den:  Sopeč-
ný masiv Sete Cidades, vyhlídka na  dvě jezera – 
modré a zelené. Toulání po bílých písčitých plážích 
i  po  svazích vyhaslých kráterů s  výhledy na  oceán. 
Koupání mezi lávovými útesy v nádherných scene-
riích. 8.  den:  Geotermální oblast Furnas, koupá-
ní v  termálních pramenech. Přírodní rezervace 
Lagoa do Fogo (Ohnivé jezero) – mystické modré 
jezero dlouhé 2 km. 9. den:  Nejdivočejší pobřeží 
a  nejstrmější hory v  severovýchodní části ostrova. 
10. den: Odlet do Prahy (s přestupem).

Za  pouhý týden stihneme navštívit čtyři ost-
rovy malebného souostroví Azores (Azorské 
ostrovy): Sao Miguel, Terceira, Faial a Pico.
1. den: Brzy ráno odlet z  Prahy do  Lisabonu 
a  po  přestupu na  Azorské ostrovy se ocitneme 
na ostrově São Miguel. 2. den: Nenáročné túry 
po vrcholcích vyhaslých sopek s pohledy na barev-
ná jezera v jejich nitru, sopečný masiv Sete Cidades, 
vyhlídka na dvě jezera – modré a zelené. 3. den: 
Přírodní rezervace Lagoa do  Fogo (Ohnivé jeze-
ro) – mystické modré jezero dlouhé 2 km. 4. den: 
Geotermální oblast Furnas s kouřícími gejzíry a zde 
uvařeným jídlem „cosido“. Koupání v termálních 
pramenech. Návštěva botanické zahrady s jezírky 
Terra Nostra. 5. den: Ostrov Terceira – středo-
bodem ostrova je historické město Angra da 
Heroísmo, které je díky své zachovalé architektuře 
zapsáno na seznamu UNESCO. Odlet nebo odplutí 
na  ostrov Horta. 6. den: Výhledy na  magický 
kužel a  vrchol sopky Ponta do  Pico (2 351 m 
n. m.). Trajektem na  ostrov Pico, vinice mezi 
lávovými zídkami (UNESCO), úbočí nejvyšší hory 
souostroví, sopky Pico, městečko s velrybářskou his-
torií Lajes do Pico. 7. den: Poloostrov Ponta dos 
Capelinhos – Muzeum vulkanologie u majáku. 
Procházka po  okraji kráteru Caldeiro. Navečer 
odlet do Lisabonu. 8. den: Noční let do Prahy, přílet 
je v době tisku katalogu plánován na 04:15. 

Odlet z Prahy do Lisabonu a pak na ostrov Faial. 
Výlet na sopečný poloostrov Ponta dos Capelin-
hos. Návštěva Muzea vulkanologie u  majáku. Vy-
cházka po okraji kráteru Caldeiro. Trajektem Hor-
ta – Madalena na ostrov Pico. Obhlídka unikátních 
vinic, skrytých mezi lávovými zídkami (UNESCO), 
pak do městečka Lajes do Pico, odkud je možnost 
vyplout na velrybí safari. Ostrov Terceira – dalším 
místem zapsaným v UNESCO je středověké město 
Angra do Heroísmo, které za svou slávu vděčí mo-
řeplavcům mnoha národů. Odlet na  ostrov  São 
Miguel,  známé město Ponta Delgada. Nenároč-
né túry bujnou vegetací i po vrcholcích vyhaslých 
sopek s  pohledy na  barevná jezera v  jejich nitru. 
Uvidíte např. sopečný masiv Sete Cidades, vy-
hlídku na dvě jezera – modré a zelené. Toulání 
po bílých písčitých plážích i po svazích vyhaslých 
kráterů s výhledy na oceán. Koupání mezi lávovými 
útesy v nádherných sceneriích. Geotermální oblast 
Furnas s kouřícími gejzíry, koupání v termálních 
pramenech. Přírodní rezervace Lagoa do  Fogo 
(Ohnivé jezero) – mystické modré jezero dlouhé 
2 km. Odlet do Prahy (s přestupem).

Termín: Cena:  Kód na webu:  
10� 8� – 19� 8� 2017 49 900 Kč 62SV
7� 10� – 16� 10� 2017 46 900 Kč 62SV

Cena obsahuje: letenku z Prahy na Azorské ostrovy 
a zpět (s přestupy) vč. let. tax ve výši 15 000 Kč, letenku 
mezi ostrovy ve  výši 5  000 Kč, dopravu mikrobusem, 
trajekt mezi ostrovy, 9x ubytování v turistických hote-
lech (2lůžkové pokoje s  příslušentsvím), 8x snídaně 
(mimo poslední den), průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena neob-
sahuje: vstupné cca 40 EUR, další stravu a  výše 
neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 
8  000 Kč. Minimální/maximální počet účastníků: 
8/16. Garance malé skupiny.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
24� 6� – 3� 7� 2017 56 600 Kč 61SV

