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PŘEHLED ZÁJEZDŮ
kód  

na webu název zájezdu typ zájezdu str.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY NORSKO, ŠVÉDSKO, FINSKO, DÁNSKO A POBALTÍ

23ZI Tromsø, polární záře a ostrov Senja pobytový zájezd 
s výlety 8

21ZI Finsko s polární září nad hlavou pobytový zájezd 
s výlety 8

12ZI Lofoty v zimě poznávací zájezd 9
20ZI Laponsko všemi smysly poznávací zájezd 9
11ES Pobaltí – májový eurovíkend poznávací zájezd 10

11KS Cestou polských králů  
až k dunám Baltského moře poznávací zájezd 10

13NO Eurovíkend – Kodaň, nejbližší dotek Severu pobytový zájezd 
s výlety 11

14NO Oslo – eurovíkend pobytový zájezd 
s výlety 11

05ES Pobaltí od A do Z poznávací zájezd 12

02ES Petrohrad – poklad Ruska pobytový zájezd 
s výlety 13

17NO Finsko a Norsko – Laponskem na Nordkapp poznávací zájezd 14
09ES Finsko – země tisíců jezer poznávací zájezd 15

13ES Laponsko na konci léta poznávací zájezd 
s turistikou 15

10ES Finsko 55+, barevná paleta poznávací zájezd 16
99NO Klenoty Norska a Islandu poznávací zájezd 17
47NO Norsko nejen pro 55+ poznávací zájezd 18

50NO Norsko je v červnu nejkrásnější pobytový zájezd 
s výlety 19

37NO Norsko – nejkrásnější fjordy poznávací zájezd 20
09NO Do srdce norských fjordů poznávací zájezd 21
46NO Norské fjordy – odlet z Vídně poznávací zájezd 22

73NO Severská romance – Norsko a Dánsko poznávací zájezd 
s turistikou 23

25NO Lofoty 55+ poznávací zájezd 24

29NO Lofoty a příroda na polárním kruhu poznávací zájezd 
s turistikou 24

27NO Lofoty, Vesterály a Senja  
– ostrovy za polárním kruhem

poznávací zájezd 
s turistikou 25

75NO Špicberky – arktické jaro poznávací zájezd 26
67NO Špicberky – za králem Arktidy poznávací zájezd 26

76NO Špicberky – severní pól na dohled  pobytový zájezd 
s výlety 27

TURISTIKA V NORSKU

89NO Vodopády a ledovce Norska poznávací zájezd 
s turistikou 29

30NO Losí a trolí stezky – chaty Kemp plus pobytový zájezd 
s výlety 30

92NO Norsko – turistika i komfort hotelu poznávací zájezd 
s turistikou 31

36NO Návrat do Norska (vhodné i pro děti) poznávací zájezd 
s turistikou 32

33NO Turistické Norsko s nádechem Islandu poznávací zájezd 
s výlety 33

82NO Turistika ve fjordech poznávací zájezd 
s turistikou 34

ISLAND, GRÓNSKO, FAERSKÉ OSTROVY
24IS Island – gejzír, ledovcová laguna a vodopády poznávací zájezd 39

03IS/42IS Island nejen pro 55+ pobytový zájezd 
s výlety 40

23IS Lodí na Island v období letního slunovratu poznávací zájezd 41
34IS Objevná cesta lodí na Island poznávací zájezd 42
40IS Island, polární záře a plavba Atlantikem 55+ poznávací zájezd 43

99NO Klenoty Norska a Islandu poznávací zájezd 44

10IS Nejznámější místa Islandu pobytový zájezd 
s výlety 45

41IS Kouzla islandského vnitrozemí  
a severozápadu poznávací zájezd 46

43IS/12IS Sedm divů Islandu poznávací zájezd 47
06IS Island v kostce poznávací zájezd 48

18IS Island všemi smysly poznávací zájezd 
s turistikou 49

15IS Výprava do nitra Islandu poznávací zájezd 
s turistikou 50

CK Periscope Skandinávie, s. r. o., je pojištěna proti úpadku  
u Generali Pojišťovna a.s., pojistná smlouva číslo 1710180038.

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
e-mail: periscope@skandinavie.cz 
www.skandinavie.cz

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

www.skandinavie.cz

Vážení přátelé Severu a cestování s CK Periscope!
Děkujeme Vám za Váš neutuchající zájem o naše zájez-
dy a mnohá slova chvály, která nám zasíláte. Ani je ne-
stihneme dát všechny na web k příslušným zájezdům, 
a už je tu období, kdy chystáme zájezdy pro další rok. 
Během našeho 26. roku značky Periscope se událo 
mnohé, co nás od práce hodně zdržovalo (např. GDPR, 
novela zákona o  cestovním ruchu), ale právě Vaše 

příznivé reakce jsou neustálou podporou, která nás žene dál. Rád bych 
ale zmínil ještě jednu metu, které jsme dosáhli: i přesto, že naší hlav-
ní specializací jsou zájezdy na Sever, kde se hlavní sezona omezuje jen 
na tři měsíce, podařilo se nám i každý kalendářní měsíc vypravit zájezdy 
do celého světa. 
Stálí klienti vědí, že kromě hlavního katalogu vychází také katalog Pod-
zim, zima, jaro, kde jsou i zájezdy po prázdninách, v adventu, během 
zimy, o Velikonocích a v květnu. 
Nový katalog na léto 2019, který právě držíte v ruce, nabízí nové zájezdy 
pro hlavní sezonu od června do září a několik dalších zájezdů mimo 
toto období (už lze např. rezervovat oblíbené zájezdy Advent v Petrohra-
du na prosinec roku 2019!).
Každý z našich specialistů na některou destinaci si připravil zajímavou 
novinku:
Hana Bernardová: LOFOTY 55+, POBALTÍ – Májový eurovíkend
Eva Dekanová: FINSKO – Laponsko na konci léta
Irena Michalíková: MADEIRA – turistika, poznávání a koupání
Josef Chodur: ISLAND, polární záře a  plavba Atlantikem 55+, Kouzla 
islandského vnitrozemí a severozápadu 
Miroslav Koňařík: Kvetoucí přírodou IRSKA, Za chutí ARMÉNIE
Petr Burian: NORSKO s nádechem Islandu, Návrat do Norska (vhodné 
i pro děti)
Další zájezdy od října 2019 dále budeme postupně zveřejňovat na webu.
Přejeme Vám příjemné chvíle při prohlížení katalogu i při všech cestách 
s CK Periscope Skandinávie a jejími průvodci.

 Ing. Petr Burian 
 majitel CK Periscope Skandinávie

Norsko je země, kam se naši klienti i po letech rádi vracejí...



Zájezdy organizuje CK Periscope Skandinávie. Pokud je organizátorem jiná CK, je to uvede-
no na konci konkrétního zájezdu.

3facebook.com/periscope.cz

REJSTŘÍK ZEMÍ
Arménie ....................................... str. 72, 73
Azory ............................................. str. 67, 69
Dánsko ......................................... str. 11, 23
Finsko.................................str. 8, 14, 15, 16
Grónsko ....................................... str. 52, 54
Gruzie ........................................... str. 66, 72
Holandsko ......................................... str. 66
Irsko ................................. str. 56, 57, 60, 62
Island.......................................str. 17, 39-54
Kanada ................................................ str. 70
Laponsko ................................... str. 8, 9, 15
Madeira ........................................ str. 67, 68
Nepál a Indie .................................... str. 73

Norsko ................. str. 11, 14, 17-35, 44
Norsko – Lofoty ...........str. 8, 9, 24, 25
Omán................................................str. 71
Pobaltí ......................................str. 10, 12
Polsko ..............................................str. 10
Portugalsko ..................................str. 67
Rusko ...............................................str. 13
Skotsko .................................... str. 57-63
Španělsko ......................................str. 66
Špicberky ................................str. 26, 27
Švédsko ...........................................str. 29
Uzbekistán a Kazachstán .......str. 72
Velká Británie...............................str. 63

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

 20. 11. 2018 Madeira, Plzeň, Dominik centrum (Tomáš Hájek)
 13. 12. 2018  Finsko, Laponsko – polární záře, Zlín, Hvězdárna (Patrik Dekan)
 8. 1. 2019  Norsko, Plzeň, Dominik centrum (Tomáš Hájek)
 10. 1. 2019  Madeira a Azory, Olomouc, Kino Metropol (Patrik Dekan)
 17. 1. 2019  Kanada, Zlín, Hvězdárna (Patrik Dekan)
 18. 1. 2019  Madeira, Brno, veletrh GO (Antonín Novák)
 19. 1. 2019  Norsko, Brno, veletrh GO (Patrik Dekan)
 19. 1. 2019  Island, Brno, veletrh GO (Patrik Dekan)
 20. 1. 2019  Skotsko, Brno, veletrh GO (Patrik Dekan)
 6. 1. 2019  Island, Znojmo, festival Cesty světem (Jan Sucharda)
 29. 1. 2019  Kanada, Praha, Nová Beseda (Václav Bacovský)
 4. 2. 2019  Island, Brno, divadlo Barka (Jan Sucharda)  

– nepořádá CK Periscope 
 6. 2. 2019  Omán, Ústí nad Labem, Severočeská věd. knihovna  

(Václav Bacovský)
 12. 2. 2019  Island, Pardubice, Východočeské divadlo (Antonín Novák) 
 19. 2. 2019  Finsko, Laponsko – polární záře, Brno, Hvězdárna 

a planetárium (Patrik Dekan)
 21. 2. 2019  Norsko, Mladá Boleslav, KD Lávka (Václav Bacovský)
 25. 2. 2019  Madeira a Azory, Ostrava, KD Ostrava (Patrik Dekan)
 26. 2. 2019  Norsko, Havířov, Městská knihovna Havířov (Josef Hanibal)
 27. 2. 2019  Norsko, Jihlava, DKO Divadlo (Patrik Dekan)
  19. 3. 2019  Island, Praha, Nová Beseda (Tomáš Hájek)
 19. 3. 2019  Island, Brno, Hvězdárna a planetárium (Jan Sucharda)
 30. 3. 2019  Island, Praha, 18. islandský den, Městská knihovna 

(nepořádá CK Periscope)
 2. 4. 2019  Island, Hradec Králové, Adalbertinum (Jiří Kolbaba)
 3. 4. 2019  Norsko, Turnov, Kulturní centrum, kino Sféra (Tomáš Hájek)

kód  
na webu název zájezdu typ zájezdu str.

08IS Islandská mozaika poznávací zájezd 
s turistikou 51

31IS Západní Grónsko – Ilulissat pobytový zájezd 
s výlety 52

29ZI Velikonoce na Islandu, termály pobytový zájezd 
s výlety 53

17IS Za polární září s J. Suchardou pobytový zájezd 
s výlety 53

02IS Jedinečné scenerie Islandu a Grónska pobytový zájezd 
s výlety 54

BRITSKÉ OSTROVY – IRSKO, SKOTSKO, ANGLIE
02IR Irský evergreen poznávací zájezd 56
15IR Irsko – zelený ostrov poznávací zájezd 57
07IR Skotsko 55+ poznávací zájezd 57
06IR Skotské okouzlení poznávací zájezd 58

08IR Skotsko a Orknejské ostrovy poznávací zájezd 
s turistikou 59

04IR Kvetoucí přírodou Irska poznávací zájezd 
s turistikou 60

14IR Nejkrásnější túry Skotské vysočiny poznávací zájezd 
s turistikou 60

05IR Přírodou Skotska poznávací zájezd 
s turistikou 61

01KS To nejlepší z Irska a Skotska poznávací zájezd 62
10IR Skotská vysočina a Skye poznávací zájezd 63
02KS Skvosty jižní Anglie poznávací zájezd 63

SVĚT S PRŮVODCI CK PERISCOPE
08SV Andalusie – festival v Seville poznávací zájezd 66
06SV Holandsko – Amsterdam a rozkvetlá krása poznávací zájezd 66
24SV Tajemná a bájná Gruzie poznávací zájezd 66

76SV Lisabon a okolí pobytový zájezd 
s výlety 67

02SV Lisabon a Madeira pobytový zájezd 
s výlety 67

63SV Porto a Azory nejen pro 55+ poznávací zájezd 67

69SV Madeira – dovolená v ráji pobytový zájezd 
s výlety 68

41SV Madeira – turistika poznávací zájezd 
s turistikou 68

66SV Návrat na Madeiru – turistika a koupání pobytový zájezd 
s výlety 68

73SV Velikonoční relax na Azorech pobytový zájezd 
s výlety 69

47SV Azory – krásy ostrova Sao Miguel pobytový zájezd 
s výlety 69

62SV Pohodová turistika po Azorech poznávací zájezd 
s turistikou 69

68SV Niagara, Ontario a příroda Kanady poznávací zájezd 70

78SV Kanada – toulky v NP Banff, Jasper a Yoho poznávací zájezd 
s turistikou 70

88SV Omán     poznávací zájezd 71
79SV Kazachstán a Uzbekistán poznávací zájezd 72
26SV Gruzie a Arménie poznávací zájezd 72
49SV Za chutí Arménie poznávací zájezd 73
83SV Nepál a Indie – poznání pro každého poznávací zájezd 73

Cestovatel a fotograf 
JIRKA KOLBABA
cestuje a doporučuje  
CK Periscope Skandinávie

V roce 2019 se uskuteční zájezdy z cyklu

INSPIRATIVNÍ CESTY  
S JIŘÍM KOLBABOU:
ISLAND – GEJZÍR, LEDOVCOVÁ LAGUNA A VODOPÁDY
3. 6. – 9. 6. 2019 29 900 Kč
LOFOTY A PŘÍRODA NA POLÁRNÍM KRUHU
14. 6. – 21. 6. 2019 43 900 Kč
NORSKO JE V ČERVNU NEJKRÁSNĚJŠÍ
23. 6. – 30. 6. 2019 33 900 Kč
NORSKO NEJEN PRO 55+ 
3. 9. – 8. 9. 2019 24 900 Kč
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DOOBSAZENÍ POKOJE
Cestujete-li sami a  máte zájem o  spojení ubytování 
ve dvoulůžkovém pokoji s další osobou, pokusíme se 
váš pokoj doobsadit. Při podpisu cestovní smlouvy 
vám bude účtován příplatek za  jednolůžkový pokoj, 
který vám bude v případě, že se váš pokoj podaří do-
obsadit, vrácen. V opačném případě budete ubytová-
ni sami za příplatek dle smlouvy o zájezdu.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ 
PODMÍNKY
Zájezdy uvedené v  tomto katalogu pořádá cestovní 
kancelář Periscope Skandinávie, s. r. o.
Na  tyto zájezdy se vztahují aktuální Všeobecné 
smluvní podmínky, které najdete na str. 35–37 toho-
to katalogu.

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

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

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

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

v přírodě. Většinou do 3 hodin, výjimečně vícehodino-
vý pobyt venku. Chůze nezpevněným terénem, občas 
přes mokřady (např. Lofoty, Irsko) nebo lávovým (či 
popelovým) polem na Islandu. Doporučujeme nepro-
mokavou a pevnou turistickou obuv.

– zájezdy, jejichž programy často nabízejí do-
statek času pro pobyt mimo autobus. V progra-

mu je určen stejný časový úsek pro zdatnější klienty, 
kteří mohou spolu s  průvodcem dosáhnout vzdále-
nějšího nebo vyššího cíle, zatímco jiní ujdou pouze 
část turistické stezky bez přítomnosti průvodce nebo 
si zvolí jiný program (procházka kolem jezera apod.). 

– poznávací a  turistické zájezdy. Střídání pro-
gramu poznávání, lehkých (modrých) vycházek 

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

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

ním a k nástupům na túry jsou však nutností). Několi-
kahodinové túry, včetně celodenních. Často ve vyso-
kohorském prostředí (vč. zbytků sněhu, krátké vyzna-
čené úseky po okraji ledovce, brodění mělkých poto-
ků apod.) a v kamenitém terénu. U účastníků předpo-
kládáme zvyklost na  pohyb v  horách a  odpovídající 
výbavu. Součástí zájezdu nejsou jen náročné túry 
„černé“, ale i túry s náročností „červené“ botičky. 

LETENKY
1) PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE CENY LETENKY
U  některých zájezdů je v  odstavci „cena obsahuje“ 
uvedena předpokládaná výše ceny letenky. Tyto 
předpokládané ceny byly stanoveny na základě před-
chozích zkušeností CK v případech, kdy do uzávěrky 
katalogu nebylo možné zjistit cenu aktuální. 

2) ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU
Může nastat situace, kdy se cena letenek zvýší natolik, 
že  prodej zájezdu za  katalogovou cenu bude ukon-
čen. Do prodeje pak může být uveden zájezd ve stej-
ném termínu, ale za vyšší cenu. Vzhledem k tomu vám 
doporučujeme nečekat s nákupem zájezdů až na po-
slední chvíli.

3) LETENKY NA VYŽÁDÁNÍ  
(např. odlet z jiného letiště)
Nabídneme vám letenku s nutností okamžité úhrady 
dle aktuální ceny. Nebude-li však v době, kdy kupu-
jete zájezd, o jeho realizaci rozhodnuto, sdělíme vám 
předpokládanou cenu letenky nebo doplatku za od-
let z jiného letiště. Tato cena bude uvedena ve smlou-
vě o  zájezdu. V  případě, že v  době nákupu letenek 
bude tato cena vyšší, můžete se rozhodnout, zda roz-
díl doplatíte, nebo od smlouvy o zájezdu odstoupíte.
Letenky se v některých případech kupují až po dosa-
žení minimálního počtu účastníků, který je vždy uve-
den u popisu zájezdu.

4) 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.

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

SLEVY

Maximální výše slevy nebo jejich součtu je 2 800 Kč/
os. (u zájezdů se základní cenou vyšší než 60 000 Kč je 
max. 5 000 Kč/os.)
Slevy se nesčítají. Pouze věrnostní slevu lze využít spo-
lu se slevou časovou nebo věkovou nebo slevou 55+.
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 35 % ceny zájezdu 7 a  více 
měsíců před odjezdem.
4 % – při úhradě zálohy 50 % ceny zájezdu 6 měsíců 
před odjezdem. 
3 % – při úhradě zálohy 50 % ceny zájezdu 5 měsíců 
před odjezdem.

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

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

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

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

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

Rozsahy pojistného plnění stejně jako Všeobecné 
pojistné podmínky najdete také na www.periscope.cz  
info-k-zajezdum/cestovni-pojisteni/ nebo vám je 
na vyžádání zašleme.

U vybraných zájezdů se můžete připojistit na pojiště-
ní s vyššími pojistnými limity u České pojišťovny. Výše 
příplatku bude vždy uvedena u daného konkrétního 
zájezdu. 

VELETRHY
Navštivte nás na našem severském stánku na veletrzích:
GO Brno, 17. 1. – 20. 1. 2019, stánek v rámci AČCKA.

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

ROZŠÍŘENÉ POJIŠTĚNÍ STORNA Kč
Pojištění léčebných výloh, repatriace  6 000.000
Úrazové pojištění 
 – smrt úrazem  100.000
 – trvalé následky úrazu 200.000
 – doba nezbytného léčení  20.000
Pojištění odpovědnosti 
 – za škody na zdraví  2 000.000
 – za škody na věci  1 000.000
 – za škody finanční  500.000 
Pojištění cestovních zavazadel  30.000 
Pojištění storna zájezdu – 80 %, max. do  100.000

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

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

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

Bratislava – Trnavské mýto, parkoviště před kulturním 
domem Istropolis.

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

Jihlava (Pávov) – čerpací stanice OMV. Odjezd nebo 
svoz potvrzujeme na vyžádání. Vyhrazujeme si právo 
požadavek zamítnout. 

Plzeň – čerpací stanice Ahold u obch. centra Olympia. 

Ústí n. L. – čerpací stanice MOL, cca 10 km za Ústím, 
nebo hlavní vlakové nádraží.

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

POTŘEBNÉ DOKLADY
Informace o pasových a vízových požadavcích a zdra-
votních dokladech najdete vždy přímo u  zájezdu 
na  webu v  sekci „Vízové a  zdravotní požadavky“. 
Za platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek 
vstupu odpovídá cestující. Pro vstup a pobyt na úze-
mí cizího státu musí každý splňovat podmínky sta-
novené jeho zákony. Objednatel zájezdu je povinen 
nahlásit do CK účast státních příslušníků z jiných zemí 
než z České a Slovenské republiky. Ke sdělování aktu-
álních podmínek vstupu a pobytu na území cizího stá-
tu je oprávněn příslušný zastupitelský úřad daného 
státu, jehož kontakt naleznete na stránkách Minister-
stva zahraničních věcí ČR – www.mzv.cz v sekci Státy 
světa – informace na cesty. Pro klienty ze Slovenska 
je určen web Ministerstva zahraničí SR – www.mzv.sk 

CENY
Ceny v tomto katalogu byly kalkulovány těmito kurzy
(zhruba odpovídajícími směnným kurzům z roku 2018
a plánovanému výhledu):
1 EUR = 25,75 Kč; 1 USD = 23 Kč; 1 NOK = 2,80 Kč;
100 ISL = 21 Kč, 1 GBP = 30 Kč, 1 CAD = 17 Kč.
KATALOG BYL PŘEDÁN DO TISKU DNE 31. 10. 2018.
Ceny zájezdů mohou být změněny dle bodu 4 Vše-
obecných smluvních podmínek (viz str. 36). Ceny zá-
jezdů na Island jsou kalkulovány se 7% DPH za ubyto-
vací služby. V případě zvýšení DPH mohou být ceny 
zájezdů změněny dle platných Všeobecných smluv-
ních podmínek. 
Čísla bankovních účtů CK Periscope Skandinávie, s. r. o.
Pro platby v Kč: ČSOB Brno: 605098223/0300
Pro platby v EUR: ČSOB Brno: 673950043/0300
 ČSOB Bratislava: 326560243/7500

PRO KLIENTY 
ZE SLOVENSKA

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

svozy z Bratislavy najdete v tabulce na str. 74 tohoto 
katalogu.

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

• Doprava z odjezdových a svozových míst může být 
zajištěna autobusy, vlaky, osobními auty, taxíky či 
mikrobusy, nebo jejich kombinací. Může být také za-
jištěna jiným zájezdem CK nebo partnerské cestovní 
kanceláře.

• U  leteckých přípojů k  autobusovým zájezdům ne-
platí odjezdová a svozová místa určená pro cestující 
autobusem.

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

Jihlava 
(Pávov)

letiště Vídeň
letiště 
Bratislava

Ústí nad Labem

Praha

Brno

Bratislava

Olomouc

Ostrava

letiště Drážďany a Berlín

facebook.com/periscope.cz

Naši průvodci

Hana  
Kornecká

Martina  
Kotoučová

Helena  
Křenková

Josef  
Hanibal

Tomáš 
Hájek

Josef  
Chodur

Pavel  
Kleisl

Miroslav 
Koňařík

Zdeňka  
Burianová

Hana 
Bernardová

René 
Bělohradský

Patrik 
Dekan

Monika 
Frolíková

Kateřina  
Gajdová

Miroslav  
Grass

František 
Michlík

Josef  
Miškovský

Antonín  
Novák

Tomáš  
Papírník

Jiří  
Provazník

Irena  
Michalíková

Jan  
Sucharda

Hana 
Tomsová

Milan  
Venhoda

Valdemar 
Valdemarsson

Martin  
Skalský

Helena 
Slezáková

Milada 
Zábršová

Olga 
Žáková

Katarína  
Žatkuliaková

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

sobota 30. 3. 2019
Praha – Městská knihovna

18. ISLANDSKÝ 
DEN

JAN  
SUCHARDA:
ISLAND 
– ZEMĚ 
VZDÁLENÁ
Autor navštívil Island už téměř 30x. Třetí foto-
grafická publikace o Islandu, tentokrát v netra-
dičním černobílém provedení. Dává více vynik-
nout tvarům, strukturám a  celkové atmosféře 
zachycených míst. Vedle obrazů krajin, pouští, 
řek, vodopádů a lávových polí jsou zde i foto-
grafie opuštěných farem či ztroskotaných lodí.

Kniha je k dostání v knihkupectvích,  
na webu autora www.jansucharda.cz  
(e-mail: jas@jas-hrotovice.com)  
anebo na přednáškách Jana Suchardy o Islandu:

 26. 1. 2019 ZNOJMO, festival Cesty světem 

 4. 2. 2019 BRNO, divadlo Barka

 19. 3. 2019 BRNO, Hvězdárna a planetárium

 30. 3. 2019  PRAHA, 18. islandský den,  
Městská knihovna
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kodobému pobytu (= dostačující pro pobytově-po-
znávací zájezdy). Chaty KEMP jsou převážně pro 4 
osoby, spící na dvou palandách buď přímo v hlavní 
místnosti, nebo v  samostatném pokoji (pak bývá 
jako 5. lůžko uváděna pohovka v hlavní místnosti). 

Chaty KEMP mají elektrické topení, jedno až 
čtyřplotýnkový elektrický vařič a  malou ledničku, 
někdy bývá do  chatky zavedena studená voda. 
Chaty KEMP mají deky a  polštáře, je však třeba 
vzít s sebou povlečení. Někdy bývají chaty KEMP 
vybaveny nádobím, pro zájezdy však v cestovních 
pokynech uvádíme potřebu vzít nádobí s sebou. 

KEMP PLUS: chatky s  vlastním příslušenstvím 
(WC, sprcha) se dvěma dvoulůžkovými pokoji (pa-
trové postele bez povlečení).

Zájezd: Losí a trolí stezky.

 ISLAND, GRÓNSKO
Jako všude najdete i na Islandu ubytování jed-
noduché (někde dokonce jen matrace na pod-
laze) až po luxusní hotely. Levnějšího ubytová-
ní je zde však přece jen méně, než jinde. Navíc 
Island ani Grónsko neoplývají dostatečnou 
kapacitou ubytování, a tak se vzrůstajícím po-
čtem turistů jsou hotely, penziony a  hostely 
velmi dlouho dopředu v  hlavní sezóně obsa-
zeny. Negarantujeme ubytování osob stejného 
pohlaví v jednom pokoji/chatě. 
V  našich zájezdech převažuje ubytování v  jedno-
dušší kategorii TURIST, avšak nabízíme i  zájezdy 
s ubytováním luxusním.