Cena obsahuje: letenku z Prahy na Azorské ostrovy (s 
přestupem) a zpět vč. let. tax ve výši 15 000 Kč, trajekty 
a lety mezi ostrovy podle programu, dopravu autem, 
mikrobusem a taxíky, 9x ubytování ve 2–3* hotelu 
(2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 8x snídaně, prů-
vodce, cestovní pojištění UNIQA EXTRA a pojištění pro-
ti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (asi 50 EUR), 
výlet za velrybami a další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj 9 000 Kč. Minimální 
počet účastníků: 6

Termín: Cena:  Kód na webu:  
23� 9� – 30� 9� 2017 53 900 Kč 72SV
Cena obsahuje: letenku z Prahy na Azorské ostrovy 
(s přestupy) a zpět vč. let. tax ve výši 14 000 Kč, letenky 
a  trajekty mezi ostrovy, dopravu podle programu 
mikrobusem, případně taxíkem, 7x ubytování ve 2–3* 
hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 6x snídaně, 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění 
proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (asi 
30  EUR), výlet za  velrybami, spropitné a  další výše 
neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj 
7 000 Kč.

AZORSKÉ OSTROVY 
od A do Z

4 AZORSKÉ OSTROVY: 
SAO MIGUEL, SANTA 
MARIA, FAIAL a PICO
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ANDALUSIE

Termín: Cena:  Kód na webu:  
1� 5� – 8� 5� 2017 28 900 Kč 08SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Malaga (s  přestu-
pem) a  zpět vč. let. tax ve  výši 9  000 Kč, dopravu 
autobusem, 7x ubytování ve  3* hotelech (2lůžko-
vé pokoje s  příslušenstvím), 7x snídaně, průvodce, 
vstupné do  Alhambry, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a  pojištění CK. Cena neobsahuje: vstupné asi 
80 EUR a  další výše neuvedené služby. Příplatky: 
6x večeře: 2 500 Kč (min. 10 os.), jednolůžkový pokoj: 
6  000 Kč. Minimální počet účastníků: 25. Pozn.: 
Na  vyžádání možnost odletu samostatně bez 
průvodce z Vídně.

Tradiční oblíbený zájezd, jehož specialitou 
je kromě návštěvy Gilbraltaru termín konání 
– andaluská folklorní slavnost Feria de Abril 
v Seville je právě v plném proudu!

1. den: Odlet z  Prahy do  Malagy. Ubytování 
v  hotelu na  pobřeží. Možnost fakultativního výle-
tu do  Malagy. 2. den: Podél pobřeží dojedeme 
k  horské vesnici Casares, kde si prohlédneme 
typickou architekturu bílých vesniček. Dostaneme 
se i  na  britské území zvané Gibraltar. 3. den: 

             ANDALUSIE a GIBRALTAR, festival v Seville
Pobyt v Cádizu. Přesun do Sevilly. 4. den: Sevilla, 
jedinečné a  nezapomenutelné město! Naším 
záměrem je zažít festivalový kolorit v době „Feria 
de Abril“. Během slavnosti je Sevilla nazdobe-
ná, lidé v  typickém barevném oblečení tančí 
a  všude v  ulicích zní hudba. 5. den: Přejedeme 
do  Córdoby, kde se ve  středu města rozkládá 
nejpůsobivější muslimská stavba v  celé Andalusii 
– Mezquita (mešita). 6. den: Romantické procház-
ky Córdobou a  dále přejezd příjemnou krajinou 
do  Granady. 7. den: Návštěva honosné palá-

cové pevnosti Alhambry a  zahrady Generalife. 
Působivé výhledy na  arabskou čtvrť Albaicín 
s  Juderií a  Ciganerií jsou tou nejlepší pozvánkou 
k  jejich návštěvě. Arabský trh je nejvyhlášenější 
právě v Granadě. Vstupné do Alhambry je zahr-
nuto v ceně zájezdu. 8. den: Přesun z Granady 
na letiště a odlet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
13� 5� – 20� 5� 2017 33 900 Kč 74SV

Cena obsahuje: letenku Vídeň – Larnaka a  zpět vč. 
tax (s přestupem) ve výši 7 000 Kč, dopravu mikrobu-
sem, 7x ubytování v hotelích a penzionech (2lůžkové 
pokoje s příslušenstvím), 6x snídaně (mimo poslední 
den), průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C včetně 
pojištění storna a  pojištění CK. Cena neobsahuje: 
vstupné cca 30 EUR, další výše neuvedené služby. 
Příplatky: 2x večeře (6. a  7. den): 810 Kč, 1lůžkový 
pokoj: 7 500 Kč. Minimální počet účastníků: 7

Procházky v  přírodě, kostelíky, historie 
a  vynikající kuchyně. V  květnu nebývá ještě 
tak horko, ale už je možné se koupat v moři. 
1. den: Dopoledne odlet z  Vídně do  Larnaky, 
svoz z  Brna zajištěn. Ubytování a  podvečer-
ní procházka. 2. den: Kostel sv. Lazara. Vesnička 
Pano Lefkara, která je známá výrobou krajek 

a výrobků ze stříbra. Přístav v Lemesosu. Rozvaliny 
starověkého Kourionu, jednoho z  nejpůsobi-
vějších archeologických míst ostrova. Zastávka 
u  Afroditiny skály. Ubytování v  Pafosu (2 noci). 
3. den: Poloostrov Akamas. Procházka s  výhle-
dem na  moře u  Afroditiných lázní. Oběd a  kou-
pání. Zastávka v  některé z  malebných vesniček. 
Hrobky králů a  archeologická lokalita Pafos – 
mozaiky (UNESCO). V  přístavu bude také čas 
na  večeři a  procházku po  promenádě. 4. den: 
Pohoří Trodos, vesnička Omodos, ochutnáv-
ka vína. Procházka ke  Kaledonskému vodopádu. 
Kostelík Archangelos Michail (UNESCO) ve vesničce 
Pedoulas. 5. den: Kostel Ayios loannis Lampadistis 
(UNESCO) ve vesničce Kalo Panayotis. Nejznámější 
kyperský klášter Kykos. Procházka po Artemidině 
stezce – krásný výhled i mohutné borovice. Přesun 
do  hlavního města Kypru Lefkósie (Nikózie), pro-

KYPR
       KYPR – poznávání a koupání

František  
Michlík
průvodce zájezdu

www.skandinavie.cz

cházka v  centru. 6. den: Severní část ostrova. 
Hrad sv. Hilariona, Augustiánský klášter v Bellapais 
a  přístavu v  Girne. Ubytování v  letovisku Agia 
Napa (2 noci). 7. den: Celodenní relax a  odpoči-
nek na  pláži u  hotelu, koupání. Procházka na  mys 
Geco. 8. den: Brzy ráno odjezd na  letiště a  odlet 
do Vídně. Svoz do Brna zajištěn.
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       Okruh VIETNAMEM  
– cesta za romantikou

EXOTIKA

facebook.com/periscope.cz

       Velký okruh 
MEXIKEM
Vydejte se do  Mexika s  Petrou Ježkovou, 
která zde žije již několik let a ukáže vám tuto 
zemi i očima místních obyvatel.
1.–2. den: Samostatný odlet z  Prahy do  Mexico 
City, setkání s průvodkyní zájezdu. Centrum Mexico 
City, Národní muzeum antropologie. 3.–4.  den: 
Pyramidy Teotihuacán, prohlídka místní dílny 
na  zpracování obsidiánu (tzv. vulkanické sklo) 
a  ochutnávky tequilly a  dalších alkoholických 
nápojů. Cholula. Pozorování sopky Popocatépetl 
při západu slunce. Přejezd do  koloniálního města 
Oaxaca. 5. den: Zapotécké a  mixtécké pyra-
midy Monte Albán, nocleh v  Tehuantepecu. 
6. den: Přejezd do  státu Chiapas (hory, džun-
gle, kávové plantáže). Plavba lodičkou kaňonem 
Sumidero. Nocleh v San Cristóbal de las Casas. 
7. den: Indiánská vesnice Chamula, indiánské 
zvyky, San Cristóbal de las Casas. 8.–9.  den: 
Prohlídka mayských ruin Palenque uprostřed 
džungle, koupání v  kaskádách Agua Azul. 
10. den: Přejezd do města Villahermosa, návště-
va parku La Venta s  obřími Olméckými hlavami 
a  zoo. Campeche. 11.  den: Historické centrum 
koloniálního města Campeche, poté cesta přes 
Yucatánský poloostrov. Návštěva cenotu, jes-
kyně zaplavené vodou s  propadlými stropy. 12.–
14. den: Prohlídka pyramid Chichén Itzá. Pobyt 
na  karibské pláži. 15.  den: Odpolední transfer 
na  letiště v  Cancunu, samostatný odlet do  ČR. 
16. den: Přílet do Prahy.

Vietnam je zemí s  dech beroucími přírodní-
mi krásami, bohatou historií a  vynikajícím 
jídlem. Velkým zážitkem budou procházky 
úzkými uličkami a  návštěva chrámů, stejně 
jako i  přírodní scenerie tisíců vápencových 
ostrůvků tvořící kulisu Dračí zátoky.
1. den: Odlet z  Prahy/Vídně do Vietnamu (s  pře-
stupem). 2. den: Večer přílet do  Saigonu, ubyto-
vání. 3. den: My Tho – plavba po  Mekongu se 
zastávkami – farmy s  ochutnávkami. Saigon (trži-
ště Ben Thanh). 4. den: Saigon (katedrála Notre 
Dame, radnice), navečer odlet do Hue. Ubytování. 
5. den: Hue a  okolí (pagoda Thien Mu, plavba 
na dračí lodi po Perfume River, Císařské město). 
Nocleh. 6. den: Danang, Mramorové hory, Hoi 
An. Ubytování. 7. den: Hoi An (čínské chrámy, 
Japonský most). Farmy v Tra Que – oběd a volno. 
8. den: Dopoledne volno, odpoledne odlet 
do  Hanoje. Ubytování. 9. den: Hanoj – Ho Chi 
Minhův komplex, jezera Hoan Kiem (chrám a Želví 
věž). Nocleh. 10. den: Dvoudenní výlet – Dračí 
zátoka Halong Bay, oběd i večeře na palubě lodi, 
pláž Titop. 11. den: Plavba na  jeden z  ostrovů, 
kolem poledne přesun do  Hanoje, odlet do  ČR 
(s přestupem). 12. den: Odpoledne přílet do Prahy 
nebo do Vídně.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
17� 4� – 2� 5� 2017 73 900 Kč 22SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Mexico City a Cancun 
– Praha (lety s přestupem) ve výši 24 000 Kč vč. let. tax, 
dopravu mikrobusem, 14x ubytování ve  3*  hotelech 
(2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 14x snídaně, prů-
vodce, kompletní vstupy dle programu a služby česky 
hovořícího průvodce od příletu do Mexico City po od-
let z Cancunu, cestovní pojištění UNIQA K7C a pojiště-
ní CK. Cena neobsahuje: spropitné za  místní služby 
(řidič, portýři apod.), další výše neuvedené služby. Pří-
platek: pojištění ČP. Minimální počet účastníků: 12 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
2� 4� – 13� 4� 2017 49 970 Kč 13KS
9� 11� – 20� 11� 2017 49 970 Kč 13KS