Island – kategorie TURIST 
Hostely, penziony, chatky. Na pokojích je k dispo-
zici povlečení včetně peřiny a  polštáře. U  někte-
rých zájezdů je při plavbě lodí na/z Islandu třeba 
vlastní spací pytel (viz přehled níže). Noclehy jsou 
zajištěny ve dvoulůžkových pokojích. Ubytovatelé 
si vyhrazují právo ve  výjimečných případech na-
hradit postel matrací na  zemi. Pokoje jsou malé 
s minimálním vybavením. Sociální příslušenství je 
společné na chodbách. Vaření je zpravidla možné 
v  málo vybavených kuchyňkách (doporučujeme 
vzít si vlastní nádobí a příbory). Tento typ ubyto-
vání je ve většině našich zájezdů, kromě zájezdů se 
stany, do hotelů a chatek/penzionů komfort. 

Zájezdy: Island, polární záře a plavba Atlantikem 
55+ (na  lodi 6lůžkové kajuty, vlast. spací pytle), 
Islandská mozaika, Island všemi smysly, Lodí na Is
land v období letního slunovratu (na lodi 6lůžkové 
kajuty, vlast. spací pytle), Objevná cesta na Island.

Island – chatky a penziony KOMFORT
Garance lůžka včetně povlečení, peřiny a polštáře. 
Noclehy jsou zajištěny ve dvoulůžkových pokojích 
komfortních chatek nebo penzionů. Každá chatka/
pokoj má vlastní WC/sprchu a kuchyňku (penziony 
mají kuchyňku společnou), vč. základního nádobí 
a příborů. V ceně nebo za příplatek je možnost ob-
jednání večeří o 1 až 2 chodech. 

Zájezdy: Island nejen pro 55+, Sedm divů Islan
du, Nejznámější místa Islandu, Island – gejzír, 
laguna a vodopády, Velikonoce na Islandu – ter
mály a vodopády, Klenoty Norska a Islandu.

Island, Grónsko – hotely KOMFORT
Noclehy jsou zajištěny v  turistických hotelech 
(dvoulůžkové pokoje s  WC, sprchou, povlečením 
a ručníky). Na pokojích bývá též TV a telefon. Stra-
va: polopenze (snídaně zpravidla formou švéd-
ských stolů, večeře o 2-3 chodech nebo bufetové) 

Zájezdy: Jedinečné scenerie Islandu a Grónska, 
Island v  kostce, Sedm divů Islandu (do  hotelu), 
Západní Grónsko – Ilulissat, Za polární září na Is
land s Janem Suchardou, Kouzla islandského vni
trozemí a severozápadu.

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 poku-
tou)! Výjimečně se může v některých místech po-
dávat formou „kontinentální“ snídaně, tzn. snídaně 
je servírována na talíři jednotlivě každému kliento-
vi, jídlo ani nápoje si zpravidla není možné přidat.

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

 BRITSKÉ OSTROVY
Irsko, Skotsko, Anglie – TURISTICKÉ HOTELY 
A PENZIONY
U  našich zájezdů využíváme rodinné, stylově za-
řízené i  moderní hotely. Ne všechny hotely mají 
výtahy. Pokoje jsou dvoulůžkové se sprchou a WC 
na  pokoji. Ve  Skotsku mohou být spojené poste-
le ve  dvoulůžkových pokojích menších rozměrů 
s jednou společnou přikrývkou. 

Ve společné jídelně nebo restauraci se podává bo-
hatá snídaně většinou formou bufetu. Večeře bývá 
zpravidla výběr z menu o třech chodech. Penziony 
se od hotelů mohou lišit omezenými službami re-
cepce nebo rozdílnou velikostí a vybavením poko-
jů v budově. 

Zájezdy: Irský evergreen; To nejlepší z  Irska 
a Skotska; Irsko – zelený ostrov; Skotské okouzle
ní; Skotská vysočina a Skye; Skotsko a Orknejské 
ostrovy; Skotsko 55+; Skvosty jižní Anglie.

Irsko, Skotsko – HOSTELY
Budovy s pokoji. Rekreační objekty jsou dřevěné, 
zděné nebo panelové, bez výtahů. Pokoje jsou pře-
vážně 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 hostelech negarantujeme ubytování 
osob stejného pohlaví v jednom pokoji. Deky i po-
vlečení jsou v ceně pobytu. Návštěvníci si zpravidla 
sami stelou postele. 

Pro přípravu jídel slouží společné kuchyňky, kte-
ré jsou většinou vybaveny základním nádobím. 
Doporučujeme vozit si vlastní ostrý nůž, příbor 
a  hrnek. Snídaně bývají kontinentální, skládají se 
většinou z  toastů, másla, marmelády, čaje nebo 
kávy, někdy také ovocného džusu, jogurtu a cere-
álií. Nebo „irské“ a podobné „skotské“ skládající se 
z opečené slaniny, vajíček, fazolí, rajčat a párečků.

Zájezdy: Přírodou Skotska, Nejkrásnější túry 
Skotské vysočiny.

 SVĚT
Pro zájezdy z cyklu Svět s průvodci Periscope vy-
užíváme dvoulůžkové pokoje se sociálním příslu-
šenstvím (koupelna, WC).

Z valné většiny jde o střední kategorii ubytování:

2 až 3hvězdičkové hotely (např. evropské země, 
Izrael, Gruzie a Arménie, Mexiko)

Motely (USA, Kanada - NP Banff a Jasper)

Výrazné odchylky v úrovni ubytování  budou uve-
deny na webu v záložce POPIS UBYTOVÁNÍ u kon-
krétního zájezdu.

 SKANDINÁVIE  
 – POBALTÍ
Skandinávie a Pobaltí – TURISTICKÉ HOTELY
Pro naše zájezdy využíváme jak rodinné a stylově 
zařízené hotely na  venkově, tak i  moderní nebo 
zrenovované historické hotely ve  městech. Stan-
dard odpovídá nejméně 2–3*** v evropském po-
jetí, je však dobré vědět, že ve Skandinávii se ozna-
čení hotelů hvězdičkami nepoužívá.

Pokoje mají vždy vlastní WC a sprchu a většinou wi-fi 
připojení. Povlečení a ručníky jsou v ceně ubytování.

Severské ubytování má svá specifika. V některých 
budovách nejsou výtahy, na pokojích nemusí být 
minibar, TV a vysoušeč vlasů. Některé hotely mo-
hou být plně nekuřácké. Vybavení pokojů se v jed-
notlivých hotelech liší. K  běžnému zařízení skan-
dinávského ubytování patří: postele, skříň, noční 
stolky, pracovní stůl se židlí, případně křeslo se 
stolkem, telefon, satelitní TV. 

Zájezdy: Klenoty Norska a  Islandu, Norsko je 
v červnu nejkrásnější, Norsko – nejkrásnější fjordy, 
Do  srdce norských fjordů, Norské fjordy, Skandi
návské metropole, Finsko 55+, Norsko nejen pro 
55+, Severská romance, Finsko a  Norsko – Lapon
skem na Nordkapp, Lofoty – pozorování půlnoční
ho slunce, Lofoty a příroda na polárním kruhu, Nor
sko – turistika i komfort hotelu, Litva a Bělorusko, 
Pobaltí od A do Z, Petrohrad – poklad Ruska atd.

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 standardu LUX jen jednu noc). Ktg. 
LUX je pro 2–6 osob, spaní je převážně ve dvou lož-
nicích, 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 
mohou stát zcela samostatně (a tedy bez možnos-
ti stravování v místě) nebo mohou být ve velkém 
horském středisku, kde je otevřena restaurace.

Zájezdy: Norsko – turistika ve  fjordech, Lofoty, 
Vesterály a Senja – ostrovy za polárním kruhem.

Skandinávie – chatky a pokoje KEMP 
Dřevěné, tepelně izolované chaty, 20–30 m2, určené 
k přespání na cestě nebo k několikadennímu krát-

TYPY UBYTOVÁNÍ
Jelikož zajišťujeme ubytování na  zájezdech 
tak, aby co nejlépe vyhovovalo umístěním 
v přírodě nebo ve městech a přijatelným vyba-
vením chatek a pokojů za příznivou cenu, může 
být v některých zájezdech ubytování více kate-
gorií. V popisu ceny zájezdu je uveden typ uby-
tování, který je na zájezdu nejčastěji používán.

UPOZORNĚNÍ
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
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Není to náhoda!
Tak to už nebude náhoda ;-) Také moje 3. zkušenost s CK Periscope 
(v minulých dnech v národních parcích Kanady) je výborná! Začalo 
to již velkou vstřícností k  mému přání při přihlašování na  zájezd, 
pokračovalo maximální snahou o spokojenost nás klientů v průběhu 
zájezdu a prozatím to končí konstatováním, že při cestách s Perisco-
pem je velmi vysoká pravděpodobnost, že se nešlápne vedle, ani co 
se týká spolucestujících :-)
Díky všem z  Periscopu, kteří mi k  dalšímu skvělému zážitku dopo-
mohli, speciálně pak našemu průvodci Patriku Dekanovi  :-)

Jitka Pokorná

Když průvodce baví práce...
Dobrý večer, dnes jsme se vrátili ze zájezdu na  Madeiru. Celý byl 
velmi dobře zorganizován a  budeme na  něj rádi vzpomínat hlavně 
díky naší průvodkyni Irence Michalíkové, která se nám po  celou 
dobu pobytu věnovala, má výborné odborné znalosti, je velmi obě-
tavá, starostlivá. Je vidět, že ji práce baví. Pokud by snad nevyšlo 
počasí, Irenka je zárukou toho, že by nám byl i přesto pobyt příjemný. 
Budeme rádi, pokud se s ní setkáme i na dalším zájezdu. S pozdravem

Jarmila Duffková, Eduard Prokop

Druhá dobrá zkušenost 
Ve  dnech 24. 6. – 1. 7. 2018 jsme se zúčastnili zájezdu Norsko je 
v červnu nejkrásnější. Chci Vám a Vašim spolupracovníkům podě-
kovat za skvěle připravený program. Každý den se dělo a bylo k vidě-
ní něco zajímavého. 
K dobré pohodě jistě přispělo i vydařené počasí, ale hlavně průvod-
ce Fero Michlík. Jeho nadšení pro Norsko a nevyčerpatelná studni-
ce poznatků z tohoto regionu dokázaly strhnout všechny účastníky 
zájezdu. Díky jeho vypravěčským schopnostem se i sebedelší auto-
busové přejezdy staly zajímavou záležitostí, nikoliv pouze nudnou 
přepravou z bodu A do bodu B. O jeho kvalitách Vy jistě dobře víte, 
ale pochvaly není nikdy dost :-)
Je to již druhá dobrá zkušenost s Vaší cestovní kanceláří. Před třemi 
lety jsme byli na zájezdu ve Skotsku s panem Miroslavem Koňaří-

kem také k naší plné spokojenosti.
Přeji Vám, ať se i  nadále daří připravovat tak zajímavé 

zájezdy. S  přáním příjemného dne Vás zdraví 
Vaše spokojená klientka 

Eva Prouzová

Vydařený zájezd
Dobrý den, ve dnech 11. 6. – 17. 6. 2018 jsme se zúčastnili s Vaší CK 
zájezdu do Norska. Byli jsem již na mnoha zájezdech a musím říci, že 
tento zájezd se jednoznačně řadí k těm nejpovedenějším. Organiza-
ce zájezdu, výběr navštívených míst, výběr hotelů – vše bylo perfekt-
ní. Vždy byly snídaně, většinou večeře, velice kvalitní. Bonusem navíc 
byl autobus s  řidiči, kteří byli velmi ochotní, a  hlavně se v  Norsku 
vyznali, takže vždy věděli, kam zajet.
Kapitolou sama pro sebe byla průvodkyně Martina Kotoučová. 
Všechny její přednosti snad ani nelze vyjmenovat. Spolu se  všemi 
dostupnými informacemi o Norsku rozdávala také norské bonbony, 
nechávala kolovat všemožné materiály. Byly dárky pro ty, co něco 
slavili, i pro nejstaršího účastníka, i pro ty, co něco vyhráli. Nakonec 
byl vědomostní test o  Norsku, který stačila zadat i  vysvětlit. Každý 
den, kdy jsme dojížděli autobusem k  ubytování, nám vyprávěla 
pohádku – samozřejmě norskou. Všechno znala, vysvětlila, každou 
otázku zodpověděla, na každém zastavení něco doporučila. Jedním 
slovem úžasná.
Vždy jsem si přál se do Norska podívat, teď se mi to podařilo, a díky 
vaší CK tím nejlepším možným způsobem! Ještě jednou děkuji 
za opravdu vydařený zájezd. S pozdravem

Ing. Dalibor Peprný

Nezapomenutelný Island
Dobrý den, vážení! Včera jsme se vrátili ze zájezdu na Island. Většinu 
času nás provázel déšť, ale za to vy určitě nemůžete. Všechno, za co 
můžete, bylo ale naprosto v  pořádku, takže nám déšť nakonec ani 
nevadil. Ubytování v chatkách bylo příjemné a v tom „psím počasí“ 
jsme ocenili, jak příjemně byly vytopené. Kuchyně paní Lisy neměla 
vadu, pokud někdo není vybíravý. Islandská strava jako od babičky 
s výtečnými rybami a jehněčím byla zážitkem sama o sobě.
Průvodkyně Zdeňka Burianová byla vždy tam, kde jí bylo třeba, 
a její pozornou, ale nevtíravou péči jistě ocenili i další účastníci zájez-
du. Často detailní výklad nám umožnil podívat se na tento specifický 
ostrov zcela jiným pohledem. Bravurní výkon předváděl i řidič auto-
busu Aleš Koukal. Jistota, s níž ovládal autobus na často křivolakých, 
a  někdy i  šotolinových úsecích  cest, byla obdivuhodná. Oba nám 
pobyt výrazně zpříjemnili a  jejich společnou vlastností je ochota 
a příjemné vystupování.
Jménem naší „Šumavské sekce“ zájezdu (manželé Jaroslav a Miluška 
Holečkovi, paní Anna Beránková a  manželé Jaroslava a  Vladimír 
Vácovi) Vám teď chci poděkovat za krásný zájezd a nezapomenutel-
né zážitky. S přáním mnoha úspěchů ve Vaší činnosti a taktéž mnoha 
spokojených klientů  

Vladimír Váca

Právě nyní, když pro Vás připravujeme nové zájezdy pro příští se-
zonu, jsou pro nás Vaše spokojené dopisy tou nejlepší motivací 
do další práce. Moc Vám za ně děkujeme.  Ing. Petr Burian, majitel CKVaše zážitky



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

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

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

11. 12. – 15.12. 2019 41 500 Kč 21ZI
Cena obsahuje: letenku Praha – Helsinki – Oulu 
a zpět vč. let. tax, dopravu autobusem z letiště do Iso-
Syöte a zpět, dopravu v rámci uvedeného programu, 
4x ubytování v  hotelu (dvoulůžkové pokoje s  WC 
a sprchou), 4x snídaně, 3x oběd a 4x večeře, český 
průvodce, aktivity uvedené v  programu včetně 
potřebného vybavení, řízení skútru 2 osobami, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C včetně storna a  pojištění 
CK. Cena neobsahuje: další výše neuvedené služby. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 3 000 Kč, srub Kelo (vlastní 
sauna, krb) pro 2 osoby: 2 000 Kč/os., srub Kelo pro 
3 osoby: 1 000 Kč/os., srub Kelo pro 4 osoby: 500 Kč/
os., řízení skútru 1 osobou 1  000 Kč. Slevy: dítě 
do  12  let se dvěma dospělými: 5  500 Kč. Minimální 
počet účastníků: 8.

       TROMSØ, polární záře a ostrov Senja

       FINSKO s polární září nad hlavou

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

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

VHODNÉ PRO SÓLOCESTOVATELE:
jednolůžkové pokoje, které jsou součástí 

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

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

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

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

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

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

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

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

a planetárium  
(Patrik Dekan)
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       LOFOTY v zimě

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lotyšsko, Estonsko, Polsko • poznávací zájezd

POBALTÍ – MÁJOVÝ EUROVÍKEND

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

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

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

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

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

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

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

         POBŘEŽÍ BALTU, OSTROVY,  
NÁRODNÍ PARKY, RIGA A TALLINN

Riga

Tallinn

Kuressaare Pärnu

NP Lahemaa

CESTOU POLSKÝCH KRÁLŮ 
AŽ K DUNÁM BALTSKÉHO MOŘE

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

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

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

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

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

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

Krakov

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

Josef  
Miškovský
průvodce zájezdu
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Dánsko, Norsko • eurovíkend s průvodcem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OSLO – EUROVÍKEND

EUROVÍKEND – KODAŇ,  

Monika  
Frolíková
průvodkyně zájezdu

Monika  
Frolíková
průvodkyně zájezdu

Tivoli

Oslo, budova Opery – foto: VisitOSLO, Rod Costa

NEJBLIŽŠÍ DOTEK SEVERU
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Lotyšsko, Litva, Estonsko • poznávací zájezd

POBALTÍ OD A DO Z

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

Poznávání venkova i měst zapsaných na seznamu UNESCO, návštěvy hradů 
a zámků, procházky v pěkné přírodě i koupání ve vodách jezer a na plážích 

Baltského moře. Takový bude letecký poznávací zájezd do Pobaltí v době vrcholícího léta. Detailní informace 
o minulém i současném životě v Pobaltí vám poskytne specialista na pobaltské země Josef Miškovský. 
Trojice republik – Litva, Lotyšsko a Estonsko – nemá vysoké hory, hluboká údolí a tyrkysové moře, zato má 
malebné vysočiny, lesy plné jezer a písečné pláže s velikými kameny vymodelovanými kdysi ledovci. Centra 
největších měst, tedy Vilniusu, Kaunasu, Rigy a Tallinnu, jsou dnes novotou zářící met-
ropole západoevropského vzhledu. 

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

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

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

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

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

Tallinn Narva

Tartu

Vilnius

Klaipeda

Kuldīga

NP Lahemaa

Riga

NP Lahemaa 

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

Josef  
Miškovský
průvodce zájezdu

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

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



Rusko • pobytový zájezd s výlety

PETROHRAD – POKLAD RUSKA 
Město, založené r. 1703 carem Petrem 
I. Velikým, bylo až do  dvacátého sto-
letí hlavní metropolí Ruska. Nyní je 
živoucí čtyřmilio novou aglomerací, 
do níž se další miliony turistů z celého 
světa přijíždějí nadýchat atmosféry 
dávné carské slávy. Po  seznámení se 
se stavebními památkami, skvělými 
sbírkami uměleckých předmětů v Ermitáži, malebnými zákoutími a roman-
tickými kavárnami na nábřežích vodních kanálů snadno nabudete dojmu, 
že jste vstoupili do děje některého románu či divadelní hry, které tu psali 
známí umělci. Ubytování je zajištěno ve  4* hotelu v  centru města přímo 
na začátku Něvského prospektu. 

Petrohrad

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

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

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

Tallinn

Helsinky

Riga

Vilnius

          UBYTOVÁNÍ V HOTELU  
NA NĚVSKÉM PROSPEKTU

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

ADVENT  
V PETROHRADU 2019

Olga 
Žáková
průvodkyně zájezdu

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

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

Termín:  28. 11. – 3. 12. 2019 
5. 12. – 10. 12. 2019

Kód na webu: 34ZI
Cena: 21 500 Kč
Pojeďte se nadýchat atmosféry dávné 
carské slávy. Návštěva skvělých sbírek 
uměleckých předmětů v Ermitáži a polo-
penze jsou v ceně. Ubytování je zajištěno 
ve 4* hotelu v centru města.
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Chrám Kristova vzkříšení
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Termín: Kód na webu: Cena:  Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
11. 6. – 16. 6. 2019 02ES 27 900 Kč do 27. 11. 2018: 26 226 Kč Praha, *Brno
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FINSKO A NORSKO  
– LAPONSKEM NA NORDKAPP

Finsko, Norsko • poznávací zájezd

1. den: Dopoledne odlet z  Prahy nebo Vídně 
do Helsinek a následně do Rovanie mi. V „hlavním 
městě“ finského Laponska Rovaniemi (30 tis. oby-
vatel) se ve vesničce Santa Clause vyfotíme přesně 
na  polárním kruhu. Díky dlouhému polárnímu 
dni můžeme ještě dnes popojet dále nejseverněj-
ším finským krajem Lappi na ubytování.
2. den: Dopoledne navštívíme národní park 
Pyhä – Luosto, jednu z nejkrásnějších oblastí La-
ponska s členitými kopci a 400 let starým pralesem 
na  svazích hory Ukko-Luosto. Můžeme navštívit 
ametystový důl a  najít si svůj vlastní drahokam. 
Za  příznivého počasí si vyjdeme pro pěkné vý-
hledy na  vrchol zdejší nejvyšší hory Noitatunturi 
(540 m). Navečer přejezd na ubytování (2 noci).
3. den: V rekreační oblasti Saariselkä uskutečníme 
nenáročnou vycházku v  blízkosti NP Urho Kek-
konen. Nejznámější z  vrcholů v  okolí Saariselkä 
je Kaunispää (438 m n. m.), k němuž se dá snadno 
dojít pěšky. Dále dojedeme do oblasti největšího 
jezera sámského Finska – Inari. Navštívíme lapon-

ské muzeum Siida, kde si prohlédneme expozice 
věnované životu původního obyvatelstva. 
4. den: Dnes překročíme norskou hranici a  doje-
deme zcela na sever. Nejprve budeme pokračovat 
tundrou do  centra norských Laponců, městeč-
ka Karasjok. To je sídlem Sámského parlamen-
tu, který sídlí v  architektonicky zajímavé budově. 
Navečer pak zamíříme přes městečko Lakselv 
a podmořským tunelem se dostaneme na ostrov 
Magerøy k hotelu a následně k mysu Nordkapp. 
Čekání na  půlnoční slunce si zkrátíme návštěvou 
jeskynní kaple a  zhlédnutím filmu popisujícího 
historii Nordkappu, tohoto odlehlého cípu Evropy 
(71°10´21” s. š.). Návrat na ubytování pozdě v noci.   
5. den: Odjezd před polednem. Cestou mírně 
zvlněnými laponskými pláněmi, pokrytými jen 
mechem a  lišejníkem, důkladněji poznáme kraj 
Finnmarka. Pak dorazíme do městečka Alta. Zde 
žili lidé (Komsafolket) již před 8 000 lety; důkazem 
toho je Alta museum, které se svými cca 3  000 
skalními malbami z doby kamenné patří na lis-

tinu chráněného světového dědictví UNESCO. Na-
večer dojedeme na ubytování. 
6. den: Dnes se vrátíme na území Finska. Městeč-
ko Enontekio je dalším srdcem sámské kultury, 
jejíž tradice jsou stále živé. Nezapomenutelným 
okamžikem bude dosažení hranice tří států – 
Norska, Švédska a Finska – u  jednoho hraničního 
kamene. Dostaneme se sem krátkou procházkou 
po plavbě lodičkou. Navečer přesun na ubytování.  
7. den: Dnešní den strávíme v  nejstarším fin-
ském národním parku Pallas ja Ounastunturin 
kansallispuisto (založen 1938). Přivítají nás sobí 
stáda, křišťálově čistá jezera a  zaoblené hřbety 
1 800 milionů let starého pohoří Svekokareliderna, 
odkud se otevírají překrásné výhledy na nedozírné 
laponské pláně. V  místě je mnoho možností pro 
kratší či delší vycházky a túry. V případě dobrého 
počasí můžeme využít pro výlet i večerních hodin, 
kdy je stále světlo.
8. den: Odjezd na letiště a s přestupem v Helsin-
kách odpolední odlet do Prahy nebo Vídně.

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

Příplatky: jednolůžkový pokoj: 9 000 Kč, odlet z Víd-
ně 1 300 Kč, cestovní pojištění ČP s rozšířením storna 
zájezdu: 560 Kč.
Pozn.: *svoz z  Brna do  Prahy linkovým autobusem 
nebo vlakem a zpět mikrobusem – min. 3 os.: 800 Kč.
Minimální počet účastníků: 20.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
1. 8. – 8. 8. 2019 17NO 42 500 Kč odlet Praha nebo Vídeň, *Brno

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

Laponsko. Našimi věrnými společníky při cestě finským a norským Laponskem budou stáda sobů. Budeme se 
kochat křišťálově průzračnými jezery i nádhernými výhledy na nekonečné lesy a pláně. Při troše štěstí zahléd-
neme půlnoční polární slunce přímo v nejsevernějším koutu Evropy – na mysu Nordkapp. Putování kouzelnou 
krajinou nás zavede i k 6 000 let starým skalním kresbám na břehu krásného fjordu v norské Altě. Ubytování 
v příjemných turistických hotelech. Večeře na hotelech (mimo první večer) jsou v ceně.

Nordkapp

Rovaniemi
Kittilä

Alta

polární kruh

Saariselkä
Karasjok

NP Pallas

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

Skalní kresby v Altě 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finsko • poznávací zájezd

FINSKO – ZEMĚ TISÍCŮ JEZER  
A MODERNÍ ARCHITEKTURY

LAPONSKO NA KONCI LÉTA

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

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

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

Lahti

Kotka
Porvoo

Punkaharju

Helsinky

Savonlinna
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Finsko • poznávací zájezd

1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Helsinek. Po pří-
letu se vydáme na  severovýchod. V  průběhu naší 
cesty si prohlédneme legendu finských zimních 
sportů – město Lahti. Krátce se projdeme světozná-
mým sportovním areálem a  navštívíme kostel sv. 
Kříže – Ristinkirkko známého finského architekta 
A. Aalta. Přesun na ubytování a pozdní večeře.
2. den: Ráno se krátce projdeme po městě Mikkeli 
a zastavíme se u starého vikářství. Za druhé světo-
vé války v  Mikkeli sídlil štáb vrchního velitele 
finských vojsk, maršála Mannerheima. Dnešní 
den si užijeme v  srdci finské jezerní plošiny, 
která je unikátní díky nebývalé hustotě vodních 
ploch a  jejich vzájemnému propojení. Krásný 
výhled na  jezerní oblast Saimaa se nám naskyt-
ne z  vrcholu Neitvuori (184 m n. m.), kam se 
dostaneme procházkou. Dalších výhledů na  iko-
nickou jezernatou krajinu si užijeme také z kopce 
Linnavuori se zbytky starého opevnění. Večeře.

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

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

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

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

Časný podzim je snad nejkrásnějším obdobím, kdy lze jezernatou oblast Finska navštívit. Listnaté lesy hrají 
všemi barvami a reflexe v klidných hladinách nekonečných vodních ploch je opravdovým potěšením nejen pro 
oko fotografů. V kombinaci s návštěvou hlavního města Helsinek a historického Porvoo ochutnáte to nejlepší, 
co jižní Finsko nabízí, a to v plném komfortu leteckého zájezdu s ubytováním v hotelech s polopenzí. Ponoříte 
se do osvěžujících vod jezera Saimaa po pravé finské sauně?

FINSKO 55+, BAREVNÁ PALETA

Lahti

Kotka
Porvoo

Punkaharju

Helsinky

Savonlinna

Podzim ve Finsku – foto: Asko Kuittinen, VisitFinland Imagebank

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

1616 Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz

Helsinki 
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Norsko, Island • poznávací zájezd

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

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Hella

Þingvellir

KLENOTY NORSKA A ISLANDU

1. den: Po  poledni odlet z  Prahy do  Bergenu 
(s přestupem). Přílet do Bergenu nad ledovci, jeze-
ry, fjordy, ostrovy a pobřežím s barevnými domky 
je jedním z nejhezčích na světě. Transfer na hotel.
2. den: Nejdelší fjord světa Sognefjorden přeplu-
jeme trajektem. Při dnešní vyhlídkové jízdě krás-
nými místy norské přírody nejspíš pochopíte, proč 
mnozí označují Norsko za nejkrásnější zemi světa. 
Dostaneme se na  dosah ledovcového splazu 
Nigardsbreen, který je jedním z nejlépe přístup-
ných a nejatraktivnějších ledovců na světě. Cestu 
na ubytování nám zkrátí jízda nejdelším silničním 
tunelem světa Lærdalstunnelen. Večeře je v ceně.
3. den: Kolem poledne se vrátíme zpět do Bergenu. 
Procházka jeho turistickým středem s rybím trhem 
a  uličkami mezi unikátními hanzovními domy 
na nábřeží Bryggen (UNESCO). Za návštěvu stojí 
i  starodávná pevnost Bergenhus, Mariánský kos-
tel, pozemní lanovka Fløyen, obdobná té pražské 
na Petřín, případně akvárium, skanzen nebo kou-
zelné uličky s  dřevěnými domky ve  svazích nad 
přístavem. Večeře je v ceně.
4. den: Odjezd na  letiště a  odlet na  Island, před 
polednem přílet do  Keflavíku. Naším autobusem 
odjedeme do hlavního města Islandu – Reykjavíku. 
Prohlédneme si největší pamětihodnosti města: 
radnici, parlament a moderní kostel Hallgrímskirkja 
a  zastavíme se také u  vodojemu Perlan. Přejezd 
do  města Selfoss na  ubytování (3 noci) v  dobře 
vybavených dvoulůžkových chatách nebo penzio-
nu KOMFORT s  vlastním příslušenstvím (WC, spr-

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

ku Reykjanesvíti a  horké prameny Gunnuhver. 
Na  závěr se zájemci mohou vykoupat v  termál-
ních lázních Modrá laguna (viz příplatek 1 900 Kč, 
nutno objednat při přihlášení) nebo v  místním 
koupališti s termálními sedacími bazény (cena asi 
200 Kč, platba na místě). Po půlnoci odlet přímým 
letem do Prahy.
8. den: Přílet do Prahy brzy ráno. 
Poznámka: Změna programu v  případě změn 
letových časů, nepříznivého počasí nebo nesjízd-
nosti některých cest pro autobus vyhrazena. 

Cena obsahuje: letenky z Prahy do Norska, na Island 
a zpět vč. let. tax, dopravu autobusem, místní trajekty, 
3x ubytování ve  dvoulůžkových pokojích turistic-
kých hotelů v  Norsku, 3x ve  dvoulůžkových poko-
jích s WC a sprchou na  Islandu (v červnu v chatách 
KOMFORT, v srpnu v penzionu KOMFORT), 6x snída-
ně, 5x večeře, průvodce, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné v  Norsku minimální, 

na  Islandu cca 3  000 ISK (tj. cca 25 EUR), další výše 
neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně ručníku 
a 1 nápoje): 1 900 Kč, 2x večeře na Islandu (2 chody): 
2 000 Kč, jednolůžkový pokoj: 8 000 Kč, cestovní pojiš-
tění České pojišťovny s  rozšířením storna zájezdu: 
560 Kč.  
Minimální počet účastníků: 30.
Termín od 23. 8. garance menší skupiny.

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

Bergen

NP Jostedalsbreen

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

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

„Duhové hory” Landmannalaugar



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

Norsko • poznávací zájezd

NORSKO NEJEN PRO 55+ 

V minulých letech jsme zájezd Norsko 55+ nabízeli v rámci nabídky slev pro klienty nad 55 let. 
Vzhledem k rapidně stoupajícím cenám ubytování v Norsku a k požadavkům klientů na uby-
tování v hotelech je dosažení příznivé ceny a kvalitního ubytování po trase složitým úkolem. 
Pro rok 2019 se nám však podařilo sestavit trasu a nalézt vhodné hotely tak, abychom mohli 
nabídnout nejlevnější letecký zájezd do Norska s polopenzí (snídaně a 3x večeře) s ubytováním 
v hotelech. 
Letecký zájezd do Norska vám v průběhu pár dní umožní poznat téměř všechny krásy této jedi-

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

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

vycházkami do přírody. 

Oslo

LillehammerGjende

Gardermoen

Trolí stezka
Geiranger

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

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

zu Briksdalsbreen nám zabere necelé 3 hodiny. 
Za  jezerem Strynsvatn vystoupáme opět do  hor. 
Pokud nám bude přát počasí, vyjedeme desítkami 
serpentin až na  vyhlídku na  hoře Dalsnibba 
(1 497 m n. m.). Pak již dojedeme na další stylové 
ubytování. Večeře je v ceně zájezdu.
6. den: Dopoledne se zastavíme v městečku Lom, 
kde si prohlédneme starobylý sloupový kos-
tel (stavkirke). Cesta na  letiště Oslo-Gardermoen 
a  navečer odlet zpět do  ČR. (V  červnu odlet 
odpoledne).

Níže uvedený program je platný pro termíny 
od 20. 8. a 3. 9. 2019.
V atraktivním termínu v červnu (bílé noci) je odlet 
do  Norska 1. den večer, prohlídka Osla je tak 
na programu 5. den večer a 6. den.

NP Jotunheimen
NPJostedalsbreen

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

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

Termín: Kód na webu:  Cena:  Odjezdové místo:
18. 6. – 23. 6. 2019 47NO 25 900 Praha, * Brno  
20. 8. – 25. 8. 2019 47NO 25 400 Praha, * Brno
 3. 9. –  8. 9. 2019 47NO 24 900 Praha, * Brno
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INSPIRATIVNÍ ZÁJEZDY 
S CESTOVATELEM  
JIŘÍM KOLBABOU 
v termínu 3. 9. – 8. 9. 2019

Jezero Gjende 

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



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

Norsko • poznávací zájezd s turistikou

NORSKO JE V ČERVNU NEJKRÁSNĚJŠÍ
Letecký zájezd pro všechny, kteří rádi pobývají v nádherné severské přírodě, 
na čerstvém vzduchu a baví je nenáročná turistika. Zájezd je vhodný i pro ro-

diny s malými dětmi a pro aktivní seniory. Oproti jiným zájezdům do Norska ujedeme méně kilometrů po silni-
ci, budeme však mít možnost mnoha vycházek a horských túr – kaž dý podle vlastní chuti a výkonnosti. 
Ačkoliv se budeme pohybovat jen v řídce osídlené krajině, nebudou nám chybět vymoženosti civilizace (např. 
možnost dokoupit si potřebné potraviny). 
K poklidnému průběhu zájezdu přispěje i způsob ubytování – 2x strávíme tři noci za se-
bou v jednom hotelu. V ceně jsou snídaně a večeře o dvou chodech (polévka nebo de-
zert a hlavní jídlo).

Oslo Gardermoen
Lillehammer

Trollveggen
Geiranger

Ålesund

NP Jotunheimen
Gjende

František  
Michlík
průvodce zájezdu

1. den: Odlet z  Prahy na  letiště Gardermoen (se-
verně od  Osla) je plánován (v  době tisku katalo-
gu) ve večerních hodinách. Poté 2 hodiny přejezd 
na  tranzitní ubytování. Vzhledem k  červnovému 
termínu ihned zažijeme kouzlo severu v  podobě 
tzv. bílé noci. Polární den je právě na vrcholu.
2. den: Po snídani se vydáme na další cestu, kterou 
si zpestříme několika zastávkami v  pěkných pří-
rodních sceneriích. Po  poledni už spatříme první 
rameno fjordu celosvětově nejznámějšího Geiran-
gerfjordu (UNESCO). V obci Geiranger si uděláme 
krátkou procházku a  poté se vydáme na  plavbu 
po  fjordu, která je zahrnuta v  ceně zájezdu. 
Z paluby lodi uvidíme mnohé vodopády, například 
Sedm sester, a  další zajímavosti. Po  vylodění se 
přesuneme na ubytování v hotelu (celkem 3 noci).
3. den: Během pobytu v srdci norských fjordů bu-
deme mít možnost uskutečnit jak kratší vycházky 

s průvodcem, tak, pokud kondice a počasí dovolí, 
i vícehodinové túry. Podmínkou vašich samostat-
ných túr je dobrá orientace v přírodě bez značek 
a  bez doprovodu průvodce, protože průvodce je 
k dispozici pro vycházku hlavní skupiny klientů.   
4. den: Náš průvodce se bude tento den věnovat 
těm, kteří se vydají na autobusový výlet do přímoř-
ského a  rybářského města Ålesund, jehož cent-
rum je známé mnoha stavbami ve stylu art deco. 
Kouzelnou atmosféru doplňují rackové a  mnohé 
jachty a lodě. Velkou atrakcí je moderní akvárium 
s oblíbeným krmením ryb potápěčem.   
5. den: Dnes se přesuneme na  druhé pobytové 
místo. Cestou pojedeme slavnou horskou silnicí 
Trollstiegen (Trolí stezka) a uskutečníme lehčí vy-
cházku v přírodě. Ubytování v hotelu (3 noci).
6. den: Tentokrát budeme ubytováni na  dosah 

národních parků Rondane a Jotunheimen. Mnohé 
stezky vedou po okrajích jezer či podél řek. Zdat-
nější mohou vystoupat během 2 až 3 hodin na ně-
který z vyhlídkových vrcholů. Průvodce je k dispo-
zici pro vycházku hlavní skupiny klientů.
7. den: V dnešním dni se podíváme k divoké řece 
Sjoa a  k  ledovcovému jezeru Gjende. Nad ním 
vede přes hřeben Bessegen tzv. norská národní 
túra. Někteří mohou vystoupat po horském chod-
níku na výhledy na jezero Gjende, jiní mohou do-
plout lodí po jezeru na chatu Memurubu a zpět.
8. den: S  krásnými vzpomínkami na  fjordy, hory, 
sněhová pole, řeky, jezera, březové a  borové lesy 
se začneme vracet do civilizace. Krátce zastavíme 
v  olympijském Lillehammeru. Pak dojedeme 
na  letiště Gardermoen, odkud odpoledne odletí-
me do Prahy.

Cena obsahuje: letenku Praha – Oslo a  zpět (s  mož-
ným přestupem) vč. let. tax, dopravu autobusem nebo 
mikrobusem dle velikosti skupiny, 1x  místní trajekt, 
plavbu po  Geirangerfjordu, 7x ubytování v  turistic-
kých hotelech (dvoulůžkové pokoje s WC a  sprchou), 
7x snídaně, 6x večeře (mimo 1. den), průvodce, cestov-

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

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

Podhůří v západním Norsku Ålesund 

facebook.com/periscope.cz

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

Švédsko, Norsko • poznávací zájezd

NORSKO – NEJKRÁSNĚJŠÍ FJORDY
Oslo

Tanumshede

Lillehammer

Trelleborg

Trollveggen
Geiranger

NP JostedalsbreenBergen
Lom

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

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

neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 7  000 Kč, 2x večeře 
1 400 Kč. 
Slevy: V  případě, že lodní společnost neposkytne 
dostatek 2lůžkových kajut, a  klient bude cestovat 
ve 4lůžkové kajutě, bude mu poskytnuta sleva ve výši 
500 Kč/os. 
Minimální počet účastníků: *15/35.

Termín: Kód na webu: Cena: Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
30. 5. – 7. 6. 2019  37NO 32 500 Kč* – Praha
6. 7. – 14. 7. 2019 37NO 31 500 Kč do 5. 12. 2018: 29 610 Kč Brno, Praha

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

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

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

Odtud jsou fantastické pohledy na nejvyšší skan-
dinávské pohoří Jotunheimen a  jeho přilehlé 
ledovce. Večeře je v ceně zájezdu.
7. den: Dnešek bude opět ve znamení fjordů a nej-
většího ledovce evropské pevniny Jostedalsbreen. 
Kolem Lustrafjordu a  proti proudu ledovcové řeky 
dojedeme na  dosah nádherného ledovcového 
splazu Nigardsbreen. Nejprve se přeplavíme lodič-
kou po  ledovcovém jezeře a  následně dojdeme až 
na  dosah mohutného čela ledovce. Nejdelší fjord 
světa Sognefjorden (204 km) přeplujeme trajek-
tem. Příjezd na ubytování. Večeře je v ceně zájezdu.
8. den: Kolem poledne přijedeme do  druhého 
největšího města Norska – Bergenu, jehož 
ne opakovatelnou atmosféru tvoří rybí trh, uni-
kátní hansovní domy na  nábřeží Bryggen 
(UNESCO), starobylá pevnost Bergenhus a středo-
věké kostely s  nejkrásnějším Mariánským. Pěkný 
pohled na centrum města nabízí vyhlídka Fløyen, 
kam lze, podobně jako na pražský Petřín, vystou-
pat pěšky nebo se svézt pozemní lanovou dráhou. 
Ubytování v Bergenu, večeře za příplatek.
9. den: Dopoledne využijeme ještě k poslednímu 
vychutnání si poklidné norské atmosféry. Před 
polednem odjezd na  letiště. Odlet během odpo-
ledne, po  přestupu přílet do  Prahy večer. Svoz 
do  Brna je pro předem zaregistrované účastníky 
zájezdu zajištěn.

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

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



Oslo

Lillehammer
Bergen

NP Jostedalsbreen

Norsko • poznávací zájezd

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

UNIQA K7C včetně storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 800 NOK, další výše 
neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 4  000 Kč (omezený 
počet pokojů), * svoz z  Brna linkovým autobusem 
nebo vlakem a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 800 Kč.
Minimální počet účastníků: 30.

Geiranger

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

atraktivní program – plavba po  fjordu Geiran-
gerfjorden (UNESCO), mj. kolem vodopádů Sedm 
sester a Nápadník. Plavba je v ceně zájezdu. Poté 
dojedeme na ubytování. Večeře je v ceně zájezdu.
4. den: Mezi nejkrásněji situovaná sídla Nor-
ska patří přístavní město Ålesund, postavené 
na  několika ostrovech. Město navštívíme po  pře-
konání Storfjordu trajektem. Ålesund v roce 1904 
vyhořel a nové centrum bylo vybudováno ve stylu 
Art nouveau. Budeme mít možnost navštívit 
jedno z  největších mořských akvárií v  severní 
Evropě nebo Centrum secesní architektury. Poz-
ději odpoledne se autobusem vydáme na  vrchol 
slavné silnice Trollstigen (Trolí stezka), kde se 
nachází i moderní vyhlídka. Odjezd na ubytování. 
Večeře je v ceně zájezdu.
5. den: Dopoledne si nejprve prohlédneme sloupo-
vý kostel v Ringebu nad údolím Gudbrandsdalen, 
jímž poté dojedeme do olympijského Lillehamme-
ru. Zde budeme mít možnost navštívit nejstarší 
norský skanzen Maihaugen a  podívat se na  vrchol 
skokanských můstků nad areálem, kde se konal 
zahajovací i  závěrečný ceremoniál ZOH 1994. Pře-
sun do hlavního města Osla. Při odpolední procház-
ce městem uvidíme jednu z  moderních dominant 
města – budovu Opery, která leží přímo u  fjordu. 
Pěší zónou Karl Johans Gate, kolem níž jsou roze-
sety hlavní budovy města (parlament, univerzita, 
Národní divadlo), dojdeme ke  královskému paláci. 
Večer si zajdeme do parku Frogner. Zde je umístěno 
212 soch Gustava Vigelanda, vč. symbolu města 
– Sinnataggen (v  překl. Vztekající se chlapeček), 
fontánou, monolitem a  dalšími sochami tohoto 

nejznámějšího norského sochaře.  Ubytování mimo 
centrum města, večeře je v ceně zájezdu.
V  termínu od  10. 6. máme k  dispozici nocleh 
navíc v Gjoviku (další olympijské město u jeze-
ra Mjøsa). Navíc uvidíme mj. divokou přírodu 
u ledovcové řeky Sjoa, kde se zajdeme podívat 
na soutěsku Rytířův skok.
6. den:  Velkým pojmem pro všechny návštěvníky 
Osla je poloostrov muzeí Bygdøy, na  který lze 
doplout lodičkou. Zde našla svůj trvalý domov 
polární loď Fram, na které se plavili polární doby-
vatelé Nansen, Amundsen a Sverdrup k severnímu 
a  jižnímu pólu. Můžeme si prohlédnout vor Kon 
Tiki, papyrovou loď Ra II Thora Heyerdahla, tři 
vikinské lodě staré více než tisíc let anebo zajít 
do muzea námořní plavby. Závěrem našeho pobytu 
v Norsku se podíváme na vrcholek sportovního are-
álu Holmenkollen s moderním skokanským můst-
kem s  ozdobou polární záře a  vyhlídkou na  Oslo 
a přiléhající fjord. Přesun na letiště a odlet do Prahy. 
Program v  Oslu v  termínu 10. 6. – 16.  6. 2019 
bude rozložen do 6. a 7. dne.
7. den: Dne 16. 6. 2019 dokončení programu 
v Oslu a odlet do Prahy navečer.

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

facebook.com/periscope.cz

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

ného programu zahrnul všechna známá místa Norska, po jejichž zhlédnutí 
většina lidí touží. Čeká vás dovolená v Norsku, jak má být. Zájezd obsahuje dvě památky UNESCO: norské 
fjordy včetně vyhlídkové plavby po nejznámějším z nich – Geirangerfjordu – a malebné královské město Ber-
gen s dřevěnými domy Bryggen na nábřeží. Dalším pěkným zážitkem je vycházka ke splazu Briksdalsbreen 
největšího kontinentálního ledovce Jostedalsbreen. Zastavíme se v  olympijském městě Lillehammer, kde 
se nachází nejznámější norský skanzen Maihaugen. Nakonec budeme moci dobře poznat zelenou norskou 
metropoli Oslo, která je sídlem královské rodiny. Ubytování je ve 2-3* hotelech, kde jsou dvoulůžkové pokoje 
s WC a sprchou. Součástí ceny jsou 4 večeře. 
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Klasický poznávací zájezd, jehož program je sestaven tak, aby zahrnul nejznámější místa Norska, která si 
většina lidí přeje vidět: hluboký Geirangerfjord zařazený v UNESCO, Bergen a jeho dřevěné domy na nábřeží 
Bryggen (UNESCO) a zelené hlavní město Norska Oslo s moderní architekturou a skvělými muzei. Též spatříte 
olympijské město Lillehammer a mnohé krásné přírodní scenerie. 
Předností zájezdu jsou tyto služby zahrnuté v ceně zájezdu:
- vyhlídková plavba po Geirangerfjordu
- 4x večeře

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

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

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

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

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

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

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

Malebný Hardangerfjord – foto: Fjord Norway, Robin Strand  

Norsko • poznávací zájezd

NORSKÉ FJORDY – ODLET Z VÍDNĚ
Oslo

Trolí stezka
Geiranger

GeiloBergen

NP Jostedalsbreen Otta
Dombås

Lillehammer

Bergen, nábřeží Bryggen (UNESCO) s hanzovními domy

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

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

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

1. den: Navečer odlet z Prahy do Bergenu (s pře-
stupem). Přelet nad ledovci a fjordy je za dobrého 
počasí pěkným zážitkem a přílet do Bergenu pat-
ří k nejhezčím na světě. Přílet pozdě večer, trans-
fer na ubytování. 
2. den: Po snídani navštívíme známý rybí trh, pro-
cházka mimořádně zachovalou hanzovní čtvrtí 
Bryggen (UNESCO). Pak se můžeme nechat vyvézt 
pozemní lanovkou na  vyhlídku Fløyen, odkud se 
nám naskytnou nádherné výhledy na „Město sedmi 
hor“, jak se Bergenu přezdívá. Odpoledne se vydáme 
na cestu královstvím fjordů, hor a vodopádů. Projde-
me se za vodní clonou vodopádu Steindals fossen. 
Jedny z nejkrásnějších pohledů na fjordy skýtá pro-
stor širokého Hardangerfjordu s  panoramatem le-
dovce Folgefonni rýsujícím se na obzoru. 
3. den: Fjord překonáme po více jak kilometr dlou-
hém mostu Hardangerbrua. Dnešek bude velkým 
představením mnoha vodopádů. Mezi nejatraktiv-
nější patří dvě mohutná ramena vodopádu Lå-
tefoss. Nejprve se však z  obce Kinsarvik vydáme 
na  několikahodinovou vycházku (asi 3  hod), při 
které nahlédneme do  údolí vodopádů Huseda-
len. Navečer přejedeme na ubytování a večeři. 
4. den: Po  snídani dojedeme do  lůna norské pří-
rody a na výchozí bod pěší túry – na skalní ploši-
nu Preikestolen (Kazatelna). Na konci stezky nás 
čeká ohromující pohled z  výšky 600 m do  hlubin 
Lysefjordu. Výlet nám zabere přibližně 5 hodin, 

případně o něco déle. Navečer se krátce zastavíme 
ve městě Stavanger, které je historickým i součas-
ným ekonomickým centrem západního Norska. 
Projdeme se v historické části Gamle Stavanger. 
Večeře je v ceně zájezdu. 
5. den: Dramatické scenerie s hučícími vodopády 
a  mohutnými skalními masivy nad fjordy vystří-
dají v  dalším programu malebné šérové ostrůvky, 
zapomenuté rybářské vesničky, a  k  nemalému 
překvapení mnohých, i písčité mořské pláže vhod-
né ke  koupání. Dnes se projdeme po  ostrově Ei-
gerøya nedaleko města Egersund a  v  zákoutích 
vesnice Sogndals strand s dřevěnými domy usa-
zenými na ohlazených skaliscích nad ústím řeky Lit-
lá do Severního moře. Nakonec se zastavíme u nej-
jižnějšího norského majáku Lindesnes, jenž je 
zároveň důležitým historickým místem Norska.
6. den: Po třech dnech v přírodě se vrátíme do ci-
vilizace. Dopoledne se projdeme v  typickém 
norském městě Kristiansand. Prohlédneme si fo-
togenickou rybářskou čtvrť Fiskebrygge a  neda-
leké architektonicky zajímavé centrum múzických 
umění Kilden. Ze zdejšího mezinárodního přístavu 
vyplujeme odpoledne moderním trajektem přes 
více jak 100 km široký mořský průliv Skagerrak. 
V ceně plavby je bohatý obědový bufet. Po při-
plutí do  severodánského přístavu Hirsthals se 
vydáme po Jutském poloostrově na ubytování.
7. den: Århus, druhé největší město Dánska, se 
již dlouho snaží vystoupit ze stínu Kodaně. Může 
se pochlubit mj. novou moderní architekturou: 
Muzeum moderního umění ARoS (se zelenou 
střechou, po které se dá chodit), Dokk 1 – mul-
timediální a  zároveň největší veřejná knihovna 

ve  Skandinávii – a  obytný komplex Ledovec – 
Isbjerget. Cestou na  východ Dánska náš čeká za-
stávka v  Jellingu – runové kameny z  10. století 
patří mezi základní historická místa Dánska. Spolu 
s mohylami a kostelem jsou od roku 1994 součástí 
světového dědictví UNESCO. Po mostě Store Belt 
nad stejnojmenným průlivem dojedeme na  další 
ostrov Sjaelland, kde v podvečer navštívíme pěkně 
položené město Roskilde na  konci stejnojmen-
ného fjordu. To bylo po  celý středověk hlavním 
sídlem dánských králů. Toto slavné období při-
pomíná především románsko-gotická katedrála, 
která slouží také jako pohřebiště dánských králů 
a  královen. Jedinečná cihlová stavba je od  roku 
1995 na seznamu památek UNESCO. Přímo u fjor-
du se nachází moderní prosklená stavba Muzea 
vikinských lodí, ve  kterém můžeme obdivovat 
slavné „dračí lodě – drakkary“.
8. den: Poslední den strávíme v  hlavním městě 
Dánska Kodani. Soška Malá mořská víla je sym-
bolem města. Pak se pěšky projdeme po  nábřeží 
do historického centra. Počkáme si na střídání stráží 
u královského paláce Amalienborg. Odpoledne se 
mohou zájemci vydat z přístavu Nyhavn s okolní-
mi barevnými domy na plavbu po městských ka-
nálech, kolem paláce Christiansborg až k moderní 
stavbě kodaňské Opery. Večer odlet do Prahy. 