Cena obsahuje: letenku z Prahy nebo z Vídně do Viet-
namu a zpět vč. letištních tax, letenky ve Vietnamu vč. 
tax, 8x ubytování ve  dvoulůžkových pokojích ve  3–4* 
hotelech, 1x ubytování ve dvoulůžkové kajutě na  lodi 
v  Halong Bay, dopravu, výlety a  všechny vstupy dle 
programu, 9x snídani, 3x oběd a 1x večeři dle progra-
mu, místního anglicky mluvícího průvodce, českého 
průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění 
proti úpadku CK. Cena neobsahuje: další stravu a výše 
neuvedené služby. Příplatky: lůžkový pokoj: 8 900 Kč, 
vízum (cca): 2  000 Kč, návštěva Vodního loutkového 
divadla: 450 Kč, cestovní pojištění UNIQA EXTRA s rozší-
řením storna zájezdu (bez spoluúčasti): 2 950 Kč. Mini-
mální počet účastníků: 10. 

         GRUZIE a ARMÉNIE
Již počtvrté navštívíme dvě kavkazské země 
s krásnou přírodou a zajímavou historií s ne-
zapomenutelnými výhledy na  Prometheův 
Kazbek a biblický Ararat. Vstupy v ceně! 
1. den: Odlet z Prahy do Tbilisi. Z letiště se přesune-
me do hotelu, vzhledem k pozdnímu příletu pouze 
kratší nocleh. 2. den: Celodenní prohlídka Tbilisi, 
staré město s  katedrálou Sioni, lanovkou na  pev-
nost Narikala, pravoslavná katedrála Sameba, zlatý 
poklad v Národním muzeu. 3. den: Velký Kavkaz, 
klášter Jvari, pevnost Ananuri, oběd u místní rodi-
ny. Z městečka Stepancminda vyjedeme vozy 4x4 
ke kostelu sv. Trojice (Gergeti) s úchvatnými po-
hledy na masiv Kazbeku (5 047 m n. m.) 4. den: Ka-
tedrála Svetitskhoveli v městě Mtskheta. Ochut-
návka vína. Stalinovo muzeum v Gori a středověká 
katedrála Gelati s  chrámem Panny Marie. Nocleh 
v  Kutaisi. 5. den: Prometheus Caves. Procházka 
lázeňským městem Borjomi. Zrestaurovaný stře-
dověký komplex Rabati v Akhaltsikhe. 6. den: Skal-
ní město Vardzia, vyhlídková jízda krajinou Malého 
Kavkazu kolem jezer zpět do  Tbilisi. 7. den: Pře-
jezd do  Arménie, klášter Sanahin. Procházka v  NP 
Dilijan. Jezero Sevan. 8. den: Hřbitov Noratus. Vý-
hled na jezero od kláštera Hayravank. Do skály vyte-
saný klášter Geghard, procházka soutěskou u řím-
ského chrámu v Garni. 9. den: Klášter Khor Virap 
s  úžasným výhledem na  Ararat, klášter Noravank 
na skále nad kaňonem. Výroba arménských kober-
ců v Jerevanu. Ochutnávka koňaku. 10. den: Nábo-
ženské centrum Arménie Echmiadzin a Zvarnots. 
Prohlídka a volný čas v Jerevanu. 11. den: V ranních 
hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
8� 9� – 18� 9� 2017 38 900 Kč 26SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Tbilisi a  Jerevan – 
Praha vč. let. tax ve výši 10 000 Kč (lety s přestupem), 
dopravu autobusem nebo mikrobusem na  místě, 
10x  ubytování ve  2lůžkových pokojích s  příslušen-
stvím (9x 2–3* hotel, 1x penzion), 9x snídaně, 8x večeře 
(mimo 1. a 6. den), vstupné dle programu, ochut-
návka vína a koňaku, oběd u místní rodiny, cestu 
vozem 4x4 na Gergeti, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a pojištění CK. Cena neobsahuje: spro-
pitné cca 25 EUR/os. místním řidičům a průvodcům, 
další výše neuvedené služby. Příplatek: 1lůžkový po-
koj: 3 900 Kč. Minimální počet účastníků: 14

Foto: Petra Ježková
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       To nejlepší z IZRAELE        JAPONSKO 
– sopky, termály 
a hrady ostrova Kjúšú