Cena obsahuje: letenku z  Prahy do  Bergenu a  zpět 
z Kodaně vč. let.tax, dopravu autobusem, vnitrostát-
ní a  mezistátní trajekty, 7x ubytování v  turistických 
hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 7x snída-
ně, 2x večeře a 1x oběd, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C včetně storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné, lanovku v Bergenu, plav-

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

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

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

facebook.com/periscope.cz

Oslo

Bergen

Preikestolen
Husadalen

Farsund
Kristiansand 

Hirtshals

Jelling
Århus

Kodaň

SEVERSKÁ ROMANCE – NORSKO 
A DÁNSKO

Ubytováni budete v hotelech. V ceně zájezdu 
jsou mj. snídaně, 2 večeře a bufet na trajektu 
mezi Norskem a  Dánskem. Další večeře 
doporučujeme zakoupit v příplatku.
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LOFOTY 55+
Evenes NarvikÅ

Svolvær
Stamsund

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

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

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

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

12. 8. – 16. 8. 2019 25NO 33 500 Kč

Evenes
Å

Svolvær
Stamsund

Bodø

hotel
NP Junkerdalen

NP Saltfjellet-Svartisen

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

Skandinávie. Láká zejména jedinečnou krajinou – horskými štíty, které rostou přímo z vody až do výšky jedno-
ho kilometru, a malebnými rybářskými vesničkami, ležícími pod těmito štíty. V takovém nádherném prostředí 
budeme ubytováni 3 noci v pěkných apartmánech a chatách. Magická hranice polárního kruhu je cílem mnoha 
cestovatelů. Vyfotí se u cedule a jedou dále na sever. Kdyby věděli, o co přicházejí! Ne nadarmo je příroda této 
oblasti chráněna několika národními parky. Dostaneme se k ledovci, vodopádům a divokým řekám. Budeme 
vyhlížet stáda sobů a obdivovat arktickou flóru Junkerdalenu. Ochutnáme laponské speciality. Chodíte rádi 
na houby? Zde je nemusíte hledat, stačí sbírat! 

polární kruh

LOFOTY A PŘÍRODA 
NA POLÁRNÍM KRUHU

1. den:  Odlet z  Prahy: v  červnu odpoledne, pře-
stup v  Oslu a  odlet za  polární kruh a  transfer 
na  nocleh. V  srpnu odlet večer, nocleh u  letiště 
Oslo a odlet za polární kruh ráno 2. den. 
2. den: V  červnu se ze Svolværu můžeme vydat 
na  fakultativní výlet lodí do  pohádkového 
Trollfjordu (cca 3,5hodinová plavba za  příplatek). 
V srpnu není tento výlet z časových důvodů možný. 
3. den:  Dnes navštívíme mimo jiné rybářskou 
obec Hennigsvær. Panoramatické scenerie pís-
čitých pláží, šérového pobřeží i  ostrých horských 

štítů uvidíme jak na severním pobřeží, tak z úzké 
silničky č. 815. 
4. den: Během dnešního dne budete mít možnost 
nafotit si nejkrásnější scenerie Lofot: zajedeme 
totiž do rybářských vesniček Nusfjord (UNESCO), 
Reine a Å.  
5. den: Trajektem odplujeme z Moskenes na pev-
ninu do  přístavního města Bodø.  Zastavíme se 
u  Saltstraumen, nejsilnějších vodních vírů světa. 
Jednu z  nejrozsáhlejších divočin Evropy chrá-
ní několik národních parků. Ubytujeme se zde 

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

by po  jezeru Svartisvatnet), výlet lodí do Trollfjordu: 
cca 2  200 Kč (pouze v  červnu, v  srpnu z  časových 
důvodů není možné plavbu garantovat), další výše 
neuvedené služby. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj (3x v rámci 2-3pokojového 
apartmánu nebo chaty): 8  000 Kč, cestovní pojištění 
České pojišťovny s rozšířením storna zájezdu: 560 Kč.
Pozn.: třetí lůžko na pokoji – není možné. Minimální 
počet účastníků: 15. Garance menší skupiny.

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

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

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

Norsko nejsou jen fjor-
dy, vodopády a ledovce 

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

NOVINKA

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

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

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



Norsko • poznávací zájezd s turistikou

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

Evenes

Andenes

ostrov Senja

Tromsø

Å

Svolvær

Stamsund

LOFOTY, VESTERÁLY A SENJA  
– OSTROVY ZA POLÁRNÍM KRUHEM

 Noclehy jsou v  rozmanitých typech ubyto-
vání (viz cena obsahuje), vždy však na  krás-
ných místech! V ceně jsou 3 snídaně a 5 večeří 
(ty si uvaříte z dodaného polotovaru).

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

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

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

1. den: V červnu odpoledne odlet z Prahy do Tromsø 
s přestupem v Oslu. V červenci odlet z Prahy do Osla 
večer. Odjezd na ubytování v hotelu u letiště. 
2. den: V červenci ráno odletíme za polární kruh, 
do „polárního města“ Tromsø s nejsevernější uni-
verzitou na  světě, postaveného na  břehu moře, 
uprostřed ostrovů a  impozantních hor. Poznávací 
zájezd do Norska začneme prohlídkou unikátních 
staveb a  expozic. Čekají nás Arktická katedrála, 
muzeum Polarium s mořským akváriem a polár-
ní muzem Tromsø s prezentací polárních expedic 
a života v arktickém pásmu. Na ubytování přejede-
me na nedaleký ostrov Senja. 
3. den: Senja je nádherným ostrovem s malebnými 
rybářskými přístavy, plážemi a  vyhlídkami na  dra-
matické skalní stěny a  pobřeží (davy turistů zatím 
Senju neobjevily…). Nocování na stejném místě. 
4. den: Plavba trajektem na  souostroví Vesterály 
(Vesterålen). Na  nejsevernější výspě ostrova 
Andenesøya leží malá vesnička Andenes, kam se 
sjíždějí turisté, aby se vydali na  několikahodinovou 
plavbu vodami Norského moře za  pozorováním 
velryb – Hval safari. Plavbu lze objednat předem 
při přihlášení. Jde o   jednu z   nejlepších lokalit 
světa k  pozorování těchto mořských obrů. Před 
samotnou plavbou navštívíme výjimečné muzeum 
zasvěcené kytovcům. Nejčastěji pozorované druhy 

ve  zdejších vodách jsou vorvaň, kulohlavec černý, 
plejtvák myšok, keporkak a kosatka dravá. Ti, kdo se 
neúčastní plavby, se mohou vypravit na  vycházku 
v oblasti ptačích útesů u osady Bleik a v okolí jeze-
ra Storvatnet. Příjezd na další ubytování pozdě večer. 
5. den: Toulání po  pobřeží, v  přírodě a  v  okolí 
malých rybářských vesniček v  této části sou-
ostroví Vesterály. Odvážlivci se mohou vykoupat 
v mořském zálivu.
6. den: Dopoledne se přesuneme do  neoficiál-
ního hlavního města Lofot Svolvær. Pak zaví-
táme do  romantického rybářského přístavu 
Henningsvær, který se rozkládá na  několika 
ostrůvcích. Po  zatočeném mostě se dostaneme 
na ostrov Vestvågøy. Na pobřežní silničce č. 815 
poté spatříme jedny z  nejkrásnějších lofotských 
scenerií. V  jeho okolí určitě spatříme typické dře-
věné sušáky tresek. Ubytování v  kempu na  konci 
fjordu (2 noci). Večer se můžeme vydat na krátký 
výstup za pěknými výhledy.

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

25facebook.com/periscope.cz

Tradiční rybářské domy "rorbuer" v Reine – foto: Václav Bacovský Panoramatické pohledy z vyhlídky Reinebringen – foto: Václav Bacovský
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Sušáky ryb, Vesterály



Pozorování ledních medvědů  – foto: Oceanwide Expeditions Jarní Špicberky – foto: Oceanwide Expeditions, Marvin Egberts

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

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

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

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

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

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

Norsko • poznávací zájezd

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

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

ŠPICBERKY – ARKTICKÉ JARO

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

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

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

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

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

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

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

NOVINKA

Longyearbyen

Ny Ålesund

14. Julybukta

Trygghamna

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

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

facebook.com/periscope.cz

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

V průběhu turisticky nenáročného zájezdu navštívíme Špicberky, vzdálené jen 1 020 km od severního pólu. 
Stačí pouhé 3 hodiny letu z  Osla a  ocitnete se ve  světě ticha, polárních výprav a  arktické přírody: poznejte 
s námi krásu tajemných ostrovů daleko za polárním kruhem! Při tomto jedinečném zájezdu budete mít mož-
nost zavítat do nejseverněji položených míst ve svém cestovatelském životě.
Špicberky (norsky Svalbard) jsou nejsevernější částí Norského království. Sobi se zde pasou přímo mezi domy 
v hlavním městě Logyearbyen. Charakteristické rysy zdejšího přírodního prostředí (tundra, skalní útesy s pta-
čími koloniemi, zvětralé hory, ledovce, nízko položené mraky) nejlépe poznáte při dvou celodenních plavbách, 
při kterých se dostanete i na dohled mohutných ledovcových splazů v těsné blízkosti moře. Poplujeme po vel-
kolepém fjordu Isfjorden a jeho ramenu Billefjorden do osad Barentsburg a Pyramiden. 

Longyearbyen

Pyramiden

Barentsburg

Esmarksbreen

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

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

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

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

pólu nebo muzeum Špicberků, odpoledne uhelný 
důl č. 3 (vstupné je v ceně), a část večera strávíme 
ve stylové dřevěné boudě za městem (tento výlet 
je též v ceně zájezdu). Zde nás místní obyvatelé 
pohostí večeří (pravděpodobně ze sobího masa) 
a sdělí informace o  ledních medvědech a zajíma-
vostech o Špicberkách.
4. den: Po snídani nás při cestě k lodi čekají krásné 
pohledy na polární pustinu i výhledy na „ledový 
fjord“ Isfjorden. Po  něm pak poplujeme na  ce-
lodenní výlet lodí do  obydlené ruské hornické 
osady Barentsburg. Barentsburg je ruské území 
na  Špicberkách. Po  prohlídce osady, kde žije jen 
několik stovek obyvatel, se v  případě dobrého 
počasí poplavíme lodí k  překrásnému ledovci 
Esmarksbreen – splaz ústí přímo do moře! V ceně 
plavby je oběd na lodi a večeře.

5. den: Safari po fjordu – plavba rychlým člunem 
do  opuštěného „města duchů“ Pyramiden a  při 
cestě zpět zastávka u čela mohutného ledovco-
vého splazu Nordenskiöld. Plavba není vhodná 
pro těhotné ženy a pro osoby s bolestmi zad – 
sleva z  ceny, nutno uplatnit při koupi zájezdu 
nebo do  7 kalendářních dnů od  data rozhod-
nutí o  konání zájezdu. V  ceně plavby je oběd 
na lodi. Večeře dle volby klienta v některé místní 
restauraci (není v ceně zájezdu).
6. den: Během dne odlet do Osla a navečer do Prahy.
Pozn.: Program může být upraven podle aktu-
álních letových časů a  podle nabídky služeb 
v  Longyearbyenu v  létě 2019. Uskutečnění ak-
tivit je podmíněno minimálním počtem účastní-
ků, které jsou stanoveny pořádající agenturou, 
a vhodným počasím.

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

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

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

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

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

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

S VÝHERKYNÍ
ZÁJEZDU 

DO NORSKA

MINIROZHOVOR

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

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

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

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

kino Sféra (Tomáš Hájek)

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

Tanum

Trelleborg

Trolí stezka
GeirangerVODOPÁDY A LEDOVCE NORSKA

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

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

Geilo

NP Jostedalsbreen

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

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

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

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

NP Reinheimen
Otta

V CENĚ 
POLOPENZE

Norsko, Švédsko • poznávací zájezd s turistikou

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

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

1. 8. – 11. 8. 2019 89NO 18 900 Kč do 31. 12. 2018: 17 766 Kč Praha, Brno
15. 8. − 25. 8. 2019 89NO 18 900 Kč do 14. 1. 2019: 17 766 Kč Praha, Brno
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Údolím Erdalen až k ledovci – foto: Tomáš Hájek Malebná scenerie norských fjordů – foto: Patrik Dekan

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



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

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

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

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

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

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

Oslo

NP Rondane
NP Jotunheimen

Heidalsmuen
Gjende

Geiranger Lom

Norsko • pobytový zájezd s výlety

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

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

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

NP Rondane 

Vodopád Sedm sester



31facebook.com/periscope.cz

NORSKO – TURISTIKA I KOMFORT HOTELU

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

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

Norsko • poznávací zájezd s turistikou

Oslo
Preikestolen

Lillehammer

Husedalen
Aurland

Lom

Kongsberg
Røldal

Ledovcem modelovaná krajina národního parku Jotunheimen – foto: Sverre Hjørnevik

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

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

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

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

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

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

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

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

NÁVRAT DO NORSKA (VHODNÉ I PRO DĚTI)
Oslo

NP Rondane
NP Jotunheimen

Heidalsmuen
Gjende

Geiranger Lom

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

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

Vodopády naplněné vodou z ledovce – foto: archiv CK

foto: Bard Basberg/Nordfjord.no

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

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

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

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

Patrik 
Dekan
průvodce zájezdu

Norsko • poznávací zájezd s turistikou

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

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

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

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

Norsko • pobytový zájezd s výlety

VHODNÉ PRO SÓLOCESTOVATELE:
jednolůžkové pokoje, které jsou součástí 

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

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

Znáte z Norska
www.norskebrusinky.cz

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

norske
brusinky.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Norsko • poznávací zájezd s turistikou

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

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

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

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

Zapadající slunce nad fjordem Handargerfjord – foto: Sverre Hjørnevik

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

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

Oslo

Bergen

Preikestolen
Stavanger

HaukelifjellKinsarvik

Termín: Kód na webu: Cena:  Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
18. 8. – 25. 8. 2019 82NO 28 900 Kč do 17. 1. 2019: 27 166 Kč Praha
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 Všeobecné smluvní podmínky platné od 1. 7. 2018:
1. Úvodní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky 
(dále jen podmínky) společnosti Periscope 
Skandinávie, s. r. o., jsou platné pro služby 
cestovního ruchu (kombinace alespoň 
dvou služeb cestovního ruchu tvoří zájezd 
dle ust. § 1b zákona č. 159/1999 Sb.) na-
bízené cestovní kanceláří Periscope Skan-
dinávie, s. r. o., Smetanova 347/9, Veveří, 
602 00 Brno, ČR, zapsané u Krajského sou-
du v Brně, oddíl C, vložka 43899 (dále jen 
CK), IČ 25263196, a tvoří nedílnou součást 
smlouvy o zájezdu uzavřené mezi zákazní-
kem a CK (pořadatel zájezdu). 
1.2. Zákazníkem je každá fyzická nebo 
právnická osoba, která uzavře s CK smlou-
vu o zájezdu. Dále je zákazníkem taky ten, 
který má v  úmyslu uzavřít smlouvu o  zá-
jezdu, nebo ten, jemuž byla tato smlouva 
postoupena.
1.3. Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK 
vzniká uzavřením smlouvy o zájezdu, tím 
také dochází k prodeji zájezdu.
1.4. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem 
se řídí smlouvou o zájezdu, ustanoveními 
zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 89/2012 
Sb. (občanský zákoník), těmito podmínka-
mi a případnými dalšími podmínkami při-
loženými ke smlouvě.
1.5. Osoby mladší 15 let se mohou zájezdu 
CK zúčastnit pouze v  doprovodu osoby 
starší 18 let nebo se souhlasem zákonné-
ho zástupce. Osoby ve  věku od  15 do  18 
let se mohou zájezdu CK zúčastnit jen se 
souhlasem svého zákonného zástupce.

2. Vznik smluvních vztahů a  platby zá-
loh a doplatků
2.1. Smlouva o  zájezdu je uzavřena přije-
tím nabídky zájezdu ze strany CK zákaz-

níkem, tj. podpisem této nabídky zájezdu 
zákazníkem a doručením této podepsané 
nabídky CK, případně přímým uzavřením 
smlouvy o  zájezdu. Po  uzavření smlouvy 
o  zájezdu je zákazníkovi písemně vydá-
no potvrzení o zájezdu s náležitostmi dle 
ust. §§ 2527 a 2528 občanského zákoníku. 
Spolu s potvrzením o zájezdu vydá CK zá-
kazníkovi doklad o  sjednaném pojištění 
pro případ úpadku vystavený pojistitelem. 
Samotný katalog nebo reklamu na zájezd 
nelze považovat za  nabídku k  uzavření 
smlouvy o  zájezdu. Obrázky v  katalogu 
a  na  webu pořadatele zájezdu obecně 
i  u  jednotlivých nabízených zájezdů jsou 
pouze ilustrativní.
2.2. Obsah smlouvy o zájezdu je určen smlou-
vou o zájezdu, nabídkou zájezdu, příp. doda-
tečnou změnou této nabídky, těmito pod-
mínkami, popřípadě zvláštními podmínkami 
pro určité zájezdy přiloženými ke  smlouvě 
o zájezdu jako její nedílná součást.
2.3. Podpisem smlouvy o  zájezdu (dále 
i jako jen smlouva) či přijetím nabídky zá-
jezdu zákazník potvrzuje, že je mu znám 
obsah smlouvy, podmínek zájezdu a těch-
to podmínek, dále potvrzuje, že obdržel 
všechny přílohy, které tvoří nedílnou sou-
část smlouvy, rozumí jim a souhlasí s nimi 
a zavazuje se touto smlouvou řídit. 
2.4. Cestovní kancelář má nárok na úhradu 
cen všech sjednaných služeb zájezdu před 
jejich poskytnutím a zákazník se zavazuje 
tyto služby uhradit dle ujednání ve smlou-
vě o zájezdu.
2.5. Zákazník je povinen uhradit sjedna-
nou zálohu – obvykle 35 % celkové ceny 
zájezdu – dle časového rozvrhu plateb 
podle typu zájezdu. Předepsaný doplatek 
zájezdu uhradí zákazník v předepsaný ter-

mín úhrady, obvykle 6 týdnů (u vybraných 
zájezdů i  dříve) před odjezdem zájezdu. 
Při rezervacích méně než 6 týdnů 30 dnů 
(resp. 60 dnů) před odjezdem je cena zá-
jezdu splatná ve výši 100 % ihned při uza-
vření smlouvy o zájezdu. 
2.6. V  některých případech (zvláště u  zá-
jezdů lodních, leteckých či při zajištění 
ubytování apod.) může CK stanovit speci-
fické platební podmínky: pokud je v ceně 
zájezdu uvedena předpokládaná cena 
letenky včetně poplatků či lodního lístku 
nebo ubytování, pak má CK právo poža-
dovat od  zákazníka doplatek ceny v  pří-
padě, že skutečná cena letenky s poplatky 
nebo lodního lístku nebo ubytování je 
vyšší. Předpokládané ceny jsou stanoveny 
na základě posledních známých cen a zku-
šeností CK (v  době tvorby cen katalogu 
nebylo možno zjistit cenu aktuální).
2.7. Právo zákazníka k  účasti na  zájezdu 
vzniká zejména zaplacením zálohy a  do-
platku na účet CK ve sjednaném termínu. 
Při nesplnění tohoto závazku, tj. neuhraze-
ní zálohy a/nebo doplatku v  řádném ter-
mínu, má CK právo od smlouvy odstoupit, 
čímž není dotčeno právo CK na  náhradu 
škody a na odstupné dle dalších ustanove-
ní těchto podmínek. 
2.8. Pokud zákazník uzavírá smlouvu 
o  zájezdu i  za/nebo ve  prospěch třetích 
osob, odpovídá zákazník CK jako spolud-
lužník za  splnění všech závazků těchto 
osob včetně včasné úhrady ceny zájezdu 
a předání potřebných informací (potřebné 
osobní údaje, číslo pasu atd.). Odmítne-li 
třetí osoba takto nabyté právo dle smlou-
vy o  zájezdu, bude plněno osobě, která 
smlouvu uzavřela, nedohodne-li se CK 
a zákazník jinak.

3. Podmínky realizace zájezdu a  účasti 
na zájezdu
3.1. Realizace zájezdu může být podmíně-
na dosažením minimálního počtu zákazní-
ků. V případě, že je z tohoto důvodu zájezd 
zrušen, je cestovní kancelář povinna ozná-
mit zákazníkovi zrušení zájezdu ve lhůtě ur-
čené ve smlouvě, která nesmí být kratší než
a) dvacet dní před zahájením zájezdu 
v případě cest trvajících déle než šest dní,
b) sedm dní před zahájením zájezdu v pří-
padě cest trvajících dva až šest dní,
c) čtyřicet osm hodin před zahájením zá-
jezdu v  případě cest trvajících méně než 
dva dny.
3.2. 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.
3.3. Zákazník může za podmínek včasného 
oznámení písemně oznámit, že se zájez-
du místo něho zúčastní jiná osoba, která 
splňuje stejné podmínky jako zákazník. 
Oznámení je včasné, je-li doručeno ales-
poň sedm dnů před zahájením zájezdu. 
K oznámení musí být přiloženo prohlášení 
třetí osoby, že se smlouvou o zájezdu sou-
hlasí a  splní podmínky účasti na  zájezdu. 
CK má nárok na úhradu nákladů spojeným 
s  postoupením smlouvy o  zájezdu. CK 
upozorňuje, že letecké společnosti u  ně-
kterých typů letenek neumožňují změnu 
letenky na jinou osobu a musí být zakou-
pena nová letenka.
3.4. V případě uskutečnění zájezdu s men-
ším počtem účastníků, než je původně 
plánováno, může být doprava realizována 
menším vozidlem. 
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SOUTĚŽ O ZÁJEZD DO NORSKA
pro 2 osoby v hodnotě 50 000 Kč

NaturaMed Pharmaceuticals – vysoce kvalitní doplňky stravy z Norska.

NaturaMed Pharmaceuticals pořádá  
ve spolupráci s CK Periscope Skandinávie 2x do roka

Podmínky soutěže najdete na www.naturamed.cz

Každý výherce si může 
vybrat ze 2 různých zájezdů 
do Norska, které jsou 
typově mírně odlišné:

1) Fjordy – Norsko 55+, poznávací zájezd
2) Losí a trolí stezky, pobytově turistický zájezd

–  
VY

SOKÁ KVALITA – V
Y R O B E N O  V   N O R S K U
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3.5. V  případě nočních přejezdů nebo 
nočních letů, po kterých následuje nocleh 
(většinou tzv. zkrácený nocleh), se do po-
čtu nocí počítá i nocleh, který započal až 
v pozdních nočních nebo časných ranních 
hodinách.  

4. Cena a změna ceny zájezdu
4.1. Celková cena zájezdu se skládá ze zá-
kladní ceny, poskytnuté slevy ze základní 
ceny a  příplatků. V  ceně zájezdů nejsou 
vízové poplatky, pokud to není výslovně 
uvedeno. Cena zájezdu dále nezahrnuje 
zejména nepovinné či variabilní náklady, 
např. poplatky za vstupy do památkových 
objektů a  muzeí nebo spropitné (pokud 
je v cílové zemi zvykem jej poskytovat dle 
spokojenosti klienta se službou např. řidi-
če, pokojské apod.).
4.2. CK je oprávněna jednostranným 
úkonem zvýšit cenu zájezdu, zvýší-li se 
do  dvacátého dne před sjednaným oka-
mžikem zahájení zájezdu:
a) cena za  dopravu vyplývající ze zvýšení 
cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů 
energie, 
b) daně, jakákoli dodatečná obdobná pe-
něžitá plnění nebo úplaty z cestovních slu-
žeb poskytovaných podle smlouvy třetími 
stranami, které se přímo nepodílejí na po-
skytnutí zájezdu, včetně plateb spojených 
s dopravou, nebo
c) směnný kurs české koruny použitý pro 
stanovení ceny zájezdu v  průměru o  více 
než 10 %.
4.3. 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.
4.4. Písemné oznámení o  zvýšení ceny 
musí být zákazníkovi doručeno nejpoz-
ději 20 dní před zahájením zájezdu, jinak 
CK nevznikne právo na  zaplacení rozdílu 
v ceně zájezdu. Zákazník je povinen do 5 
dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu 
uvedeného ve  smlouvě o  zájezdu tento 
rozdíl doplatit. Při porušení tohoto závaz-
ku má CK právo 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 podmínek. 
4.5. Zvýší-li CK cenu zájezdu o více než 8 %, 
může zákazník návrh přijmout, nebo může 
odstoupit od  smlouvy ve  lhůtě uvedené 
v  návrhu, aniž by musel hradit odstupné 
za předčasné ukončení závazku. Tato lhůta 
nesmí být kratší než 5 dní a musí skončit 
před zahájením zájezdu. Pokud zákazník 
v  této lhůtě neodstoupí, platí, že změnu 
ceny přijal. 
4.6. V případě snížení ceny zájezdu podle 
§ 2530 odst. 1b) občanského zákoníku má 
pořadatel právo na  odečtení skutečných 
administrativních nákladů od  částky, jež 
má být zákazníkovi vrácena. Na žádost zá-
kazníka je pořadatel povinen tyto skuteč-
né administrativní náklady doložit.
4.7. Cena zájezdu v  nabídce zájezdu je 
platná pouze po  dobu rezervační lhůty 
vyznačené na  nabídce zájezdu. V  někte-
rých případech je podmínkou pro udržení 
nabídnuté ceny i úhrada zálohy nebo celé 
částky nejpozději v  den ukončení rezer-
vační lhůty.

5. Povinnosti CK při uzavření smlouvy 
o zájezdu
5.1. CK je povinna poskytnout zákazníkovi 
před tím, než učiní závaznou objednávku 
nebo před uzavřením smlouvy o zájezdu, 
informace o právech zákazníka na přísluš-
ném formuláři; vzory formulářů včetně 
informací v nich uvedených podle jednot-
livých typů zájezdů stanoví ministerstvo 
vyhláškou; vzory formulářů musí obsa-
hovat informaci, zda se jedná o  zájezd, 

nebo spojené cestovní služby, a informaci 
o  způsobu právní ochrany zákazníka. CK, 
je-li to pro daný zájezd relevantní, poskyt-
ne zákazníkovi kromě informací ve formu-
láři také informace podle ust. § 9a odst. 2 
zákona o cestovních ruchu. 
5.2. CK předkládá zákazníkovi (buď sama, 
nebo prostřednictvím externího prodej-
ce) návrh smlouvy o  zájezdu, popřípadě 
nabídku zájezdu, a  podpisem návrhu 
smlouvy či nabídky ze strany zákazníka 
je smlouva o  zájezdu uzavřena. Zákazník 
svým podpisem smlouvy o  zájezdu stvr-
zuje, že (1) převzal písemnou nabídku 
zájezdu či informace s uvedením hlavních 
charakteristických znaků zájezdu, že byl 
s touto charakteristikou seznámen, a tato 
je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, (2) 
že mu byl předán doklad o pojištění záru-
ky CK pro případ úpadku cestovní kance-
láře dle zákona č. 159/1999 Sb., (3) že byl 
seznámen se způsobem, jakým má uplat-
nit své nároky plynoucí z porušení právní 
povinnosti cestovní kanceláře. Po uzavření 
smlouvy o  zájezdu vydá CK zákazníkovi 
potvrzení o zájezdu s náležitostmi dle ust. 
§§ 2527 a 2527 občanského zákoníku.
5.3. CK je povinna nejpozději do  7 dnů/* 
před zahájením zájezdu poskytnout 
zákazníkovi další podrobné informace 
o  všech skutečnostech, které jsou pro 
zákazníka důležité, a  které jsou jí známy 
(pokud nejsou obsaženy již v  potvrzení 
o zájezdu nebo smlouvě). 
Jde zejména:
a) o upřesnění údajů, které se týkají dalších 
plateb za služby, jejichž cena není zahrnu-
ta 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, zejmé-
na na místní CK a adresu a telefonní číslo 
zastupitelského úřadu. 
/* Je-li smlouva uzavřena v  době kratší 
než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí 
cestovní kancelář svoje povinnosti a) – c) 
splnit již při uzavření smlouvy o zájezdu. 

6. Změna podmínek smlouvy o zájezdu
a) ze strany cestovní kanceláře:
6.1. CK může změnit závazek ze smlouvy, 
pokud si to ve  smlouvě vyhradila, jde-li 
o  nepodstatnou změnu a  oznámí-li zá-
kazníkovi v textové podobě jasným a sro-
zumitelným způsobem změny závazku. 
Pokud navrhovaná změna smlouvy o  zá-
jezdu vede i ke změně ceny zájezdu, musí 
být v návrhu nová cena uvedena. 
6.2. CK oznámí zákazníkovi jasným, sro-
zumitelným a zřetelným způsobem a bez 
zbytečných odkladů informace v  textové 
podobě, které budou obsahovat dopad 
navrhovaných změn na  cenu zájezdu, 
lhůtu, v  níž může zákazník odstoupit 
od  smlouvy, důsledky pro zákazníka, ne-
odstoupí-li včas od smlouvy a údaje o pří-
padném náhradním zájezdu a jeho ceně. 
6.3. Navrhne-li CK změnu smlouvy o  zá-
jezdu podle předchozího odstavce, má 
zákazník právo se rozhodnout, zda bude 
se změnou smlouvy o  zájezdu souhlasit, 
nebo zda od smlouvy odstoupí. Pokud zá-
kazník ve lhůtě určené CK, která nesmí být 
kratší než 5 kalendářních dnů od doručení 
návrhu na  změnu smlouvy o  zájezdu zá-
kazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se 
za to, že s její změnou souhlasí. 
6.4. CK je oprávněna provést účelné pro-
gramové změny zájezdu, zejména z  dů-
vodů organizačních (např. jiná časová 
posloupnost navštívených míst, změna 
trasy z časových důvodů), či klimatických 
nebo z důvodu tzv. vyšší moci. CK si také 
vyhrazuje právo změnit termíny odjez-
du u  leteckých zájezdů v  rámci jednoho 

dne, a  to pro cestování do/z dané desti-
nace nejvhodnějšími možnými lety, které 
se mohou změnit oproti době, kdy byla 
zákazníkovi učiněna nabídka a  sepsána 
smlouva. O změně termínu těchto zájezdů 
se CK zavazuje informovat zákazníka nej-
později do 21 dnů před odjezdem.
6.5. Tyto programové změny a změny od-
letů činí CK zásadně s cílem zajistit bezpro-
blémový průběh zájezdu. Rozsah a kvalita 
poskytovaných služeb musí být v  úhrnu 
zachována a  cena zájezdu se z  důvodu 
provedení uvedených změn nemění. 
b) ze strany zákazníka:
6.6. Před zahájením zájezdu, a  to nejpoz-
ději 7/* dnů před jeho zahájením, může 
zákazník písemně oznámit CK, že se zá-
jezdu místo něho zúčastní jiná osoba 
v oznámení uvedená. Dnem oznámení se 
osoba v  něm uvedená stává zákazníkem. 
Oznámení musí obsahovat prohlášení no-
vého zákazníka, že souhlasí s  uzavřenou 
smlouvou o zájezdu. V případě, že smlou-
va o  zájezdu stanoví zvláštní podmínky, 
které musí splňovat zákazník pro daný 
typ zájezdu, musí oznámení obsahovat 
i prohlášení nového zákazníka, že splňuje 
veškeré podmínky stanové pro poskytnutí 
zájezdu. 
6.7. Původní a  nový zákazník společně 
a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny 
zájezdu a  za  úhradu skutečně vzniklých 
nákladů spojených se změnou zákazníka, 
tj. zejména letenky, lodního lístku, auto-
busového lístku, ubytování apod. Tyto 
náklady nejsou předmětem cestovního 
pojištění.
6.8. U  některých leteckých zájezdů tato 
změna nemusí být možná z  důvodu pra-
videl leteckých společností u  některých 
druhů letenek.
6.9. V případě, že se chce zákazník připojit 
k zájezdu v  jiný čas nebo na  jiném místě, 
než je naplánováno v  programu zájezdu, 
může tak učinit jen po dohodě s CK. Na ur-
čené místo je povinen dostavit se na  své 
náklady. 
6.10. V případě, že se chce zákazník odpo-
jit od zájezdu dříve a na  jiném místě, než 
je naplánováno v  programu zájezdu, je 
povinen o  tom předem písemně uvědo-
mit CK a  dále pokračuje na  své náklady. 
CK není povinna jakkoliv měnit plánovaný 
program a také není povinna vracet zákaz-
níkovi z tohoto důvodu peníze za nevyčer-
pané služby. 
- /* kratší lhůtu lze ujednat, je-li smlouva 
uzavřena v době kratší než sedm dnů před 
zahájením zájezdu.

7. Odstoupení od smlouvy o zájezdu 
7.1. ze strany cestovní kanceláře:
7.1.1. CK může před zahájením zájezdu 
od smlouvy o zájezdu odstoupit jen z dů-
vodu zrušení zájezdu nebo z důvodu poru-
šení smluvní povinnosti zákazníkem.
7.1.2. Odstoupí-li CK od smlouvy před za-
hájením zájezdu z  důvodu porušení po-
vinnosti zákazníkem, je zákazník povinen 
zaplatit CK odstupné stanovené dle čl. 8. 
těchto podmínek a CK je povinna vrátit zá-
kazníkovi vše, co od něj obdržela na úhra-
du ceny zájezdu podle zrušené smlouvy 
o zájezdu, a to 14 dní ode dne odstoupení 
od  smlouvy. Vzájemné závazky a  pohle-
dávky lze jednostranně započítat.
7.1.3. Odstoupila-li CK od  smlouvy o  zá-
jezdu z důvodu zrušení zájezdu před jeho 
zahájením, má zákazník právo požadovat, 
aby mu CK na základě nové smlouvy o zá-
jezdu poskytla jiný zájezd nejméně v kva-
litě odpovídající původní smlouvě o zájez-
du, může-li CK takový zájezd nabídnout. 
7.1.4. CK se může zprostit odpovědnosti 
za  škodu z  důvodů zrušení zájezdu před 
jeho zahájením dle předchozího odstavce 
jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu 
došlo v souladu s ustanovením o nedosa-
žení minimálního počtu osob potřebných 

pro jeho realizaci nebo v důsledku neod-
vratitelné události, které nemohla CK za-
bránit ani při vynaložení veškerého úsilí, 
které lze na ní spravedlivě požadovat. CK 
se může také zprostit povinnosti k náhra-
dě škody, prokáže-li, že porušení smluvní 
povinnosti lze přičíst třetí osobě, která se 
nepodílí na  poskytování služeb cestovní-
ho ruchu zahrnutých do zájezdu, a nebylo 
možné je předvídat nebo odvrátit.
7.2. ze strany zákazníka: 
7.2.1. Zákazník může odstoupit od smlou-
vy kdykoli za podmínek stanovených těmi-
to podmínkami.
7.2.2. Odstoupí-li zákazník od  smlouvy 
o zájezdu na základě nesouhlasu se změ-
nou 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.
7.2.3. Odstoupí-li zákazník od  smlouvy 
svévolně, je zákazník povinen zaplatit CK 
níže stanovené odstupné a CK je povinna 
vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela 
na  úhradu ceny zájezdu podle zrušené 
smlouvy o zájezdu.
7.2.4. Je-li důvodem odstoupení zákazníka 
od smlouvy o zájezdu porušení povinnos-
ti CK stanovené smlouvou, těmito pod-
-mínkami nebo zákonem nebo nedojde-li 
k uzavření nové smlouvy o zájezdu v pří-
padě, že zákazník nepřistoupil na  změnu 
původně sjednané smlouvy, je CK povinna 
bez zbytečného odkladu vrátit zákazní-
kovi vše, co od něho obdržela na úhradu 
ceny zájezdu podle zrušené smlouvy o zá-
jezdu, aniž by byl zákazník povinen platit 
cestovní kanceláři odstupné. 
7.2.5. Zákazník má právo odstoupit 
od  smlouvy před zahájením zájezdu bez 
zaplacení odstupného, jestliže v  místě 
určení cesty nebo pobytu nebo jeho bez-
prostředním okolí nastaly nevyhnutelné 
a  mimořádné okolnosti, které mají vý-
znamný dopad na  poskytování zájezdu 
nebo na  přepravu osob do  místa určení 
cesty nebo pobytu. V takovém případě má 
zákazník právo na vrácení veškerých uhra-
zených plateb za zájezd, nemá však právo 
na náhradu škody.
7.3. společná ustanovení 
- Při uzavření nové smlouvy o  zájezdu se 
v uvedených případech platby uskutečně-
né na  základě původní smlouvy považují 
za  platby podle nové smlouvy. Je-li cena 
nového zájezdu nižší než již uskutečněné 
platby podle předchozí věty, je cestovní 
kancelář povinna tento rozdíl bez zbyteč-
ného odkladu zákazníkovi vrátit. Je-li ná-
hradní zájezd vyšší jakosti, CK nemá právo 
zvýšit cenu. 

8. Odstupné
8.1. V  případech, kdy se sjednává povin-
nost zákazníka uhradit CK odstupné, se 
jeho výše určuje podle počtu dnů zbýva-
jících do počátku zájezdu nebo poskytnu-
tí první služby s  ohledem na  očekávané 
úspory nákladů a na příjmy z náhradního 
využití služeb cestovního ruchu.
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 
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vlastní vinou např. zmeškáním zájezdu, 
poskytnutím nepřesných či neúplných 
údajů CK (adresa, telefon, nepřesné jméno 
a  příjmení u  leteckých zájezdů…), popř. 
porušením celních, pasových, vízových, 
devizových předpisů nebo jiných zákonů 
nebo se vlastní vinou nezúčastní posky-
tování některé služby na  zájezdu, nemá 
nárok na vrácení žádných uhrazených čás-
tek (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.
8.2. CK má právo odečíst odstupné od slo-
žené zálohy nebo zaplacené ceny. 

9. Odpovědnost cestovní kanceláře (re-
klamace)
9.1. Nesplní-li CK své povinnosti vyplý-
vající ze smlouvy o  zájezdu řádně a  včas, 
musí zákazník uplatnit své právo (reklama-
ci) u  CK či osoby, která uzavření smlouvy 
zprostředkovala bez zbytečného odkladu. 
9.2. CK se může odpovědnosti za  škodu 
způsobenou porušením právní povinnos-
ti 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  po-
skytováním zájezdu, pokud tuto skuteč-
nost nebylo možné předpokládat nebo 
nebyla nevyhnutelná, nebo
c) neodvratitelnou událostí, které nemoh-
lo být zabráněno ani při vynaložení veške-
rého úsilí, které lze požadovat.
9.3. Ve výše uvedených případech, kdy je 
škoda způsobena třetí osobou nebo neod-
vratitelnou událostí, je cestovní kancelář 
po-vinna poskytnout zákazníkovi v nesná-
zích rychlou pomoc.
9.4. CK vyřídí reklamaci do 30 dnů, po do-
hodě se zákazníkem může být tato lhůta 
prodloužena. 
9.5. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník 
bez zbytečného odkladu v  souladu s  § 
2537 odst. 2 občanského zákoníku, má zá-
kazník právo na slevu z ceny ve výši přimě-
řené rozsahu a trvání vady. Jde-li o právo 
zákazníka na slevu, nepřihlíží se k ujednání 
kratší než dvouleté promlčecí lhůty.

10. Porušení smlouvy o  zájezdu v  prů-
běhu zájezdu
10.1. Jestliže po  zahájení zájezdu CK ne-
poskytne zákazníkovi sjednané služby 
nebo jejich podstatnou část řádně a včas 
nebo zjistí, že mu všechny služby nebo 
jejich podstatnou část nebude moci řád-
ně a  včas poskytnout, třebaže se k  tomu 
smlouvou zavázala, je povinna provést bez 
zbytečného odkladu taková opatření, aby 
mohl zájezd pokračovat.
10.2. Pokud nelze pokračování zájezdu 
zajistit jinak než prostřednictvím služeb 
nižší kvality než uvedené ve smlouvě o zá-
jezdu, poskytne CK zákazníkovi přiměře-
nou slevu. 
10.3. Zákazník může navrhované náhrad-
ní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li 
srovnatelné s  tím, co bylo ve  smlouvě 
sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva 
přiměřená.
10.4. Jestliže opatření podle předchozího 
odstavce nelze učinit nebo je zákazník 
nepřijme, musí CK bez zbytečného odkla-
du vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V pří-
padě, že součástí zájezdu je i doprava, je 
CK povinna poskytnout zákazníkovi do-
pravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné 
místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, 
včetně nezbytného náhradního ubytová-
ní a stravování. 
10.5. Pokud je doprava uskutečněna jiným 
dopravním prostředkem, než kterým měla 
být uskutečněna podle smlouvy, je CK 
povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v  ceně 
v  případě, že byla doprava uskutečněna 

za  nižší náklady. V  případě, že doprava 
je uskutečněna za  vyšší náklady, je CK 
povinna rozdíl v  ceně uhradit z  vlastních 
prostředků. 
10.6. Pokud nelze zajistit návrat v souladu 
se smlouvou, tak CK nese náklady na ne-
zbytné ubytování zákazníka, a  to nejvýše 
na  tři noci pro jednoho, ale předpisy EU 
tuto dobu mohou prodloužit. 
10.7. Předchozí ujednání o  omezení výše 
nákladů se netýká osob uvedených v  § 
2539 odst. 3 občanského zákoníku – zdra-
votně postižené osoby, osoba s omezenou 
schopností pohybu, těhotné ženy, nezletilí 
bez doprovodu a osoby se zvláštní lékař-
skou péčí za  předpokladu, že pořadateli 
sdělili své zvláštní potřeby alespoň čtyři-
cet osm hodin před zahájením zájezdu.

11. Omezení výše náhrady škody
V  případech, kdy vyhlášená mezinárod-
ní smlouva, kterou je Česká republika 
vázána, umožňuje omezení výše náhra-
dy škody vzniklé z  porušení závazku ze 
smlouvy o  zájezdu, a  toto omezení je 
uvedeno ve smlouvě o zájezdu či v těchto 
podmínkách v  souladu s  touto meziná-
rodní smlouvou, není cestovní kancelář 
povinna nahradit škodu, za kterou odpo-
vídá, ve  výši přesahující omezení uvede-
né ve smlouvě. V  letecké přepravě se tak 
odpovědnost řídí Úmluvou o  sjednocení 
některých pravidel v mezinárodní letecké 
dopravě ze dne 28. 5. 1999 (tzv. Montreal-
skou 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  Mont-
realské úmluvy a  vztahuje se jak na  me-
zinárodní, tak na  vnitrostátní 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 uči-
nit. Pro odpovědnost za zpoždění při pře-
pravě cestujících je stanoven limit 4  150 
ZPČ (odpovídající 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  zni-
čení, ztrátu nebo poškození zavazadel 
do  výše 1  000 ZPČ (odpovídající částka 
v  místní měně). Pokud jde o  odbavená 
zavazadla, odpovídá i  bez zavinění, s  vý-
jimkou případů, kdy je zavazadlo vadné. 
Pokud jde o neodbavená zavazadla, odpo-
vídá pouze za zavinění.
e) Vyšší limity odpovědnosti za zavazadla 
– cestující může využít výhody vyššího 
limitu odpovědnosti za  zavazadla, pokud 
nejpozději při odbavení učiní zvláštní pro-
hlášení 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. 
f ) V  případě odmítnutí vstupu zákazníka 
na  palubu letadla z  důvodu nedostatku 
míst, v  případě zrušení letu, přesměrová-

ní letu a  zpoždění letu má zákazník ná-
rok na kompenzaci dle nařízení EU č. (ES) 
261/2004. Kompenzace jsou předepsány 
leteckým dopravcům ve  prospěch kon-
krétního cestujícího a  v  případě opráv-
něného nároku náleží přímo zákazníkovi. 
Z  toho důvodu tento nárok neuplatňuje 
zákazník formou reklamace u  CK, ale 
sám přímo u letecké společnosti. CK není 
v  tomto případě nijak povinna na  poža-
davcích na  kompenzaci se zákazníkem 
nijak spolupracovat vyjma poskytnutí ko-
pie originálního potvrzení letenky nebo 
obdobného dokumentu. 

12. Důležité informace
12.1. Zákazník je povinen uvést jako ná-
stupní a výstupní místo jedno z odjezdo-
vých nebo svozových míst, která jsou pro 
příslušný zájezd nabízena.
12.2. Doprava z odjezdových a svozových 
míst může být zajištěna autobusy, vlaky, 
osobními auty, taxíky či mikrobusy, nebo 
jejich kombinací. Může být také zajištěna 
jiným zájezdem CK nebo partnerské ces-
tovní kanceláře.
12.3. Změnu nástupního místa lze provést 
pouze písemným dodatkem smlouvy. 
12.4. CK si vyhrazuje právo odmítnout 
svoz zákazníků z jiného místa, než je uve-
deno v potvrzení o zájezdu.
12.5. Realizace některých svozů je podmi-
ňována dosažením určitého počtu zájem-
ců, což je vždy upřesněno přímo u daného 
zájezdu.
12.6. Pokud je nabízený svoz zpoplatněn, 
je výše úhrady uvedena u daného zájezdu 
v příplatcích. 
12.7. U  leteckých přípojů k  autobusovým 
zájezdům neplatí odjezdová a  svozová 
místa určená pro cestující autobusem.
12.8. CK má právo sestavit zasedací pořá-
dek dle vlastního uvážení. U některých zá-
jezdů lze na  vyžádání zajistit za  příplatek 
konkrétní místo ve vozidle. 
12.9. CK si vyhrazuje možnost účasti jiného 
průvodce na zájezdu, než je uveden v ka-
talogu či na  webu. Mimořádně průvodce 
necestuje se skupinou z místa odletu, ale 
čeká v  cílové destinaci nebo neodlétá ze 
zájezdu se skupinou do  místa návratu. 
U některých zájezdů v menších skupinách 
je průvodce zároveň řidičem dopravního 
prostředku – výklad pak podává mimo vo-
zidlo. Některé dopravní prostředky nejsou 
vybaveny mikrofonem pro průvodce.

13. Zvláštní ustanovení
Zpracování osobních údajů a veškerá prá-
va subjektu údajů jsou blíže specifikována 
v  Poučení o  zpracování osobních údajů 
zveřejněném na  stránkách http://www.
periscope.cz/pouceni/

14. Mimosoudní řešení sporů
14.1. Zákazník má právo na  mimosoudní 
řešení 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 
15.1. Zákazník se zavazuje poskytnout CK 
součinnost, která je potřebná k  řádnému 
zabezpečení a poskytnutí sjednaných slu-
žeb cestovního ruchu, zákazník je zodpo-
vědný za  správnost jím uvedených osob-
ních údajů 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 vak-

cinaci aj.). Zákazník je také povinen nahlá-
sit účast cizích státních příslušníků. Zplno-
mocní-li zákazník k vyřízení CK, je povinen 
dodat řádně a  včas všechny požadované 
dokumenty. 
15.2. Veškeré případné údaje o zajišťování 
víz a  bezvízovém styku v  materiálech CK 
se vztahují pouze na občany ČR, občanům 
ostatních zemí EU sdělí CK tyto informace 
individuálně na  jejich žádost. Pokud CK 
v  rámci konkrétního zájezdu nebo jiné 
služby nabízí zajištění víz či jiných dokla-
dů nezbytných k navštívení cílových zemí, 
vztahuje se tento závazek pouze na zákaz-
níky cestující s českým pasem. Účastník zá-
jezdu cestující s jiným než českým pasem 
je povinen si zajistit nezbytné pasové a ví-
zové předpoklady pro navštívení cílových 
zemí samostatně.
15.3. Uzavřením smlouvy o  zájezdu také 
zákazník prohlašuje, že mu nejsou známa 
žádná omezení, ať zdravotní či jiná, kte-
rá by mu bránila se sjednaného zájezdu 
zúčastnit, případně která by vyžadovala 
v průběhu zájezdu zvláštní péči, či na kte-
rá by měl CK upozornit a případně zvážit 
či prodiskutovat účast na vybraném zájez-
du vzhledem k  jeho případné náročnosti. 
Jsou-li mu taková omezení známa, je po-
vinen písemně informovat CK. Toto pro-
hlášení činí zákazník i  za  osoby, v  jejichž 
prospěch je smlouva o zájezdu uzavřena. 
CK si vyhrazuje právo zákazníka vyloučit 
z  některé části programu zájezdu v  pří-
padě, že přes podané informace, že ces-
ta nebo pobyt nejsou vhodné pro osoby 
s omezenou schopností pohybu, se zákaz-
ník cesty nebo pobytu účastní nebo přes 
požadavky na  vybavení (zejména s  ohle-
dem na bezpečnost), uvedené v potvrzení 
o  zájezdu nebo v  podrobných pokynech 
k  zájezdu vybavení zákazníka neodpoví-
dá požadavkům. CK je také oprávněna si 
před zahájením zájezdu vyžádat zdravotní 
potvrzení v  případě, že má vážné a  odů-
vodněné pochybnosti o  schopnosti zá-
kazníka zájezd absolvovat, bez předložení 
zdravotního potvrzení je CK oprávněna 
zákazníka ze zájezdu bez náhrady vyloučit. 
V případě, že dojde k vyloučení zákazníka 
z  programu v  důsledku jednostranného 
nedodržení podmínek uvedených v  po-
drobných pokynech nebo v  potvrzení 
o zájezdu zákazníkem, nemá zákazník ná-
rok na odstoupení od smlouvy o zájezdu, 
náhradu jakékoli škody, odstranění vady 
zájezdu ani jiné plnění z  tohoto důvodu. 
Všechny zájezdy CK jsou pojištěny proti 
stornu zájezdu ze zdravotních důvodů.
15.4. Zákazník je povinen dodržovat celní 
předpisy jednotlivých navštívených zemí 
(zvláště množství převážených potravin 
a  alkoholu). Za  jejich nedodržení nenese 
CK zodpovědnost. 
15.5. Zákazník je povinen řídit se pokyny 
průvodce zájezdu či jiné osoby určené 
CK, dodržovat stanovený program, jakož 
i předpisy platné v navštívené zemi, včet-
ně předpisů dopravců a ubytovatelů.
15.6. Tyto podmínky vstupují v  platnost 
a účinnost dne 1. 7. 2018. Dnem 30. 6. 2018 
pozbývají platnost Všeobecné smluvní 
podmínky ze dne 25. 5. 2018.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ
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  PŘEDNÁŠKY ISLAND
 19. 1. 2019  Brno, veletrh GO (Patrik Dekan)
 26. 1. 2019  Znojmo, festival Cesty světem  

(Jan Sucharda)
 4. 2. 2019  Brno, divadlo Barka (Jan Sucharda) 

(nepořádá CK Periscope)
 12. 2. 2019  Pardubice, Východočeské divadlo 

(Antonín Novák)
 19. 3. 2019  Praha, Nová Beseda (Tomáš Hájek)
 19. 3. 2019  Brno, Hvězdárna a planetárium 

(Jan Sucharda)
 30. 3. 2019  Praha, 18. islandský den,  

Městská knihovna  
(nepořádá CK Periscope)

 2. 4. 2019  Hradec Králové, Adalbertinum  
(Jiří Kolbaba)
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Island • poznávací zájezd

ISLAND – GEJZÍR,  
LEDOVCOVÁ LAGUNA A VODOPÁDY

1. den: Dovolená na  Islandu začne odletem 
do  Keflavíku (v  termínu od  3. 6. 2019 je odlet 
předchozí den večer, zájezd je 7denní = 5 noc-
lehů). Dnes je na  programu prohlídka hlavního 
města Islandu Reykjavíku. Uvidíme radnici, par-
lament, moderní kostel Hallgrímskirkja a vodojem 
Perlan. Přejezd na nocleh ve městě Selfoss.
2. den: Cestou po  jižním pobřeží možná spat-
říme sopku Hekla a  pod světoznámou sop-
kou Eyjafjallajökull se projdeme u  vodopádu 
Seljalandsfoss, kde se dá vstoupit za  jeho vodní 
stěnu. V  soutěsce uvidíme vodopád Gljúfrafoss 
a  do  třetice uskutečníme krátkou vycházku 
podél kaskády vodopádů na  řece Skóga poblíž 
monumentálního šedesátimetrového vodo-
pádu Skógafoss. Na  nejjižnějším mysu Islandu 
Dyrhólaey budeme moci obdivovat skal-
ní bránu a  u  městečka Vík navštívíme černou 
sopečnou pláž. Také se zastavíme u splazu ledov-
ce Sólheimajökull. Nocleh v  okolí městečka 
Kirkjubæjarklaustur.
3. den: Celodenní výlet do  království ledu. 
Zavítáme k perle jihovýchodního Islandu – ledov-
cové laguně Jökulsárlón – nacházející se pod 
největším islandským ledovcem Vatnajökull. Aby 
fotografie ledových ker, ledovce a  jezera byly co 
nejatraktivnější, zahrnuli jsme do  ceny zájez-
du projížďku po  jezeře obojživelným člunem. 
Na zpáteční trase se zastavíme v národním parku 
Skaftafell – vycházka k  vodopádu Svartifoss 
(s  pozadím černých čedičových sloupů). Poté 
následuje přejezd po jižním pobřeží zpět do města 
Selfoss (2 noclehy).