Na  konci října se opět vydáme za  přírodou 
a  památkami Izraele. Kvalitní hotely s  polo-
penzí, vstupy v ceně. 
1. den: Odlet z Prahy do Tel Avivu. Z letiště se pře-
suneme na  ubytování. 2. den: Návštěva baziliky 
Zvěstování Panny Marie a  krátká procházka cen-
trem Nazaretu. U  Galilejského jezera navštívíme 
kostel Rozmnožení chlebů a  ryb, Capernaum 
a zastavíme se také v Jardenitu, kde probíhají křty 
v  řece Jordánu. Přejezd do  Betléma. Ubytování 
(2 noci). 3. den: Prohlídka Jeruzaléma, památ-
ník holocaustu Yad Vashem, Olivetská hora, Zeď 
nářků, kostel sv. Anny, Křížová cesta, chrám Božího 
hrobu a  další zajímavá místa. Návštěva chrámu 
Narození Páně v  Betlémě. 4. den: Dopoledne 
se vydáme k  Mrtvému moři. Nejdříve procház-
ka podél Davidova pramene v  oáze Ein Gedi. 
Koupání na  nejníže položeném místě planety. 
Cesta lanovkou na  pevnost Masada (UNESCO). 
Přejezd pouští do Eilatu. Ubytování (2 noci) 5. den: 
Možnost celodenního výletu do jordánské Petry, 
nutno objednat již při zakoupení zájezdu. Nebo 
osobní volno, koupání v  Rudém moři, potápění 
u  korálových útesů, podmořská observatoř (vstu-
py a  doprava místními TAXI není v  ceně zájez-
du). 6.  den: Dopoledne návštěva národního 
parku Timna, zastávka na  vyhlídce Ramon v  nitru 
Negevské pouště. 7. den: Prohlídka Tel Avivu, 
staré město Jaffa a odlet do Prahy.

1. den: Odlet s přestupy na ostrov Kjúšú. 2. den: 
Prohlídka města Fukuoka: nábřežní promenáda, 
vyhlídka z Fukuoka Tower, pověstné stánky jatai. 
Po  pobřeží do  Karacu (místní specialita jobuko 
– sašimi z  živých olihní), „mořský“ Hrad tančícího 
jeřába. 3. den: Lodí na  ostrůvek Takašima se 
svatyní. Návrat do  Fukuoky a  návštěva turnaje 
sumo. 4. den: Přejezd do  Nagasaki – míro-
vý park a  muzeum A-bomby, katedrála Urakami, 
památník 26 ukřižovaných křesťanů, Čínská čtvrť, 
Holandské svahy. 5. den: Lanovkou na vrch Inasa 
(333 m), výlet lodí na „zakázaný“ ostrůvek Gunkan-
džimu. 6.  den:  Celodenní výlet na  poloostrov 
Šimabara, lázně Unzen (koupel v  léčivé kyselé 
termální vodě), lanovkou na  vyhlídku k  vulkánu 
Unzen, pěší výlet pod krátery, momidži (japonské 
javory). 7. den: Přejezd do středního Kjúšú. Kuma-
moto – slavné zahrady Suizendži s  miniaturní 
Fudži, mohutný hradní komplex. 8. den: Gigan-
tická sopka Aso v  hornatém vnitrozemí ostrova. 
Za  příznivé vulkanické situace pěší výlet uvnitř 
největší aktivní kaldery světa. 9. den: Po  pobřeží 
Vnitřního moře do  největších lázní Japonska 
– Beppu, bizarní muzeum sexu. 10. den: Jufuin – 
procházka k jezeru Kinrinko, koupel v termálech. 
Zpět do Fukuoky. 11. den: Středověká metropole 
Kjúšú – Dazaifu: šintoistická svatyně Tenmangu, 
chrám Komjozendži se suchou zenovou zahradou, 
Národní muzeum Kjúšú, termály Fucukaiči (kou-
pel v radioaktivní vodě). Odlet z Fukuoky s přestu-
py. 12. den: Přílet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
27� 10� – 2� 11� 2017 32 900 Kč 38SV
Cena obsahuje: letenku Praha – Tel Aviv a zpět vč. let. 
tax ve výši 9 000 Kč, dopravu autobusem, 6x ubytování 
v 3* a 4*hotelech (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 
6x snídaně, 6x večeře, českého průvodce, vstup-
né včetně lanovky, cestovní pojištění UNIQA K7C 
a  pojištění CK. Cena neobsahuje: spropitné asi 
30 USD a  další výše neuvedené služby. Příplatky: 
1lůžkový pokoj: 6 200 Kč. Výlet do Petry: 8 500 Kč (min. 
10 os.). Minimální počet účastníků: 20

Termín: Cena:  Kód na webu:  
15� 11� – 26� 11� 2017 60 990 Kč 14KS

Cena obsahuje: letenku vč. let. tax, dopravu vlaky 
vč. šinkansenu, busy, taxi a  metrem, 10x ubytování 
se snídaněmi, v  cca 2–3* hotelech ve  dvoulůžkových 
pokojích s příslušenstvím, výlet lodí na ostrov Takašima, 
vstupenku na  Grand Sumo Tournament ve  Fukuoce, 
průvodce, cestovní pojištění K7C a  pojištění CK proti 
úpadku. Cena neobsahuje: další výše neuvedené 
služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj na vyžádání. 