5. den: Dopoledne absolvujeme nenáročnou 
turistiku na  sopečném poloostrově Reykjanes 
a  odpoledne budeme mít možnost vykoupat se 
v termálních lázních Modrá laguna – viz přípla-
tek, nutno objednat při přihlášení – nebo v míst-
ním koupališti s termálními sedacími bazény (cena 
cca 200 Kč, platba na místě). Odlet navečer (přílet 
kolem půlnoci). V termínu od 3. 6. 2019 je odlet 
po půlnoci, přílet do Prahy sedmý den ráno. 
Pozn.: Změna programu v případě změn časů letů, 
nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti některých 
cest pro autobus vyhrazena. Změna pořadí dnů 
programu dle aktuálních podmínek na  Islandu 
vyhrazena.

4. den: Dnes nás čeká vrchol našeho islandského 
putování, tzv. zlatý trojúhelník. Nejdříve navští-
víme sídlo biskupství v  osadě Skálholt a  pak již 
pojedeme do oblasti Geysiru s aktivním gejzírem 
Strokkur, který každých pět minut vyvrhuje vře-
lou 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 (UNESCO). 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.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo: Poznámka:
1. 5. – 5. 5. 2019 24IS 25 900 Kč Praha, * Brno 4 noci
3. 6. – 9. 6. 2019 24IS 29 900 Kč Praha 5 nocí, s J. Kolbabou

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Keflavíku a zpět 
vč. let. tax (přímý let), autobus/mikrobus dle veli-
kosti skupiny, 4x ubytování se snídaní (v  termínu 
od  3. 6. 2019 bude 5x ubytování se snídaní) v  chat-
kách KOMFORT (dvoulůžkové pokoje s  příslušen-
stvím v  každé chatě), plavba po  ledovcové laguně 
Jökulsárlón, průvodce, 1x koupání ve  vyhřívaném 
venkovním bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C 

včetně storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 6 000 ISK (tj. asi 50 EUR), 
další výše neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně ručníku 
a 1 nápoje): 1 900 Kč, 4x večeře o 2 chodech: 3 600 Kč, 
* svoz z Brna do Prahy a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 
1 300 Kč. 
Minimální počet účastníků: 38.

Nejjižnější bod Islandu, mys Dyrhólaey – foto: Patrik Dekan Kouzelná atmosféra na ledovcové laguně Jökulsárlón – foto: Jiří Kolbaba

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Hella

Þingvellir

Jökulsárlón

Vydejte se s  námi na  Island v  jarní sezóně, kdy zima již ostrov pomalu opouští a  krajina začíná hrát 
svěžími barvami. Na Island se pohodlně dostaneme přímým letem z Prahy. Během poznávacího zájez-
du zavítáme na  nejzajímavější místa jihozápadního Islandu. Uvidíme vše, co tamní unikátní příroda 
nabízí: nespoutané vodopády, termální prameny, ledovcové splazy, lávové pustiny, sopky a  vývěry 
síry. Zhlédneme gejzír Strokkur, „zlatý“ vodopád Gullfoss a projdeme se národním parkem Þingvellir. 
Navštívíme též perlu jihovýchodního Islandu – ledovcovou lagunu Jökulsárlón (plavba po laguně obojživelným vozidlem je v ceně zájezdu), hlavní 
město Reykjavík a zájemci okusí koupel v termálních lázních Modrá laguna. Ubytování v komfortních chatkách s možností přikoupit si večeře.

INSPIRATIVNÍ ZÁJEZDY 
S CESTOVATELEM  
JIŘÍM KOLBABOU 
v termínu 3. 6. – 9. 6. 2019
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Vodopád na řece Skógá
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Island • pobytový zájezd s výlety

Pohled na centrum Reykjavíku – foto: Patrik Dekan Zastavení pod vodopádem Seljalandsfoss – foto: Richard Růžička

ISLAND NEJEN PRO 55+

Na Island se pohodlně dostanete přímým letem z Prahy. Noclehy jsou zajištěny v komfortních chatkách 
nebo v  penzionu s  příslušenstvím (pokoje s  WC, sprchou a  povlečením). Doporučujeme přikoupit si 
vynikající večeře, často s islandskými specialitami.
Během pohodového pobytu navštívíte jedny z  nejzajímavějších míst tohoto unikátního ostrova. 
Nebude chybět světoznámý národní park Þingvellir s kulturní a geologickou minulostí, na několik kroků 
se přiblížíte k  pravidelně tryskajícímu gejzíru Strokkur a  nedaleko pohlédnete do  hlubin mohutného 
vodopádu Gullfoss. Budete mít možnost koupele v termálním bazénu pod otevřenou oblohou a na již-
ním pobřeží se přiblížíte k ledovcovému splazu Sólheimajökull. U podzimních termínů je obecně možnost spatřit polární záři.

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a  zpět vč. 
let. tax (přímý let), dopravu autobusem nebo mik-
robusem dle velikosti skupiny, dle termínů 3x nebo 
4x ubytování v  chatkách nebo penzionu KOMFORT 
(2lůžkové pokoje s WC, sprchou) se snídaní, průvodce, 
1x koupání ve  vyhřívaném venkovním bazénu, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C včetně storna a  pojištění 
proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 6 000 ISK (tj. cca 50 EUR) 
a další výše neuvedené služby.

Příplatky: 1lůžkový pokoj: 1 500 Kč, vstup do Modré 
laguny (včetně ručníku a 1 nápoje): 1 900 Kč, 4x veče-
ře o dvou chodech: 3 600 Kč, 3x večeře o dvou cho-
dech: 2 700 Kč (termíny od 25. 4. a 3. 10,),*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 sčí-
tat s dalšími slevami). Ubytování ve 2lůžkovém pokoji 
se společným WC a  sprchou v  termínech od  26.  9. 
a 3. 10.: 1 000 Kč.
Minimální počet účastníků: 26. 

1. den: Dovolená na  Islandu začne odletem 
do Keflavíku. Po poledni je na programu prohlídka 
hlavního města Islandu Reykjavíku. Uvidíme 
radnici, parlament, moderní kostel Hallgrímskirkja 
a  vodojem Perlan. Přesun na  ubytování (3 nebo 
4 noclehy, dle termínů). 
2. den: Návštěva oblasti severně od Reykjavíku, kde 
se údolím řeky Grímsá dostaneme k nejvydatnější-
mu horkému pramenu Islandu Deildartunguhver 
(vydatnost až 180 litrů za  sekundu). Poblíž leží 
vzdělávací centrum Reykholt známé působe-
ním jednoho z  největších islandských spisova-
telů – Snorri Sturlussona. Odpoledne budeme 
moci obdivovat dva kouzelné vodopády v  lávě 
Hraunfossar a  Barnafoss a  vystoupíme také 
na kráter Grábrók. V průběhu dne se vykoupeme 
v  některém z  místních termálních bazénů pod 
otevřenou oblohou. Návrat na  nocleh. Program 
tohoto dne se neuskuteční v  kratších termínech 
od 25. 4. a 3. 10.
3. den: Cestou po  jižním pobřeží můžeme v  dáli 
zahlédnout zasněžený vrcholek sopky Hekla a pod 
světoznámou sopkou Eyjafjallajökull se projde-
me u vodopádu Seljalandsfoss, kde se dá vstoupit 
za  jeho vodní stěnu. V  soutěsce uvidíme další 
vodopád Gljúfrafoss a do třetice uskutečníme krát-
kou vycházku podél kaskády vodopádů na  řece 
Skógá poblíž monumentálního šedesátimetrové-
ho vodopádu Skógafoss. Na  nejjižnějším mysu 
Islandu Dyrhólaey budeme obdivovat skalní bránu 

a u městečka Vík vstoupíme na černou sopečnou 
pláž s  čedičovou jeskyní. Na  zpáteční cestě se 
zastavíme u splazu ledovce Sólheimajökull.
4. den: Dnes nás čeká vrchol našeho 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. Uvidíme i impozantní vodopád 
Gullfoss na  řece Hvítá, kde voda padá ve  dvou 
stupních do  hloubky 32 metrů. Odpoledne se 
zastavíme v  národním parku Þingvellir (UNESCO). 
V  této oblasti se rozestupuje evropská a  americká 
litosférická deska a  byl zde v  10. století založen 
nejstarší parlament světa – Alþing. Kolem geo-

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezd. místo: Ubytování: Odlet:
25. 4. – 29. 4. 2019 03IS 22 900 Kč Praha, *Brno chatky Praha, 3 noci
26. 9. – 1. 10. 2019 42IS 26 900 Kč Praha, *Brno penzion Praha, 4 noci
3. 10. – 7. 10. 2019 03IS 23 900 Kč Praha, *Brno penzion Praha, 3 noci

termální elektrárny Nesjavellir se vrátíme na nocleh.
5. den: Dopoledne absolvujeme nenáročnou 
turistiku na  sopečném poloostrově Reykjanes 
a  odpoledne budeme mít možnost vykoupat se 
v termálních lázních Modrá laguna – viz přípla-
tek, nutno objednat při přihlášení, nebo v místním 
koupališti s  termálními sedacími bazény (cena 
cca 200 Kč, platba na místě). Odlet navečer, přílet 
po půlnoci následujícího dne. 
Pozn.: Změna programu první a poslední den nebo 
pořadí dnů v případě změn časů letů, nepříznivého 
počasí nebo nesjízdnosti některých cest pro auto-
bus vyhrazena. Polární záře je přírodní fenomén 
a její výskyt v době zájezdu nelze garantovat.  

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Hveragerði

Skógafoss

Þingvellir
Hraunfossar

VHODNÉ PRO SÓLOCESTOVATELE:
jednolůžkové pokoje – jen nízký příplatek 

1 500 Kč (omezený počet 1lůžkových pokojů).

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

Gejzír Strokkur



Island • poznávací zájezd

1. a 2. den: Odjezd navečer z Prahy, přes noc tran-
zit přes Německo do  Dánska. Trajekt odplouvá 
z přístavu Hirtshals odpoledne. 3 noclehy na lodi. 
V ceně je lůžko v 6místné kajutě, doporučuje-
me připlatit si 4 nebo 2lůžkovou kajutu.  
3. den: Plavba Severním mořem, kolem Shetland-
ských ostrovů.
4. den: Časně ráno připlutí do  hlavního města 
Faerských ostrovů Torshavn. Možnost vystoupit 
a projít se po městě. Zastávka je dle jízdního řádu 
plánována na 9 hodin (05:00 – 14:00), délka zastáv-
ky však může být lodní společností zkrácena např. 
podle aktuálního počasí. Odpoledne odplutí vstříc 
světlému severnímu obzoru a Islandu.
5. den: Dovolená na  Islandu začne dopoledne 
připlutím na  východ ostrova do  přístavu Sey-
ðisfjörður. Nejdříve se z  přístavu dostaneme 
přes průsmyk do okolí jezera Lagarfljót, v  jehož 
blízkosti absolvujeme nenáročnou túru k vodopá-
dům Lítlanesfoss a Hengifoss. Nocleh u městečka 
Egilsstaðir.
6. den: Romantickou krajinou fjordů a hor dojede-
me k divokému pobřeží Atlantského oceánu, kde 
můžeme navštívit muzeum kamenů ve Stöðvar-
fjörðuru. Dále pokračujeme k  labutí zátoce Lón 
a pod největším evropským ledovcem Vatnajökull 
spatříme rhyolitové pohoří Stafafell. Přesun 
na nocleh do města Höfn. 
7. den: Po  okružní silnici přijedeme k  malebné 
a  zároveň tajemné ledovcové laguně Jökulsár-
lón, po níž doporučujeme projížďku obojživelným 
člunem. V národním parku Skaftafell se projde-
me k vodopádu Svartifoss. Nocleh v okolí.

(UNESCO), kde uskutečníme túru v působivé kraji-
ně. Odpoledne se dostaneme do hlavního města 
Reykjavík a  projdeme se jeho centrem. Přesun 
na nocleh.
11. den: Dopoledne absolvujeme nenáročnou tu-
ristiku na sopečném poloostrově Reykjanes a od-
poledne budeme mít možnost vykoupat se v  ter-
málních lázních Modrá laguna – viz příplatek, nut-
no objednat při přihlášení, nebo v místním koupa-
lišti s termálními sedacími bazény (cena cca 200 Kč, 
platba na místě). Ubytování nedaleko letiště. 
12. den: Dovolená na Islandu skončí ranním příle-
tem do Prahy.
Pozn.: Změna programu v případě změn letových 
časů, zpoždění lodi, nepříznivého počasí, nebo ne-
sjízdnosti některých cest pro autobus vyhrazena.

8. den: Přes rozsáhlé, více než 200 let staré lávové 
pole ze sopky Laki se dostaneme na  nejjižnější 
místo Islandu u  Víku, kde se projdeme po  černé 
sopečné pláži a  vystoupáme na  mys Dyrhólaey, 
kde budeme obdivovat kolonie mořských ptáků. 
Nocleh v okolí.
9. den: Absolvujeme vycházku v  blízkosti svě-
toznámého ledovce a sopky Eyjafjallajökull ko-
lem kaskády vodopádů řeky Skógá a zpět. Odpo-
ledne se zastavíme u  vodopádů Seljalandsfoss, 
za jehož vodní stěnou se dá projít, a Gljúfrafoss.
10. den: Za městečkem Hella s výhledem na čin-
nou sopku Hekla nás čeká tzv. zlatý trojúhelník: 
vodopád Gullfoss, Geysir s  praotcem všech gej-
zírů – činným gejzírem Strokkur – a nejstarší par-
lament světa Alþing v národním parku Þingvellir 

Cena obsahuje: dopravu autobusem do  přísta-
vu v  Dánsku a  na  Islandu, trajekt na  Island vč. lůžka 
v  6lůžkové kajutě ve  vlastním spacím pytli (3 noci) 
a  dvou snídaní na  palubě lodi, letenku Keflavík – 
Praha vč. let. tax (přímý let), 6x ubytování kategorie 
TURIST v  hostelech (2lůžkové pokoje se společným 
sociálním zařízením), 6x  snídaně, 5x  večeře (ohřáté 
z  dodaného polotovaru, večeře není 11. den), prů-
vodce, 1x koupání ve vyhřívaném venkovním bazénu, 

cestovní pojištění UNIQA K7C včetně storna a pojiště-
ní proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 5 000 ISK (tj. cca 40 EUR), 
další výše neuvedené služby.
Příplatky: lůžko ve 4lůžkové kajutě: 2 000 Kč, lůžko 
ve 2lůžkové kajutě: 3 500 Kč, vstup do Modré laguny 
(včetně ručníku a  1 nápoje): 1  900 Kč, plavba po  le-
dovcové laguně Jökulsárlón: 1 300 Kč.
Minimální počet účastníků: 26.

Termín: Kód na webu: Cena: Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
31. 5. – 11. 6. 2019 23IS 34 900 Kč do 30. 11. 2018: 32 806 Kč Praha

LODÍ NA ISLAND V OBDOBÍ LETNÍHO 
SLUNOVRATU Seyðisfjörður

Hengifoss
Stöðvarfjörður

Skaftafell

Vík

Gullfoss
Keflavík

Eyjafjallajökull

Þingvellir
Reykjavík Jökulsárlón

Modrá laguna
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Nejvyšší hora Islandu Hvannadalshnjúkur 2119 m n. m. – foto: Petr Burian Pozdravy od vodopádu Seljalandsfoss – foto: Patrik Dekan

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

vycházkami v atraktivních islandských scenériích! Navíc zažijete třídenní plavbu Atlantikem, při níž se 
na několik hodin zastavíte i na Faerských ostrovech. Cestu domů absolvujete pohodlně a rychle přímým 
letem do Prahy. Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích hostelů s polopenzí. Na Islandu spatříte mezi-
národní 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. V ceně je lůžko v 6místné kajutě 
ve vlastním spacím pytli, doporučujeme připlatit si 4 nebo 2lůžkovou kajutu (včetně lůžkovin). 
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Geotermální lázně Modrá laguna
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Německo, Dánsko, Island • poznávací zájezd

Vydejte se s námi na výjimečný výlet za krásami jednoho z nejpozoruhodnějších ostrovů světa – Islandu. 
Dobrodružný ráz naší cesty ještě umocní způsob dopravy – nejprve pohodlně vlakem (viz poznámka) 
z Prahy do Hamburku, jehož nové centrum u Labe vyrostlo do krásy. Další den se seznámíme s dánskou 
krajinou i městečky a městy. Pak už vyplujeme vstříc Islandu legendární lodí Norröna, během plavby 
spatříme i Shetlandské a Faerské ostrovy.
Po připlutí na Island začne naše objevná jízda mikrobusem za nejzajímavějšími divy této země. Uvidíte 
krajinu s osamělými farmami, kostelíky a volně se pasoucími koňmi, spatříte mohutné vodopády, ledov-
ce, sopky i gejzíry. Plni nezapomenutelných dojmů se pak vrátíte domů pohodlně přímým letem až do Prahy. 

1. den: Ráno odjezd vlakem z Prahy do Hamburku. 
V podvečer prohlídka centra a nedaleké moderní 
čtvrti Hafencity, kde stojí i nová dominanta Ham-
burku – víceúčelová budova Labská filharmonie. 
Večer odjezd na tranzitní ubytování u letiště, kam 
mohou za příplatek přiletět další zájemci z Prahy.
2. den: Mikrobusem, se kterým budeme následně 
cestovat i  po  Islandu, se dostaneme do  Dánska. 
Před polednem se zastavíme v  nejstarším dán-
ském městečku Ribe, kde mj. stojí socha dánské 
královny Dagmar – dcery českého krále Přemysla 
Otakara I. Odpoledne zavítáme do  města Århus 
se světově oceňovanou moderní architekturou. 
Na nocleh dojedeme na sever Dánska.
3. den: Trajekt odplouvá z přístavu Hirtshals před 
polednem. 2 noclehy na  lodi. V  ceně je lůžko 
ve 4místné kajutě včetně lůžkovin.  
4. den: Plavba Severním mořem kolem Shetland-
ských ostrovů. Navečer připlutí do hlavního města 
Faerských ostrovů Torshavn (zastávka půl hodiny 
17.30-18.00) a poté pokračování plavby na Island.
5. den: Dovolená na  Islandu začne dopoledne 
připlutím na  východ ostrova do  přístavu Sey-
ðisfjörður. Nejdříve se z  přístavu dostaneme 
přes průsmyk do okolí jezera Lagarfljót, v  jehož 
blízkosti absolvujeme nenáročnou túru k vodopá-
dům Lítlanesfoss a Hengifoss. Později odpoledne 
přejedeme podél divokého pobřeží Atlantského 
oceánu, malých fjordů a  ještě menších vesniček 
na nocleh ve fjordech. 
6. den: Dnešní den bude ve  znamení cestování 
a  krátkých výšlapů pod největším evropským 

ledovcem Vatnajökull. Nejdříve spatříme labu-
tí lagunu Lón a poté přijedeme po okružní silnici 
k  malebné a  zároveň tajemné ledovcové lagu-
ně Jökulsárlón, po  níž doporučujeme projížďku 
obojživelným člunem. Krásné ledovcové splazy 
spatříme též v národním parku Skaftafell. Nave-
čer příjezd na nocleh v podhůří ledovce.
7. den: Nejprve se zajdeme podívat do monumen-
tální soutěsky Fjaðrárgljúfur. Přes rozsáhlé, více 
než 200 let staré lávové pole ze sopky Laki se 
dostaneme na nejjižnější místo Islandu u Víku, kde 
se projdeme po  černé sopečné pláži a  spatříme 
nejjižnější bod Islandu mys Dyrhólaey.  Odpoled-
ne budeme obdivovat monumentální vodopád 
Skógafoss. 2 noclehy v okolí.
8. den: Absolvujeme vycházku v  blízkosti svě-
toznámého ledovce a sopky Eyjafjallajökull ko-
lem kaskády vodopádů řeky Skógá a zpět. Odpo-
ledne se zastavíme u  vodopádů Seljalandsfoss, 

Cena obsahuje: dopravu vlakem a mikrobusem, tra-
jekt na  Island vč. lůžka ve 4lůžkové kajutě s  lůžkovi-
nami (2 noci) a dvou snídaní na palubě lodi, letenku 
Keflavík – Praha vč. let. tax (přímý let), 6x ubytování 
kategorie TURIST v  hostelech (2lůžkové pokoje se 
společným sociálním zařízením), 4x snídaně na Islan-
du, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C včetně 
storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 5 000 ISK (tj. asi 40  EUR), 
další výše neuvedené služby.

Příplatky: lůžko ve 2lůžkové kajutě: 4 000 Kč, vstup 
do Modré laguny (včetně ručníku a 1 nápoje): 1 900 Kč, 
plavba po ledovcové laguně Jökulsárlón: 1 300 Kč, le-
tenka Praha – Hamburk na vyžádání.
Pozn.: Mikrobus odjíždí do Německa z důvodu bez-
pečnostní přestávky řidiče dříve. Na  vyžádání mož-
nost cesty mikrobusem, přesnější informace o odjez-
du bude známa přibližně v červnu.
Minimální počet účastníků: 18. 
Garance menší skupiny. 

Termín: Kód na webu: Cena: Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
11. 8. – 20. 8. 2019 34IS 35 900 Kč do 10. 1. 2019: 33 746 Kč Praha

OBJEVNÁ CESTA LODÍ NA ISLAND
Seyðisfjörður

Hengifoss

Skaftafell

Vík

Gullfoss
Keflavík

Eyjafjallajökull

Þingvellir
Reykjavík Jökulsárlón

za jehož vodní stěnou se dá projít, a Gljúfrafoss.   
9. den: Za městečkem Hella s výhledem na činnou 
sopku Hekla nás čeká tzv. zlatý trojúhelník: vo-
dopád Gullfoss, Geysir s praotcem všech gejzírů 
– činným gejzírem Strokkur – a  nejstarší parla-
ment světa Alþing v národním parku Þingvellir 
(UNESCO). Navečer se dostaneme přes hlavní 
město Reykjavík na  poloostrov Reykjanes, kde se 
můžeme vykoupat ve  slavné Modré laguně (viz 
příplatek, nutno objednat při přihlášení), nebo 
v místním koupališti s termálními sedacími bazény 
(cena cca 200 Kč, platba na místě). Z Islandu odletí-
me po půlnoci přímým letem do Prahy.
10. den: Dovolená na Islandu skončí ranním příle-
tem do Prahy. 
Pozn.: Změna programu v případě změn letových 
časů, zpoždění lodi, nepříznivého počasí nebo ne-
sjízdnosti některých cest pro autobus vyhrazena.

Modrá laguna

Relaxace na mechovém koberci – foto: Petr Burian V NP Þingvellir na vás dýchne atmosféra starých časů – foto: Richard Růžička

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

Čedičové varhany na sopečné pláži u Víku
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Cena obsahuje: letenku Drážďany – Keflavík vč. let. 
tax, dopravu na  letiště v  Německu, trajekt z  Islandu 
vč. lůžka v  6lůžkové kajutě ve  vlastním spacím pytli 
a  2  snídaní, 7x ubytování kategorie TURIST v  hoste-
lech (2lůžkové pokoje se společným sociálním zaří-
zením), 7x  snídaně, dopravu autobusem, průvodce, 
cestovní pojištění UNIQA K7C včetně storna a pojiště-
ní proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 4 000 ISK (cca 30 EUR), 

další výše neuvedené služby.
Příplatky: lůžko ve 4lůžkové kajutě: 2 000 Kč, lůž-
ko ve 2lůžkové kajutě: 4 000 Kč, plavba po ledovcové 
laguně Jökulsárlón: 1 300 Kč, cestovní pojištění České 
pojišťovny s rozšířením storna zájezdu: 560 Kč.
Slevy: Klient ve věku nad 55 let: 2 000 Kč (nelze sčí-
tat s dalšími slevami).
Minimální počet účastníků: 20.

ISLAND, POLÁRNÍ ZÁŘE  
A PLAVBA ATLANTIKEM 55+

1. den: Večer odlet z Drážďan (svoz na letiště z ČR 
je zajištěn). Na  letišti Keflavík přistaneme kolem 
půlnoci. Transfer na nocleh.
2. den: Nejdříve navštívíme poloostrov Reykja-
nes, kde se projdeme solfatarovým polem, a poté 
nás čeká okružní jízda Reykjavíkem. Odpoledne 
navštívíme oblast severně od Reykjavíku, kde bu-
deme moci obdivovat dva kouzelné vodopády 
v lávě – Hraunfossar a Barnafoss – a vystoupíme 
také na kráter Grábrók. V průběhu dne se vykou-
peme v  některém z  místních termálních bazénů 
pod otevřenou oblohou. 3 noclehy na jihu ostrova.
3. den: Dopoledne pojedeme do národního par-
ku Þingvellir (UNESCO) u  jezera Þingvallavatn. 
V této oblasti se rozestupuje evropská a americká 
litosférická deska a v 10. století zde byl založen nej-
starší parlament světa – Alþing. Odpoledne se za-
stavíme u aktivního gejzíru Strokkur a jednoho 
z nejkrásnějších islandských vodopádů Gullfoss. 
4. den: Dnes se vydáme do islandského vnitroze-
mí, do  turisticky atraktivní geotermální oblasti 
Landmannalaugar. Jedná se o pohádkově barev-
nou oblast uprostřed divokých hor. Díky svěží ba-
revnosti se Landmannalaugaru přezdívá „duhové 
hory“. Z turistického střediska, které leží v srdci ob-
lasti na pokraji lávového pole z nedalekých sopek, 
se návštěvníkům nabízí pestrá paleta pěších výle-
tů různé obtížnosti. My budeme mít v oblasti čas 
asi 4 hodiny, které poskytují prostor pro výstup 
na  jednu z  vyhlídek i  pro koupel v  přírodní lagu-

ně s termální vodou, která vzniká soutokem horké 
a chladnější říčky.
5. den: Cestou po jižním pobřeží možná zahlédne-
me v  dáli zasněžený vrcholek sopky Hekla a  pod 
světoznámou sopkou Eyjafjallajökull se projdeme 
u  vodopádu Seljalandsfoss, kde se dá vstou-
pit za  jeho vodní stěnu. V soutěsce uvidíme další 
vodopád Gljúfrafoss. Poté uskutečníme krátkou 
vycházku podél kaskády vodopádů na  řece Skó-
gá poblíž monumentálního šedesátimetrového 
vodopádu Skógafoss. Prohlédneme si též splaz 
ledovce Sólheimajökull. Na nejjižnějším mysu Is-
landu Dyrhólaey budeme obdivovat skalní bránu 
a u městečka Vík vstoupíme na černou sopečnou 
pláž s čedičovou jeskyní. 
6. den: Přes rozsáhlé lávové pole ze sopky Laki 
a  písečné naplaveniny řeky Skeidará dorazíme 
do  národního parku Skaftafell. Odpoledne 
po okružní silnici přijedeme k malebné a zároveň 
tajemné ledovcové laguně Jökulsárlón. Aby 
fotografie ledových ker, ledovce a  jezera byly co 
nejatraktivnější, doporučujeme projížďku po  je-
zeře obojživelným člunem (viz příplatek). Nocleh 
v okolí města Höfn. 
7. den: Od  největšího ledovce Evropy Vatna-
jökull pojedeme kolem rhyolitových hor Stafafell 
a  labutí zátoky Lón směrem do  kouzelných vý-
chodních fjordů v Atlantském oceánu. Zde zasta-
víme v  rybářské osadě Djúpivogur a  můžeme 
navštívit muzeum kamenů ve  vesničce Stöðvar-

fjörður. Nocleh v okolí. 
8. den: Poslední den na  Islandu se zastavíme 
v centru východních fjordů, ve městě Egilsstaðir, 
a  podnikneme vycházku k  třetímu nejvyššímu 
vodopádu ostrova – Hengifoss – nad jezerem 
Lögurinn. Odpoledne přejedeme do přístavu Sey-
ðisfjörður, odkud večer odplouvá trajekt Norröna 
zpět do Evropy. 3 noclehy v kajutách (viz doporu-
čení níže v poznámce).
9.–10. den: Plavba Severním mořem se zastávkou 
na  Faerských ostrovech. Zastávka je dle jízdního 
řádu plánována na  6 hodin (15.00-21.00), délka 
zastávky však může být lodní společností zkrácena 
např. podle aktuálního počasí. 
11.–12. den: Dopoledne připlujeme do dánského 
přístavu Hirtshals a  vrátíme se autobusem přes 
Dánsko a Německo do ČR. Příjezd do Prahy 12. den 
dopoledne nebo v poledne.
Pozn.: Změna programu v případě změn letových 
časů, nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti ně-
kterých cest pro autobus vyhrazena. Polární záře 
je přírodní fenomén a  její výskyt v  době zájezdu 
nelze garantovat. 
V  ceně plavby je lůžko v  6lůžkové kajutě 
ve vlastním spacím pytli, doporučujeme připla-
tit si 4 nebo 2lůžkovou kajutu (včetně lůžkovin).  

Projížďka obojživelným člunem na laguně Jökulsárlón – foto: Jan Sucharda U majestátního vodopádu Hengifoss – foto: Václav Bacovský

Seyðisfjörður

Hengifoss

Skaftafell

Vík

Gullfoss
Keflavík

Þingvellir
Reykjavík Jökulsárlón

Hraunfossar

Landmannalaugar

Djúpivogur

Island • poznávací zájezd

Na Island se dostanete pohodlně a rychle letecky z blízkého letiště v Drážďanech a při zpáteční cestě za-
žijete plavbu Atlantikem s několikahodinovou zastávkou na Faerských ostrovech. Na Islandu vás čekají 
vycházky poblíž ledovců, početných vodopádů a horkých pramenů. Uvidíte mimo jiné vodopády v lávě 
Hraunfossar, činný gejzír Strokkur, ledovcovou lagunu Jökulsárlón, národní parky Þingvellir a Skaftafell, 
mnoho svérázných osad a zajímavostí podél okružní silnice č. 1. Vykoupete se také v některém z mnoha 
zdejších termálních bazénů a v neposlední řadě se vám možná naskytne šance spatřit úchvatný přírodní fenomén – polární záři. Ubytování je zajiš-
těno v hostelech ve 2lůžkových pokojích s lůžkovinami včetně snídaně. 

NOVINKA

Využijte jedinečnou možnost navštívit Island za skvělou cenu! Nejvýhodněji při rezervaci a záloze jen 11 830 Kč do konce listopadu 2018.

SPECIÁLNÍ ČASOVÁ SLEVA do 30. listopadu 2018: cena zájezdu 33 800 Kč. 
Záloha na zájezd 11 830 Kč. Poté možno sčítat slevu 55+ (2 000 Kč) a slevu věrnostní.
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Termín: Kód na webu: Cena:  Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
21. 8. – 1. 9. 2019 40IS 36 300 Kč do 20. 1. 2019: 34 122 Kč Praha
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Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
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Þingvellir

KLENOTY NORSKA A ISLANDU
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Starodávné obchodní domy na nábřeží Bryggen (UNESCO) v Bergenu – foto: Václav Bacovský Geotermální lázně Modrá laguna – foto: Petr Burian

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

Bergen

NP Jostedalsbreen

Flåm

1. den: Po  poledni odlet z  Prahy do  Bergenu 
(s přestupem). Přílet do Bergenu nad ledovci, jeze-
ry, fjordy, ostrovy a pobřežím s barevnými domky 
je jedním z nejhezčích na světě. Transfer na hotel.
2. den: Nejdelší fjord světa Sognefjorden přeplu-
jeme trajektem. Při dnešní vyhlídkové jízdě krás-
nými místy norské přírody nejspíš pochopíte, proč 
mnozí označují Norsko za nejkrásnější zemi světa. 
Dostaneme se na  dosah ledovcového splazu 
Nigardsbreen, který je jedním z nejlépe přístup-
ných a nejatraktivnějších ledovců na světě. Cestu 
na ubytování nám zkrátí jízda nejdelším silničním 
tunelem světa Lærdalstunnelen. Večeře je v ceně.
3. den: Kolem poledne se vrátíme zpět do Bergenu. 
Procházka jeho turistickým středem s rybím trhem 
a  uličkami mezi unikátními hanzovními domy 
na nábřeží Bryggen (UNESCO). Za návštěvu stojí 
i  starodávná pevnost Bergenhus, Mariánský kos-
tel, pozemní lanovka Fløyen, obdobná té pražské 
na Petřín, případně akvárium, skanzen nebo kou-
zelné uličky s  dřevěnými domky ve  svazích nad 
přístavem. Večeře je v ceně.
4. den: Odjezd na  letiště a  odlet na  Island, před 
polednem přílet do  Keflavíku. Naším autobusem 
odjedeme do hlavního města Islandu – Reykjavík. 
Prohlédneme si největší pamětihodnosti města: 
radnici, parlament a moderní kostel Hallgrímskirkja 
a  zastavíme se také u  vodojemu Perlan. Přejezd 
do  města Selfoss na  ubytování (3 noci) v  dobře 
vybavených dvoulůžkových chatách nebo penzio-
nu KOMFORT s  vlastním příslušenstvím (WC, spr-

cha). Večeře je v ceně. Další večeře si sice můžete 
připravovat sami, avšak doporučujeme připlatit si 
večeře místní – patří k nejlepším na Islandu.
5. den: Cestou po  jižním pobřeží možná spat-
říme sopku Hekla a  pod světoznámou sop-
kou Eyjafjallajökull se projdeme u  vodopádu 
Seljalandsfoss, kde se dá vstoupit za  jeho vodní 
stěnu. V  soutěsce uvidíme vodopád Gljúfrafoss 
a  do  třetice uskutečníme krátkou vycházku 
podél kaskády vodopádů na  řece Skóga poblíž 
monumentálního šedesátimetrového vodo-
pádu Skógafoss. Na  nejjižnějším mysu Islandu 
Dyrhólaey budeme moci obdivovat skalní bránu 
a  u  městečka Vík navštívíme černou sopeč-
nou pláž. Také se zastavíme u  splazu ledovce 
Sólheimajökull. Večeře je v ceně.
6. den: Dnes nás čeká tzv. zlatý trojúhelník. 
Navštívíme sídlo biskupství v osadě Skálholt a pak 
již pojedeme do oblasti Geysiru s aktivním gejzí-
rem Strokkur, který každých 5 až 10 minut vyvr-
huje vřelou vodu až do  výše 20 metrů. Uvidíme 

i  impozantní vodopád Gullfoss na  řece Hvítá, 
kde voda padá ve  dvou stupních do  hloubky 
32 metrů. Odpoledne se zastavíme v  národním 
parku Þingvellir (UNESCO). V této oblasti se roze-
stupuje evropská a  americká litosférická deska; 
zde byl v  10. století založen nejstarší parlament 
světa – Alþing. Večeře je v ceně.
7. den: Dopoledne absolvujeme nenáročnou 
turistiku na  sopečném poloostrově Reykjanes, 
uvidíme geotermální pole Krísuvík, útesy u majá-
ku Reykjanesvíti a  horké prameny Gunnuhver. 
Na  závěr se zájemci mohou vykoupat v  termál-
ních lázních Modrá laguna (viz příplatek 1 900 Kč, 
nutno objednat při přihlášení) nebo v  místním 
koupališti s termálními sedacími bazény (cena asi 
200 Kč, platba na místě). Po půlnoci odlet přímým 
letem do Prahy.
8. den: Přílet do Prahy brzy ráno. 
Poznámka: Změna programu v  případě změn 
letových časů, nepříznivého počasí nebo nesjízd-
nosti některých cest pro autobus vyhrazena. 

Cena obsahuje: letenky z Prahy do Norska, na Island 
a  zpět vč. let. tax, dopravu autobusem, místní tra-
jekty, 3x ubytování ve  dvoulůžkových pokojích 
turistických hotelů v  Norsku, 3x ve  dvoulůžkových 
pokojích s WC a sprchou na Islandu (v červnu v cha-
tách KOMFORT, v  srpnu v  penzionu KOMFORT), 
6x snídaně, 5x večeře, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C včetně storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné v  Norsku minimální, 

na  Islandu cca 3  000 ISK (tj. cca 25 EUR), další výše 
neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně ručníku 
a  1  nápoje): 1  900 Kč, jednolůžkový pokoj: 8  000 Kč, 
cestovní pojištění České pojišťovny s  rozšířením 
storna zájezdu: 560 Kč.  
Minimální počet účastníků: 30.
Termín od 23. 8. garance menší skupiny.

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

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

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

Na procházce geotermálním polem
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Island • pobytový zájezd s výlety

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 (plavba po laguně obojživelným vozidlem je v ceně zájezdu). 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. V ceně je rovněž chutná polopenze.

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Hella

Vestmannaeyjar

1. den: Večer odlet přímým letem z Prahy, přílet 
kolem půlnoci a transfer na ubytování. 
2. den: Cestou po  jižním pobřeží možná spat-
říme sopku Hekla a  pod světoznámou sop-
kou Eyjafjallajökull se projdeme u  vodopádu 
Seljalandsfoss, kde se dá vstoupit za  jeho vodní 
stěnu. V  soutěsce uvidíme vodopád Gljúfrafoss 
a  do  třetice uskutečníme krátkou vycházku 
podél kaskády vodopádů na  řece Skóga poblíž 
monumentálního šedesátimetrového vodo-
pádu Skógafoss. Na  nejjižnějším mysu Islandu 
Dyrhólaey budeme moci obdivovat skalní bránu 
a  u  městečka Vík navštívíme černou sopeč-
nou pláž. Také se zastavíme u  splazu ledovce 
Sólheimajökull.
3. den: Dnes nás čeká tzv. zlatý trojúhelník. 
Navštívíme sídlo biskupství v  osadě Skálholt 
a  pak již pojedeme do  oblasti Geysiru s  aktiv-
ním gejzírem Strokkur, který každých 5 až 10 
minut vyvrhuje vřelou vodu až do výše 20 metrů. 
Uvidíme i  impozantní vodopád Gullfoss na  řece 
Hvítá, kde voda padá ve dvou stupních do hloub-
ky 32 metrů. Odpoledne se zastavíme v národním 
parku Þingvellir (UNESCO). V této oblasti se roze-
stupuje evropská a  americká litosférická deska; 
zde byl v  10. století založen nejstarší parlament 
světa – Alþing.
4. den: Dnes uskutečníme výlet lodí na  ostrov 
Heimaey v  souostroví Vestmannaeyjar (jíz-
denka v  ceně zájezdu), kde můžeme vystoupit 

na aktivní sopku Eldfell, která naposledy explodo-
vala v  roce 1973. Ostrov je též známý početnými 
ptačími koloniemi.
5. den: Celý den strávíme v islandském vnitrozemí. 
Vydáme se do  turisticky atraktivní geotermální 
oblasti Landmannalaugar. Vykoupeme se v teplé 
říčce a projdeme se po okolních barevných rhyoli-
tových horách s aktivní postvulkanickou činností. 
6. den: Celodenní výlet do  pohádky. Zavítáme 
k perle jihovýchodního Islandu – ledovcové lagu-
ně Jökulsárlón – nacházející se pod největším 
islandským ledovcem Vatnajökull. Aby fotografie 
ledových ker, ledovce a jezera byly co nejatraktiv-
nější, zahrnuli jsme do ceny zájezdu projížď ku 
po  jezeře obojživelným člunem. Na  trase smě-
rem 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 největší pamětihod-
nosti města. Uvidíme radnici, parlament a moder-
ní kostel Hallgrímskirkja a  zastavíme se také 
u  vodojemu Perlan. Na  závěr se zájemci mohou 
vykoupat v  termálních lázních Modrá laguna 
(viz příplatek, nutno objednat při přihlášení), nebo 
v místním koupališti s termálními sedacími bazény 
(cena cca 200 Kč, platba na místě. Po půlnoci odlet 
přímým letem do  Drážďan (termín od  27. 6. 
do Norimberku). 
8. den: Přílet ráno, následuje transfer do Prahy.
Pozn.: Změna programu v případě změn časů letů, 
nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti některých 
cest pro autobus vyhrazena. Změna pořadí dnů 
programu dle aktuálních podmínek na  Islandu 
vyhrazena.

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Keflavíku a zpět 
do Drážďan nebo Norimberku vč. let. tax (přímé lety), 
transfer autobusem/mikrobusem z  Drážďan nebo 
Norimberku do  ČR, autobus/mikrobus dle velikos-
ti skupiny, loď na  Vestmannské ostrovy a  zpět, 6x 
ubytování v chatkách KOMFORT (dvoulůžkové poko-
je s  WC, sprchou), 6x snídaně, 6x večeře o  dvou 
chodech, 1x oběd, plavba po  ledovcové laguně 

Jökulsárlón, průvodce, cestovní pojištění UNIQA K7C 
včetně storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 11  000 ISK (tj. asi  
90 EUR) vč. velrybího safari, další výše neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně ručníku 
a 1 nápoje): 1 900 Kč. Cestovní pojištění České pojiš-
ťovny s rozšířením storna zájezdu: 560 Kč.
Minimální počet účastníků: 34.

Þingvellir

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo: Let zpět do:
20. 6. – 27. 6. 2019 10IS 45 900 Kč Praha Drážďan

27. 6. – 3. 7. 2019 10IS 45 900 Kč Praha Norimberku
1. 8. – 8. 8. 2019 10IS 45 900 Kč Praha Drážďan

15. 8. – 22. 8. 2019 10IS 45 900 Kč Praha Drážďan

facebook.com/periscope.cz

Jökulsárlón
Landmannalaugar

Poznejte s námi kouzlo islandského vnitrozemí v „duhových horách” Landmannalaugar – foto: Richard Růžička
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„Zlatý” vodopád Gullfoss



Island • poznávací zájezd

KOUZLA ISLANDSKÉHO VNITROZEMÍ 
A SEVEROZÁPADU

Vodopád Hraunfossar tvoří množství vodních stužek vytékajících zespod lávového pole – foto: Patrik Dekan

V  rámci tohoto nového zájezdu se podíváme na  přírodně atraktivní místa islandského vnitrozemí 
a  tajemných severozápadních fjordů. Nejdříve navštívíme fascinující geotermální oblast „duhových hor“ 
Landmannalaugar a v podhůří ledovce Langjökull vodopády v lávě Hraunfossar a Barnafoss. Poté se vydá-
me ke  hlavnímu turistickému ruchu vzdáleným a  neprávem opomíjeným severozápadním fjordům, které 
na vás dýchnou tou pravou atmosférou tradičního Islandu bez davů turistů. Vystoupáme na útesy Látrabjarg 
s bohatým ptačím životem, navštívíme nejzápadnější osadu Evropy Patreksfjörður a zastavíme se u vodopádu Dynjandifoss. V ceně je nezapomenutelná 
plavba na unikátní ostrůvek Vigur. Pro váš komfort je ubytování zajištěno v hotelech ve 2lůžkových pokojích se snídaní. Odlet přímým letem z Prahy.

1. den: Odlet večer z Prahy (za příplatek z Košic). 
Dovolená na  Islandu začne příletem na  letiště 
Keflavík, kde přistaneme v  nočních hodinách. 
Transfer na  nocleh v  okolí Selfossu – 2 noclehy 
na jednom místě.
2. den: Dnes se vydáme do  islandského vnitro-
zemí, do turisticky atraktivní geotermální oblas-
ti Landmannalaugar. Jedná se o  pohádkově 
barevnou oblast uprostřed divokých hor. Díky 
svěží barevnosti se Landmannalaugaru přezdí-
vá „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 kaž-
doročně přitahuje nejen zahraniční turisty, ale 
i samotné Islanďany, je možnost koupele a dobití 
energie po náročných i lehčích túrách v přírodní 
laguně s termální vodou, která vzniká soutokem 
horké a  chladnější říčky. V  případě nesjízdnosti 

silnic nebo špatného počasí navštívíme místo 
Landmannalaugaru podobně barevnou geoter-
mální oblast u městečka Hveragerði včetně mož-
nosti koupání v teplé říčce.
3. den: Návštěva oblasti severně od Reykjavíku, kde 
se údolím řeky Grímsá dostaneme k nejvydatnější-
mu horkému pramenu Islandu Deildartunguhver 
a  nedaleko budeme moci obdivovat dva kouzel-
né vodopády v  lávě Hraunfossar a  Barnafoss 
a vystoupíme také na kráter Grábrók. Odpoledne 
se přesuneme do  odlehlých severozápadních fjor-
dů. Nocleh.
4. den: Dopoledne navštívíme nejzápadnější 
místo Islandu a také Evropy – až několik set metrů 
vysoké útesy Látrabjarg s hnízdišti mnoha moř-
ských ptáků. Odpoledne se zastavíme u  monu-
mentálního vodopádu Dynjandifoss (Fjallfoss). 
Ubytování 2 noci v okolí města Ísafjörður, střediska 
západních fjordů.

5. den: Dopoledne uskutečníme výlet lodí 
na malebný ostrůvek Vigur, kde se nachází jedi-
ný větrný mlýn na  Islandu a  ptačí kolonie (plav-
ba v  ceně zájezdu). Poté navštívíme zajímavá 
místa u města Ísafjörður a můžeme se vykoupat 
v některém z místních termálních bazénů.
6. den: Dnes se rozloučíme s drsným islandským 
severozápadem a podél různorodých fjordů, které 
ústí do hlavního fjordu Ísafjarðardjúp, přejede-
me cestou s krásnými vyhlídkami zpět do civiliza-
ce k hlavní okružní cestě č. 1. Dovolená na Islandu 
skončí večerním příjezdem na  letiště v  Keflavíku. 
Odlet do Prahy po půlnoci.
7. den: Ráno přílet do Prahy (*za příplatek přípoj 
do Košic).
Pozn.: Změna programu první a  poslední den 
nebo pořadí dnů v případě změn časů letů, nepří-
znivého počasí nebo nesjízdnosti některých cest 
pro autobus vyhrazena. 

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a  zpět vč. 
letištních tax, dopravu mikrobusem na  Islandu (řídí 
průvodce), 5x ubytování v hotelech KOMFORT (2lůž-
kové pokoje s WC a  sprchou), 5x snídaně, 4x večeře 
o  2 chodech, výlet lodí na  ostrůvek Vigur a  zpět, 
průvodce na  Islandu, cestovní pojištění UNIQA K7C 

včetně storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 2  000 ISK (tj. asi 
15 EUR), další výše neuvedené služby.
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 9  000 Kč, odlet z  *Košic: 
cena na vyžádání. Minimální počet účastníků: 8.
Garance menší skupiny.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
22. 7. – 28. 7. 2019 41IS 50 900 Kč Praha, *Košice

Keflavík
Reykjavík

Grábrók

Látrabjarg

Ísafjörður Vigur
Dynjandifoss

Landmannalaugar

Hraunfossar
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DO OBLASTÍ  
BEZ DAVŮ TURISTŮ 

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

Severozápadní fjordy udivují svojí monumentalitou Papuchalk ploskozobý



Pohled na černou sopečnou pláž u městečka Vík – foto: Richard Růžička

1. den: Odlet večer z  Prahy (za  příplatek z  Košic) 
nebo z Vídně (svoz z  Brna). Dovolená na  Islandu 
začne příletem na letiště Keflavík, kde přistaneme 
kolem půlnoci. Transfer na nocleh.
2. den: Cestou po  jižním pobřeží můžeme v  dáli 
zahlédnout zasněžený vrcholek sopky Hekla 
a  uskutečníme krátkou vycházku podél kaskády 
vodopádů na  řece Skógá poblíž monumentál-
ního šedesátimetrového vodopádu Skógafoss. 
Na  nejjižnějším mysu Islandu Dyrhólaey budeme 
obdivovat skalní bránu a  u  městečka Vík vstou-
píme na  černou sopečnou pláž s  čedičovou jes-
kyní. Na  zpáteční cestě se zastavíme u  splazu 
ledovce Sólheimajökull a  pod světoznámou 
sopkou Eyjafjallajökull se projdeme u  vodopá-
du Seljalandsfoss, kde se dá vstoupit za  jeho 
vodní stěnu. V  soutěsce uvidíme další vodopád 
Gljúfrafoss.
3. den: Výlet na vulkanické Vestmannské ostro-
vy – lodní jízdenka je zahrnuta v ceně zájezdu, 
kde můžeme vystoupit na  aktivní sopku Eldfell, 
která naposledy explodovala v  roce 1973. Ostrov 
Heymaey je též známý početnými ptačími kolo-
niemi. Program tohoto dne se neuskuteční 
v termínech od 27. 8., 12. 9. a 19. 9. 2019.
4. den: Dnes se vydáme do islandského vnitroze-
mí, do  turisticky atraktivní geotermální oblasti 
Landmannalaugar. Jedná se o pohádkově barev-
nou oblast uprostřed divokých hor. Díky svěží 
barevnosti se Landmannalaugaru přezdívá „duho-
vé hory“. Z turistického střediska, které leží v srdci 
oblasti na pokraji lávového pole, se návštěvníkům 
nabízí pestrá paleta pěších výletů různé obtížnos-
ti. Místním unikátem, který každoročně přitahuje 
nejen zahraniční turisty, ale i  samotné Islanďany, 
je možnost koupele a  dobití energie po  nároč-
ných i lehčích túrách v přírodní laguně s termální 
vodou, která vzniká soutokem horké a chladnější 
říčky. V  případě nesjízdnosti silnic nebo špatné-
ho počasí navštívíme místo Landmannalaugaru 
podobně barevnou geotermální oblast u  měs-
tečka Hveragerði včetně možnosti koupání 
v teplé říčce. 
5. den: Dnes nás čeká vrchol našeho islandského 
putování, tzv. zlatý trojúhelník. Nejdříve navští-

víme sídlo biskupství v  osadě Skálholt a  pak již 
pojedeme do  oblasti Geysiru s  aktivním gejzí-
rem Strokkur, který každých pět minut vyvr-
huje vřelou vodu až do  výše 20 metrů. Uvidíme 
i  impozantní vodopád Gullfoss na  řece Hvítá, 
kde voda padá ve  dvou stupních do  hloubky 
32  metrů. Odpoledne se zastavíme v  národním 
parku Þingvellir (UNESCO). V této oblasti se roze-
stupuje evropská a  americká litosférická deska 
a byl zde v 10. století založen nejstarší parlament 
světa – Alþing. Kolem geotermální elektrárny 
Nesjavellir se vrátíme na místo ubytování.
6. den: Dopoledne se zájemci mohou zúčastnit 
plavby za  pozorováním velryb, zatímco ostat-
ní mohou navštívit expozice vulkanologie nebo 
architektonický skvost Reykjavíku – kulturní 
dům Harpa. Odpoledne je na  programu krát-
ká společná prohlídka hlavního města Islandu 
Reykjavíku. Uvidíme mj. radnici „u  rybníka“, par-

lament, moderní kostel Hallgrímskirkja a vodojem 
Perlan. Dovolená na Islandu skončí večerním kou-
páním v  unikátních termálních lázních Modrá 
laguna (viz příplatek 1  900 Kč, nutno objednat 
při přihlášení) nebo v  místním koupališti s  ter-
málními sedacími bazény (cena cca 200 Kč, platba 
na místě). Odlet do Prahy nebo Vídně (svoz z letiš-
tě do ČR je zajištěn) kolem půlnoci.
7. den: Dle termínů ráno přílet do  Prahy (*za 
příplatek přípoj do  Košic) nebo do  Vídně (svoz 
do Brna). 
Pozn.: Změna programu v případě změn časů letů, 
nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti některých 
cest pro autobus vyhrazena. Změna pořadí dnů 
programu dle aktuálních podmínek na  Islandu 
vyhrazena.

Cena obsahuje: letenku z  Prahy nebo Vídně 
na  Island a  zpět vč. let. tax (dle termínů), v  termí-
nu s  odletem z  Vídně svoz z  Brna a  zpět, autobus/
mikrobus na  Islandu dle velikosti skupiny, trajekt 
na  Vestmannské ostrovy a  zpět (kromě termínů 
od  27. 8., 12. 9. a  19. 9.), ubytování (dle počtu nocí) 
v  chatkách či penzionu KOMFORT nebo v  hotelu 
KOMFORT ve 2lůžkových pokojích s WC a sprchou, 
snídaně (dle počtu nocí), 3x večeře o dvou chodech 
(termíny od 12. 9. a 19. 9.), 4x večeře o dvou chodech 
(pouze termín od 22. 7.), průvodce, cestovní pojištění 

UNIQA K7C včetně storna a pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné cca 12 000 ISK (100 EUR) 
vč. velrybího safari, další výše neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně ručníku 
a 1 nápoje): 1 900 Kč, 4x večeře o dvou chodech (u ter-
mínů na 5 nocí): 3 600 Kč, 3x večeře o dvou chodech 
(u  termínu od  27. 8.): 2  700 Kč, odlet z  *Košic: cena 
na vyžádání.
Minimální počet účastníků: 34/15 (termíny v  září 
garance menší skupiny).