       NOVÝ ZÉLAND  
– Jižní ostrov
O výpravě do jedné z nejvzdálenějších desti-
nací sní snad každý. Není se čemu divit. Krása 
celé země je nepopsatelná. V roce 2017 odje-
de první zájezd v únoru, již je vyprodán. Dru-
hý, o něco kratší zájezd chystáme na prosinec. 
Na Jižním ostrově na nás čekají impozantní vrcholy 
Jižních Alp, ledovce spadající až na  hranici dešt-
ných pralesů, členité mořské pobřeží i zálivy a údolí 
ve Fiordlandu, kolonie tučňáků, velryby a tuleni.
Západní pobřeží: NP Paparoa – pobřežní pralesy. 
Pancake Rocks – bizarní skály ve tvaru palačinek. 
Wanaka – nádherně položené městečko, bludiště 
a  svět optických klamů a  výlety do  hor. Queen-
stown v horách na břehu jezera Lake Wakatipu. NP 
Fiordland – nedostupná krajina fjordů a  hor: Mil-
ford Sound – podvečerní plavba po fjordu.
Východní pobřeží, pozorování kolonií tučňá-
ků na poloostrově Otago peninsula. Obří kamen-
né koule Moeraki Boulders, malebný poloostrov 
Akaroa. Christchurch – krásné město trpící země-
třeseními. Kaikoura – fakultativně plavba po moři 
s  pozorováním velryb. Setkání s  vorvani a  snad 
i s keporkaky, delfíny a mořskými ptáky.

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

Termín: Cena:  Kód na webu:  
1� 12� – 17� 12� 2017 86 900 Kč 85SV



Termín: Cena:  Kód na webu:  
**18� 8� – 28� 8� 2017 65 956 Kč 78SV

Cena obsahuje: letenku z  Prahy do  Calgary a  zpět 
vč. let. tax (s  přestupy) ve  výši 27  000 Kč, dopravu 
minivanem nebo autem, 9x ubytování ve  dvoulůž-
kových pokojích hotelů, ve  srubech a  apartmánech 
s  koupelnou, kuchyňkou a  2–3 ložnicemi, průvodce, 
vstupné do  národních parků, cestovní pojištění 
UNIQA EXTRA a  pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: stravu, vstupné cca 200 CAD a  další 
výše neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový 
pokoj a využití pokoje v chatě 1 osobou (2–3 pokoje 
v chatě): 10 000 Kč. Minimální počet účastníků: 10 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20� 6� – 27� 6� 2017 39 900 Kč* 68SV
14� 9� – 21� 9� 2017 39 900 Kč 68SV

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Toronta a zpět vč. 
let. tax ve  výši 16  000 Kč, dopravu autem nebo mik-
robusem, 6x ubytování ve  dvoulůžkových pokojích 
motelů a chat (2–3 pokoje) s příslušenstvím, průvod-
ce, poplatek za přírodní park, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
vstupné cca 200 CAD, stravu a výše neuvedené služ-
by. Příplatky: jednolůžkový pokoj a  využití pokoje 
v  chatě 1 osobou (2–3 pokoje v  chatě): 8  000 Kč, 
cestovní pojištění UNIQA EXTRA s  rozšířením storna 
zájezdu: 460 Kč. Sleva: *mimořádná zaváděcí cena 
37  506 Kč při rezervaci a  uhrazení zálohy 50 % 
do  31. 12. 2016. Minimální/maximální počet 
účastníků: 11/23. Garance malé skupiny.
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KANADA
Niagara, Ontario a příroda KANADY

Pro milovníky přírody 
patří Kanada právem 
k  vysněným cílům. 
Zdejší zalesněná krajina je rozlehlá, divoká 
a panensky čistá. Nad hranici lesa vystupující 
štíty a hřebeny hor, často ještě pokryté ledov-
ci, nabízejí nekonečné možnosti pro turisti-
ku. Romantickou atmosféru navíc umocňují 
desítky jezer, v  jejichž hladinách se lesknou 
siluety lesů, hor, srubů a kánoí. 
Turistický zájezd do Kanady, který vám nabízíme, 
je sestaven na  základě našich dlouholetých zna-
lostí – Kanada je v naší nabídce již od  roku 2008. 
Nejkrásnější národní parky, Banff a  Jasper, jsou 
jen pár hodin jízdy od  Calgary, kam z  Prahy 
doletíme s krátkým přestupem. Díky tomu strávíme 
více času v  přírodě, než při dlouhých přejezdech 
poznávacích zájezdů. V kanadských národních par-
cích žije velké množství zvěře, proto můžeme 

Týdenní ochutnávka kanadského stylu života: 
z  metropole Toronto s  věží CN, mrakodrapy 
a  hokejovým muzeem slávy přes zeměděl-
skou krajinu a  malá městečka až k  pobytu 
v chatě v přírodním kempu u jezera. 
1. den: Let  z  Prahy do  Toronta  (s  přestupem). 
2.  den: Teskně hučí Niagara.  Niagarské vodo-
pády a  půvabné městečko Niagara-On-The-Lake 

KANADA – toulky v NP Banff, Jasper a Yoho
garantovat, že pozorování divokých zvířat bude 
součástí programu. Čeká nás též koupání v teplých 
pramenech. CELÝ PROGRAM JE NA WEBU.

na břehu jezera Ontario. Pod vodopády lze podnik-
nout plavbu lodí. 3. den: Toronto: spatříme mra-
kodrapy, přes 500 m vysokou věž CN Tower, hoke-
jovou síň slávy. 4. den: Městečko  Parry Sound 
na břehu Hurónského jezera. Můžete letět hyd-
roplánem nebo se plavit výletní lodí mezi desítka-
mi šérových ostrůvků. Krajinou lesů a jezer na uby-
tování. 3 noci ve vybavených chatách  (WC, spr-
cha, kuchyňka, 2–3 ložnice)  u  jezera Little Hawk. 
5. den: Provinční park Algonquine. Spatříme losy 
již cestou tam, anebo až při návratu zpět? Na místě 
je  možné zapůjčit si kánoe nebo kola. 6. den: 
2–5hodinová vycházka v přírodě. Kánoe, koupání 
a rybaření jsou zdarma. Motorový člun za přípla-
tek (platí se na místě). „Kanada“ – užijme si poslední 
společný večírek u ohně na břehu jezera! 7. den: 
Odjezd na  letiště, navečer odlet, let s  přestupem. 
8. den: Přílet do Prahy.

1. den: Odlet z Prahy. 2.–5. den: Štíty Skalistých 
hor nás budou provázet po  celých 9 dní. I  v  NP 
u  městečka Banff. NP Yoho – túra Iceline 
Trail, ledovec Emerald Glacier. Modré jezero 
Moraine Lake u horského střediska Lake Louise. 
6.–9. den: Pojedeme po Icefield Parkway do NP 

Patrik 
Dekan
průvodce zájezdu

Můžete se zúčastnit několikahodinových výšlapů 
s  průvodcem, anebo se vydat sami na  kratší, 
dobře označené trasy (např. při menší fyzické 
kondici nebo při zájmu o  fotografování beze 
spěchu). Zájezdu předchází zájezd na  jihozápad 
USA (str.  74 a  75, kod 27SV) – zájezdy lze spo-
jit. Cena dle aktuálních cen letenek na  vyžádá-
ní. POZNÁVACÍ ZÁJEZD VČ. VANCOUVERU 
USPOŔÁDÁME OPĚT V R. 2018.

Jasper, vyhlídková silnice je jednou z  nejkrásněj-
ších horských cest na  světě. V  oblasti jsou jezera, 
ledovce a  spousta zvěře. Kouzelná oblast pro 
turistku, třeba v okolí jezera Medicine Lake nebo 
u kaňonu Maligne Canyon. 10. a 11. den: Návrat 
do Calgary a do Prahy. 

** Do 18� 1� 2017 cena jen 61 999 Kč! Časové slevy dalších zájezdů jsou uvedeny na webu�

Kanada za cenu Islandu!



Amerika je nekonečnou studnicí nádherných 
přírodních scenerií a je velmi těžké doporučit, 
kam směřovat svou první, druhou nebo další 
návštěvu USA. Po  úspěchu předešlých zájez-
dů do národních parků západu a středozápa-
du se v roce 2017 můžete vydat do národních 
parků Nevady, Utahu a Arizony, hýřících čer-
veno-hnědo-oranžovými barvami. A co bude 

       Národní parky  
jihozápadu USA

Pavel 
Kleisl
průvodce zájezdu

60SV17

60SV17

pomyslnou třešničkou na  dortu? Údolí smrti 
(částečně ležící v  Californii) hned na  začátku 
zájezdu, anebo Grand Canyon na jeho konci? 
Z  dalších známých míst a  oblastí navštívíme 
např. Monument Valley, NP Zion a Las Vegas. 
Jedná se o převážně poznávací zájezd v malé 
skupině, na své si přijdou i ti, kdo rádi chodí 
pěšky. Některé dny jsou  delší přejezdy, jin-
dy věnujeme celý den turistice (celkem 5–6 
 celých dní). 
1. den: Odlet z Prahy do Las Vegas (s přestupem). 
Transfer na ubytování. Večerní procházka páteřním 
bulvárem města The Strip. 2. den: Prohlídka Las 
Vegas a odpoledne přejezd do města Beatty v Ne-
vadě (3 noci). 3. den: Průjezd a zastávky v jižní částí 
Údolí smrti (Stovepipe Wells, Furnace Creek, Zab-
riskie Point, Artist´s Palette, Badwater Basin – nej-
nižší bod USA.) Návrat na nocleh. 4. den: Prozkou-
máme severní část Údolí smrti – túra v národním 
parku (mj. písečné duny). 5. den: Přejezd do Uta-
hu, do oblasti města Hurricane v blízkosti NP Zion. 
Zde budeme ubytováni opět 3 noci. 6. a 7. den: 
Celé dva dny budeme mít čas na  různě náročné 
túry v  tomto nádherném národním parku, např. 
po stezce The Subway v uzavřeném pískovcovém 

kaňonu nebo směrem vzhůru na  vrcholy červe-
ných skal s borovicemi atp. 8. den: Přejezd do Bry-
ce a procházky v kaňonu plném vápencových skal-
ních věžiček „hoodoo“ Bryce Canyon (národní 
park). 9. den: Přesun do Arizony, do města Page, 
v jehož okolí se nachází jak známý oblouk na řece 
Colorado Horseshoe Bend, tak tzv. Antilopí ka-
ňon, kterým nás provedou praví indiáni. 10. den: 
Dnes se během dalšího přejezdu podíváme do ob-
lasti magických stolových hor a  věží Monument 
Valley. 11. den: Opět se ocitneme v Utahu. Zastáv-
ka v další fotogenické oblasti – v jižní části NP Ca-
nyonlands (The Needles). Ubytování na 3 noci. 
12. den: Návštěva NP Arches. Celý den strávíme 

USA
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Zajišťujeme  
též ubytování  

po celém Islandu

tel.: 542 213 349
e-mail: trajekty@skandinavie.cz

Kategorie auta

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

1� 12� 2016 – 30� 4� 2017 
11� 9� 2017 – 31� 12� 2017

mezisezóna
1� 5� – 12� 6� 2017

22� 8� – 10� 9� 2017

hlavní sezóna
13� 6� – 21� 8� 2017

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

Kategorie auta

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

1� 12� 2016 – 30� 4� 2017 
11� 9� 2017 – 31� 12� 2017

mezisezóna
1� 5� – 12� 6� 2017

22� 8� – 10� 9� 2017

hlavní sezóna
13� 6� – 21� 8� 2017

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

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

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

Cena neobsahuje:
pohonné hmoty, další výše neuvedené služby

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

Termín: Cena:  Kód na webu:  
1� 8� – 18� 8� 2017 96 900 Kč 27SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Las Vegas a zpět 
(s  přestupy) vč. let. tax ve  výši 33  000 Kč, 16x ubytování 
v  motelech, hotelech (dvoulůžkové pokoje s  WC a  spr-
chou) a chatách (výjimečně bez WC a sprchy na pokoji), 
vstupné do  národních parků dle programu, průvodce, 
dopravu klimatizovaným minivanem, cestovní pojištění 
a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné 
(cca 150 USD), vstupní formality do USA, spropitné, jízdné 
navíc oproti trase dle programu a další výše neuvedené 
služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj. Pozn.: K návštěvě 
USA je nutný biometrický pas a elektronické vízum. Mini-
mální počet účastníků: 6 

procházením a focením skalních oblouků, věží a ji-
ných útvarů (Three Gossips, Balanced Rock, Delica-
te Arch, Dark Angel, Broken Arch atd.). 13. den: Se-
verní části NP Canyonlands (Island in the Sky), 
ranní fotky u  oblouku Mesa Arch, túra z  náhorní 
plošiny dolů a  zpět. 14. den: Celodenní přejezd 
zpět do Arizony, městečko se suvenýry, kudy vede 
slavná Route 66 – Williams (3 noci). 15. den: První 
pohledy na Grand Canyon. Návštěva jižního okra-
je Velkého Kaňonu (South Rim), který si díky zdej-
šímu systému vyhlídkových autobusů může projít 
každý sám. Lze zajistit vyhlídkový let nad okrajem 
kaňonu nebo projížďku dolů na mulách. 16. den: 

Sestup do Grand Canyonu, v závislosti na zdatnosti 
všech účastníků si stanovíme cíl, kde se otočíme 
a půjdeme zpět. 17. den: Při návratu z Nevady se 
zastavíme na přehradě Hoover Dam. Odlet z Las 
Vegas. 18. den: Po přestupu přílet do Prahy.

Program Fly and Drive 
pro individuální cestující na Island v roce 2017

Na tento zájezd navazuje turistický zá-
jezd v Kanadě 78SV (18. 8. – 27. 8. 2017), 
popřípadě si lze vyžádat samostatné 
aranžmá v  národních parcích Kanady 
(půjčení auta, ubytování). Pište na e-mail:  
tours@skandinavie.cz



TO 

DENMARK

FROM

 33,- EUR* 
WITH

SCANDLINES 

 

Make your trip to Denmark and Sweden an unforgettable 
experience. Simply choose one of our cheap, fast and � exible 
Denmark crossings via Puttgarden-Rødby or Rostock-Gedser or 
combine this with the Helsingør-Helsingborg crossing or the 
Öresund Bridge to Sweden. Enjoy the maritime atmosphere and 
gastronomic convenience aboard our ferries or simply take a break 
and enjoy the sea breeze. The brand new hybrid ferries which 
depart from Rostock make it even easier for you to arrive relaxed 
and comfortable. Scandlines - Experience more! Booking and 
information at www.scandlines.com or at your agency.

WIR NEHMEN KURS AUF SKANDINAVIEN

TRAVEL TO SCANDINAVIA 
MADE EASY WITH SCANDLINES

* The tariff applies to passenger vehicles up to 6 m in length incl. up to 9 passengers. Valid for a single crossing to Denmark in the low season 2017 if 
 booked at least 14 days prior departure. Limited amount of tickets available. Exclusively for SMILE members or if booked via your agency. 