Na 4 noci: Kód na webu: Cena: Odj. místo: Poznámka:
27. 8. – 1. 9. 2019 43IS 32 900 Kč Vídeň, Brno odlet Vídeň, chatky

12. 9. – 17. 9. 2019 43IS 36 900 Kč Praha, *Košice odlet Praha, hotel, polopenze
19. 9. – 24. 9. 2019 43IS 36 900 Kč Praha, *Košice odlet Praha, hotel, polopenze

V termínech od 27. 8., 12. 9. a 19. 9. je obecně možnost spatřit polární záři! 

Na 5 nocí: Kód na webu: Cena: Odj. místo: Poznámka:
15. 6. – 21. 6. 2019 12IS 33 900 Kč Praha, *Košice chatky
22. 6. – 28. 6. 2019 12IS 33 900 Kč Praha, *Košice penzion

29. 6. – 5. 7. 2019 12IS 33 900 Kč Praha, *Košice penzion
22. 7. – 28. 7. 2019 12IS 38 900 Kč Praha, *Košice HOTEL, polopenze

27. 7. – 2. 8. 2019 12IS 33 900 Kč Praha, *Košice chatky
10. 8. – 16. 8. 2019 12IS 33 900 Kč Praha, *Košice chatky

„Výbuch” světoznámého gejzíru Strokkur – foto: Patrik Dekan

Island • pobytový zájezd s výlety

SEDM DIVŮ ISLANDU

47facebook.com/periscope.cz

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna

Reykjavík
Þingvellir

Vestmannaeyjar
Landmannalaugar

Hella

OBLÍBENÝ ZÁJEZD Dovolená na Islandu, o jaké sníte! Během pobytu na vlastní oči spatří-
me všechny zázraky přírody této jedinečné země. Staneme u početných 

vodopádů, budeme obdivovat ledovcové splazy ledovce Mýrdalsjökull a  respekt v  nás určitě vzbudí 
gejzír Strokkur. Zastavíme se také u  krásných vodopádů Seljalandsfoss a  Skógafoss, vykoupeme se 
v teplé říčce obklopeni pastelovými barvami „duhových hor“ Landmannalaugar a projdeme se národním 
parkem Þingvellir, kde byl založen nejstarší parlament světa. Prohlédneme si též hlavní město Islandu 
Reykjavík. Budeme se pohybovat v krajině sopek a lávových polí, vývěrů síry a v neposlední řadě se nám 
v oblastech horkých pramenů naskytne možnost za jakéhokoliv počasí relaxovat v termálních bazénech. Noclehy jsou zajištěny v komfortních chat-
kách, penzionu nebo v hotelu ve 2lůžkových pokojích. V termínech od 27. 8., 12. 9. a 19. 9. je obecně možnost spatřit polární záři.
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Kráter Víti u aktivní sopky Krafla – foto: Richard Růžička Velrybí pozdrav na safari z městečka Húsavík – foto: Richard Růžička

ZÁJEZDY UBYTOVÁNÍ TRAJEKTY LETENKY PŮJČOVÁNÍ AUT

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

ISLAND   
NORSKO  

SKOTSKO  
KANADA 

MADEIRA
AZORY

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

vštívíme 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 evropský ledovec Vatnajökull s ledovcovou lagunou Jökulsárlón a samozřejmě „zlatý“ vodopád 
Gullfoss a  aktivní 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 všudy-
přítomný vítr, voda ve všech skupenstvích a barvách a nejkouzelnější dar severních oblastí – světlé noci. Ubytování v hotelech ve dvoulůžkových 
pokojích s polopenzí. Přímý let z Prahy!

Mývatn
Egilsstaðir

Glaumbær
Vatnsnes

Borgarnes

Dettifoss

Lón
Jökulsárlón

Vík

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna Hella

Goðafoss

Reykjavík

1. den: Večer odlet na Island přímým letem z Pra-
hy. Po příletu kolem půlnoci transfer na ubytování.
2. den: Dopoledne navštívíme hlavní město Rey-
kjavík (mj. spatříme vodojem Perlan, Hallgrímův 
kostel, radnici). Poté pojedeme do národního par-
ku Þingvellir (UNESCO) na místo, kde byl vyhlášen 
první parlament na světě – Alþing. Okruh kolem 
Islandu započneme jízdou podmořským tunelem 
pod Hvalfjordem a pak nahlédneme lehce do vni-
trozemí (nejvydatnější horký pramen Deildartun-
guhver, Reykholt – působiště spisovatele Snorriho 
Sturlussona a  vodopády v  lávě Barnafoss 
a Hraunfossar). Nocleh na severozápadě.
3. den: Dopoledne si uděláme vycházku na  kráter 
Grábrók, který majestátně ční nad okolní krajinou. 
Poté zavítáme na poloostrov Vatnsnes a u farmy Ósar 
se nám otevře krásný výhled na  útes Hvítserkur, 
v  jehož okolí možná spatříme i  tuleně. V  Blönduó-
su uvidíme hypermoderní kostel ve  tvaru kráteru. 
Prohlédneme si také skanzen lidové architektury 
Glaumbær.  Večer ubytování v okolí města Akureyri.
4. den: Dopoledne cestou uvidíme vodopád 
Goðafoss („božský vodopád“). Potom již celý zby-
tek dne strávíme u  unikátního jezera Mývatn. 
Navštívíme místa podřimujících (Krafla) i  dávno 
vyhaslých sopek, vystoupíme na některý z kráterů 
(Víti, Hverfjall) a  projdeme se lávovým městem 
Dimmuborgir. Spatříme též unikátní lávové for-
mace a  pole, pseudokrátery, solfatary a  bahenní 
sopky (Námafjall). Nocleh v Húsavíku. Po večeři bu-
deme mít možnost se zúčastnit velrybího safari.
5. den: Tento den nás čeká nejmohutnější vo-
dopád Islandu – Dettifoss v  národním parku 
Jökulsárgljúfur, jehož přívaly vod padají s hukotem 
do ohromujícího kaňonu na řece Jökulsá á fjöllum. 
Trasa pokračuje liduprázdnou krajinou vysočiny 
Möðrudalsöræfi s výhledem na  královnu island-
ských hor Herðubreið do  městečka Egilsstaðir. 
Ubytování v okolí.
6. den: Dopoledne podnikneme vycházku ke tře-
tímu nejvyššímu vodopádu Islandu – Hengifoss 
nad jezerem Lögurinn a kolem poledne dojedeme 
až k  pobřeží Atlantského oceánu, k  fascinujícím 
fjordům včetně největšího Berufjörðu. Zde zasta-
víme v rybářské osadě Djúpivogur. Dále pokraču-

jeme k labutí zátoce Lón a pod největším evrop-
ským ledovcem Vatnajökull spatříme rhyolitové 
pohoří Stafafell. Odtud se přesuneme na  nocleh 
v okolí města Höfn.
7. den: Po  okružní silnici přijedeme k  malebné 
a  zároveň tajemné ledovcové laguně Jökulsár-
lón. Aby fotografie ledových ker, ledovce a jezera 
byly co nejatraktivnější, doporučujeme projížďku 
po jezeře obojživelným člunem. V národním par-
ku Skaftafell se projdeme k  jednomu ze splazů 
ledovce Vatnajökull. Přes písečné naplaveniny řeky 
Skeidará a  lávovou plošinu Eldhraun dorazíme 
na nejjižnější bod Islandu u osady Vík. Uvidíme za-
jímavé černé pláže, čedičovou jeskyni, skalní brá-
nu a útesy Dyrhólaey s četnými ptačími koloniemi 
papuchalků, racků a alkounů. Poté nás čeká vodo-
pád Skógafoss a vodopád Seljalandsfoss, jehož 
vodní stěnu lze podejít. Nocleh v okolí.

Þingvellir
Hraunfossar

Skaftafell

HengifossPOLOPENZE V CENĚ

Island • poznávací zájezd

Cena obsahuje všechny termíny: letenku Praha 
- Keflavík a zpět vč. let. tax (přímý let), dopravu au-
tobusem, 7x ubytování v  hotelech kategorie KOM-
FORT (2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 7x snídaně, 
7x večeře o třech chodech (mimo 1. den), průvodce, 
cestovní pojištění České pojišťovny včetně storna 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 12  000 ISK (tj. cca 

100  EUR) vč. velrybího safari, další výše neuvedené 
služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně ručníku 
a  1 nápoje): 1  900 Kč, plavba po  ledovcové laguně 
Jökulsárlón: 1 300 Kč, 1lůžkový pokoj: 12 000 Kč.
Slevy: zájezd bez večeří: 8 500 Kč.
Minimální počet účastníků: 34/15 (v  září garance 
menší skupiny). 

Termín: Kód na webu: Cena: Cena při časové slevě 6 %: Poznámka:
8. 7. – 16. 7. 2019 06IS 54 900 Kč do 7. 12. 2018: 52 100 Kč Praha
2. 9. – 10. 9. 2019 06IS 54 900 Kč do 1. 2. 2019: 52 100 Kč Praha

48

8. den: Krásné zážitky máme na  programu i  po-
slední den na Islandu. Nejprve zastavíme u biskup-
ství ve Skálholtu a poté již budeme obdivovat „zla-
tý“ vodopád Gullfoss. Islandština dala světu slo-
vo „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 Reykjavíku a nave-
čer se můžeme vykoupat v  termálních lázních 
Modrá laguna (viz příplatek, nutno objednat při 
přihlášení), nebo v místním koupališti s termálními 
sedacími bazény (cena cca 200 Kč, platba na mís-
tě). Odlet v nočních hodinách.
9. den: Zájezd na Island skončí v ranních hodinách 
příletem do Prahy.
Pozn.: Změna programu v případě změn časů letů, 
nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti některých 
cest pro autobus vyhrazena.

www.skandinavie.cz



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 vyprá-
vění přátel. Navštívíme některá méně známá, přesto atraktivní místa, kam se podívá jen málo turistů a kde 
je ještě Island „necivilizován“. Hlavním lákadlem této části jsou tajemné severozápadní fjordy, poloostrov 
Snaefelsness i vulkanicky aktivní souostroví Vestmannaeyjar. Díky islandskému terénnímu mikrobusu se 
dostaneme po nezpevněných cestách (včetně brodění řek) do liduprázdného islandského vnitrozemí. Tu-
risté 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. Ubytování je zajištěno v turistických ubytovnách, penzionech a chatkách ve dvoulůžkových pokojích se snídaní. Během zájezdu jistě dvakrát 
oceníte, že  ubytování je dvě noci na stejném místě. Během dne není obecně možnost zakoupit si teplou stravu. Odlet přímým letem z Prahy!

1. den: Odlet z Prahy večer, přílet na letiště v Kefla-
víku kolem půlnoci. Přejezd na ubytování na polo-
ostrově Reykjanes.
2. den: Přes hlavní město Reykjavík pojedeme 
kolem jezera Þingvallavatn do  vnitrozemí stez-
kou Kaldidalur, průsmykem mezi ledovci Ok 
a  Langjökull. Poté si prohlédneme dva kouzelné 
vodopády v lávě Hraunfossar a Barnafoss. Od-
poledne přejezd na  ubytování na  poloostrově 
Snæfellsnes (2 noci).
3. den: Na Snaefellsnes uvidíme mimo jiné lávo-
vé útvary v  moři u  Arnarstapi a  rozbrázděnou 
postvulkanickou krajinu, které vévodí „Verneova“ 
sopka Snæfell (1 446 m n. m.). Podnikneme též 
túru podél pobřeží, přičemž program bude přizpů-
soben aktuálnímu stavu počasí.
4. den: Poplujeme trajektem z  městečka Styk-
kishólmur mezi malebnými šérovými ostrůvky 
přes fjord Breiðafjörður do  odlehlých severozá-
padních fjordů. Zde navštívíme nejzápadnější 
místo Islandu a také Evropy – až několik set metrů 
vysoké útesy Látrabjarg. Navečer se ubytujeme 
v některé z typických rybářských osad. 
5. den: Zastavíme se u monumentálního vodopá-
du Dynjandifoss (Fjallfoss) a  ze střediska SZ Is-
landu, města Ísafjörður, můžeme uskutečnit výlet 
lodí na malebný ostrůvek Vigur, kde se nachází 
jediný větrný mlýn na Islandu a ptačí kolonie. Ve-
čer se ubytujeme u jednoho z tajemných fjordů.
6. den: Dnes se rozloučíme s  drsným islandským 
severozápadem a  podél různorodých fjordů, které 
ústí do hlavního fjordu Ísafjarðardjúp, přejedeme 
cestou s krásnými vyhlídkami na ubytování u polo-
ostrova Vatnsnes, kde možná zahlédneme i tuleně.

7. den: Ráno se již vydáme do islandského vnitro-
zemí po stezce Kjölur. U termálního pole Hvera-
vellir se projdeme po aktivní horké zemi, osvěžíme 
svá těla v přírodní „vaně“ s teplou vodou, a pokud 
nám to počasí dovolí, podíváme se do  nedaleké 
kouzelné horské geotermální oblasti Kerlingar-
fjöll („Čarodějné hory“). Ubytování na jihu Islandu.
8. den: Na další cestě vnitrozemím nás čeká uni-
kátní termální oblast Landmannalaugar. Zde 
překonáme mladé lávové pole a  projdeme se 
po okolních barevných („duhových“) rhyolitových 
horách s  aktivní postvulkanickou činností; nako-
nec se vykoupeme v  teplé říčce. Odpoledne se 
přesuneme po fascinující terénní cestě kolem sou-
těsky Eldgjá na jih ostrova. Ubytování.
9. den: Ráno se vydáme k  ledovcové laguně 
Jökulsárlón, na  níž můžeme absolvovat plavbu 
obojživelnou lodí. Odpoledne dorazíme na nejjiž-
nější bod Islandu do osady Vík. Uvidíme zde zají-
mavé černé pláže, skalní bránu a také ptačí útesy 
Dyrhólaey. Nedaleko vodopádu Skógafoss se 
ubytujeme (2 noci).

10. den: Výlet lodí na ostrov Heimaey v souostro-
ví Vestmannaeyjar (v ceně zájezdu), kde můžeme 
vystoupit na aktivní sopku Eldfell, která naposle-
dy explodovala v  roce 1973. Ostrov je též známý 
početnými ptačími koloniemi. Návrat navečer. 
11. den: Výlet do  pohádky, do  zelené oázy 
Þórsmörk (v  překl. Thórův les), rozkládající se 
mezi ledovci Eyjafjallajökull a Mýrdalsjökull, kde se 
projdeme malebným březovým lesíkem s výhledy 
na  ledovce. Doprava do/z Þórsmörku islandským 
terénním autobusem za  poplatek. Odpoledne se 
přesuneme po jižním pobřeží na polostrov Reykja-
nes, kde se krátce před odletem můžeme vykou-
pat v unikátních termálních lázních Modrá lagu-
na (viz příplatek, nutno objednat při přihlášení), 
nebo v  místním koupališti s  termálními sedacími 
bazény (cena cca 200 Kč, platba na  místě). Odlet 
po půlnoci. 
12. den: Přílet z Islandu do Prahy časně ráno.
Pozn.: Změna programu v případě změn letových 
časů, nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti ně-
kterých cest pro mikrobus vyhrazena.

Ptačí útesy Látrabjarg na výspě SZ fjordů – foto: Milan Venhoda Turistika v „duhových horách” Landmannalaugar – foto: Patrik Dekan

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a  zpět 
(přímý let) vč. let. tax, dopravu mikrobusem, trajekt 
na severozápadní fjordy, loď na Vestmannské ostrovy 
a  zpět, 10x ubytování kategorie TURIST v  hostelech 
(2lůžkové pokoje se společným sociálním zařízením), 
10x snídaně, průvodce, cestovní pojištění České pojiš-
ťovny včetně storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné (vč. dopravy do/z 

Þórsmörku – výlet je závislý na počasí) cca 10 000 ISK 
(tj. cca 90 EUR), další výše neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně ručníku 
a  1 nápoje): 1  900 Kč, plavba po  ledovcové laguně 
Jökulsárlón: 1  300 Kč, výlet lodí na  ostrůvek Vigur: 
2 500 Kč.
Minimální počet účastníků: 12. 
Garance menší skupiny. 

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
1. 7. – 12. 7. 2019 18IS 55 900 Kč Praha

Vík

Keflavík
Modrá laguna

Reykjavík

Hella
Vestmannaeyjar

HveravellirArnarstapi

Látrabjarg

Ísafjörður

Vatnsnes

Bolungarvík

Kerlingarfjöll

Þórsmörk
Jökulsárlón

Stykkishólmur

Gullfoss

LandmannalaugarÞingvellir

49

Zd
e 

uv
eř

ej
ně

né
 p

op
is

y 
zá

je
zd

ů 
ne

lz
e 

po
va

žo
va

t z
a 

na
bí

dk
u 

k 
uz

av
ře

ní
 s

m
lo

uv
y 

o 
zá

je
zd

u. Vodopád Dynjandifoss



50

VÝPRAVA DO NITRA ISLANDU
Jedinečné putování Islandem nabízející ne-
všední zážitky turistům s  vlastním stanem, 

kteří si chtějí plnými doušky vychutnat kouzlo islandské přírody. Na „ostrov 
ohně a ledu“ se dostaneme pohodlně přímým letem z Prahy. Během dovolené na Islandu nás čekají kro-
mě cestování po ostrově 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. Podnikne-
me túry v nádherné geotermální oblasti Kerlingarfjöll a v národním parku Skaftafell. Díky islandskému 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.

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

1. den: Večer odlet přímým letem z Prahy do Kefla-
víku, kam přiletíme kolem půlnoci. Nocleh na po-
loostrově Reykjanes.
2. den: Dopoledne se vydáme k  nejvyššímu is-
landskému vodopádu Glymur, uvidíme nejvy-
datnější horký pramen Deildartunguhver a vodo-
pády Hraunfossar a Barnafoss. Nocleh.
3. den: Kolem ledovce Langjökull zavítáme do NP 
Þingvellir (UNESCO) a budeme pokračovat ke gej-
zíru Strokkur a  k  vodopádu Gullfoss. Přesun 
do kempu v horské oblasti Kerlingarfjöll. 2 noci. 
4. den: Turistika v  horské oblasti Kerlingarfjöll 
(„Čarodějné hory“). Možnost koupele a  večerní 
vycházky. 
5. den: Ráno se projdeme v geotermální oblasti 
Hveravellir a osvěžíme svá těla v přírodní „vaně“ 
s  teplou vodou, poté odjedeme na  zelený sever 
ostrova. Zastávka ve městě Akureyri, kde navští-
víme zdejší unikátní botanickou zahradu. Poté ko-
lem vodopádu Goðafoss dojedeme až na nocleh 
do  okolí města Húsavík. Možnost večerní plavby 
za pozorováním velryb.

11. den: Cesta vnitrozemím s  několika brody 
směrem k  sopce Laki se zastávkou u  vodopádu 
Fagrifoss. Na Laki se projdeme po dně kráterů La-
kagígar. Odpoledne se vrátíme na okružní silnici 
č. 1, za městečkem Vík uvidíme černou sopečnou 
pláž na  dohled skalní bráně Dyrhólaey. V  pří-
padě volných míst nocleh v  kempu u  vodopádu 
Skógafoss.
12. den: Ráno se nejdříve zastavíme u vodopádu 
Seljalandsfoss a poté přejedeme na cca půldenní 
turistiku do atraktivní geotermální oblasti „duho-
vých hor“ Landmannalaugar ve vnitrozemí. Noc-
leh v okolí.
13. den: Dopoledne návrat do civilizace a na krát-
kou prohlídku hlavního města Reykjavíku. Mož-
nost koupele v  některém z  termálních koupališť. 
Večer příjezd na letiště. Odlet kolem půlnoci.
14. den: V ranních hodinách přílet do Prahy.   
Pozn.: Změna programu v  případě změn časů 
letů, nepříznivého počasí, nesjízdnosti některých 
cest pro autobus nebo omezení z důvodu aktivní 
sopečné činnosti apod. vyhrazena.

6. den: Celodenní turistika v  atraktivní vulkanické 
krajině v okolí jezera Mývatn. Možnost koupele v ter-
málním bazénu nebo v moderních lázních Jarðböðin. 
7. den: Dopoledne budeme pokračovat ke kaňo-
nu řeky Jökulsá á Fjöllum v oblasti NP Jökulsár-
gljúfur. Zde absolvujeme túru z Ásbyrgi do Vestur-
dalur. Projdeme kolem červeného vulkánu 
Rauðhólar a  ozvěnových skal Hljóðaklettar. 
Zastavíme též u mohutného vodopádu Dettifoss. 
8. den: Ráno nás čeká cesta autobusem pod krá-
lovnou islandských hor Herðubreið k sopce As-
kja, kde uskutečníme túru k její kaldeře a ke kráte-
ru Víti. Nocleh v okolí hory Snæfell (1 839 m n. m.).
9. den: Přes městečko Egilsstaðir nás čeká celo-
denní přejezd pod největším evropským ledov-
cem Vatnajökull. Den zakončíme návštěvou svě-
toznámé laguny Jökulsárlón s plujícími ledovými 
krami, mezi nimiž se můžeme projet obojživelným 
člunem (viz příplatek). 2 noci v NP Skaftafell.
10. den: Celodenní turistika v  národním parku 
Skaftafell. Na výběr je několik tras. Nedaleko nad 
kempem se nachází vodopád Svartifoss.

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a zpět vč. let. 
tax (přímý let), autobus na Islandu (mimo 4. a 10. den), 
poplatky na tábořištích a v kempech, průvodce na Is-
landu, cestovní pojištění UNIQA K7C včetně storna 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 12  000 ISK (tj. asi 

100  EUR) vč. velrybího safari, další výše neuvedené 
služby.
Příplatky: plavba po  ledovcové laguně Jökulsárlón: 
1 300 Kč. Minimální počet účastníků: 24
Pozn.: Zájezd není vhodný pro účastníky s omezenou 
schopností pohybu.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
1. 7. – 14. 7. 2019 15IS 36 900 Kč Praha

Vulkán Rauðhólar fascinuje svojí nepřebernou paletou barev – foto: Patrik Dekan Kráter Víti ("Peklo") u vnitrozemské sopky Askja – foto: Tereza Růžičková

Island • poznávací zájezd s turistikou
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Jökulsárlón

Dettifoss
 Vesturdalur
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Langjökull
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Mývatn
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Tomsová
průvodkyně zájezdu

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

V islandských horáchTajné místo nedaleko silnice č. 1
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Vyhlídka na fascinující vodopád Gullfoss na řece Hvítá – foto: Patrik Dekan „Duhové hory” Landmannalaugar nadchnou každého návštěvníka – foto: archiv CK

ISLANDSKÁ MOZAIKA

1. den: Večer odlet na Island z Prahy. Po příletu ko-
lem půlnoci transfer na ubytování.
2. den: Dopoledne navštívíme Reykjavík (vodo-
jem Perlan, Hallgrímův kostel, radnici). Z hlavního 
města se vydáme k hoře Esja, po jejíž svazích mů-
žeme vystoupit na  vyhlídku. Poté se přesuneme 
na ubytování na JZ ostrova.
3. den: Výlet lodí (jízdenka v ceně zájezdu) na os-
trov Heimaey v  soustroví Vestmannaeyjar, kde 
můžeme 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 atraktivního 
vodopádu Seljalandsfoss.
4. den: Turistika v  duhových horách Landman-
nalaugar. Návrat na nocleh. 
5. den: Ráno se projdeme u šedesátimetrového vo-
dopádu Skógafoss a na nejjižnějším mysu Islandu 
Dyrhólaey budeme obdivovat skalní bránu. Poté 
přes rozsáhlé lávové pole ze sopky Laki a písečné 
naplaveniny řeky Skeidará dorazíme do  národní-
ho parku Skaftafell, kde uskutečníme vycházku 
k  vodopádu Svartifoss. Odpoledne po  okružní 
silnici přijedeme k malebné a zároveň tajemné le-
dovcové laguně Jökulsárlón. Aby fotografie ledo-
vých ker, ledovce a  jezera byly co nejatraktivnější, 
doporučujeme projížďku po  jezeře obojživelným 
člunem. Nocleh v okolí města Höfn. 
6. den: Od  největšího ledovce Evropy Vatna-
jökull pojedeme k  labutí zátoce Lón a  poté se 

již dostaneme do  kouzelných východních fjordů 
v  Atlantském oceánu. Zde zastavíme v  rybářské 
osadě Djúpivogur. Odpoledne podnikneme vy-
cházku k třetímu nejvyššímu vodopádu Islandu 
– Hengifoss nad jezerem Lögurinn, v  jehož okolí 
budeme ubytováni. 
7. den: Dopoledne přejedeme liduprázdnou kra-
jinou vysočiny Möðrudalsöræfi k  nádhernému 
kaňonu Jökulsárgljúfur, do  jehož hlubin se řítí 
nejmohutnější evropský vodopád Dettifoss. 
Přes rybářské město Húsavík se dostaneme k pří-
rodní perle severního Islandu – jezeru Mývatn. 
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 ob-
divovat pozoruhodné pseudokrátery. V  blízkosti 
jezera navštívíme též okolí činné sopky Krafla 
s lávovými poli a kráterem Víti. 
9. den: Nejdříve se zastavíme u vodopádu Goða-
foss (v  překl. Vodopád bohů), u  nějž údajně 
skončilo pohanství na  Islandu, a  poté dorazíme 
do  druhého největšího města ostrova Akureyri. 
Po překonání průsmyku Öxnadalsheiði navštívíme 
skanzen Glaumbær ukazující nelehký život Islan-
ďanů v nedávné minulosti. Ubytování u poloostro-
va Vatnsnes. 
10. den: Dopoledne se kolem fjordu Hrútafjörður 
dostaneme na  protáhlý hornatý poloostrov 
Snae fellsnes. Zde uvidíme mimo jiné lávové 
útvary v  moři u  Arnarstapi a  rozbrázděnou po-

stvulkanickou krajinu, které vévodí „Verneova“ 
sopka Snæfell (1 446 m n. m.). Přejezd na nocleh. 
11. den: Ráno budeme pokračovat dále do vnitro-
zemí do  národního parku Þingvellir (UNESCO), 
místa styku americké a evropské litosférické desky 
a místa vyhlášení prvního islandského parlamentu 
a odpoledne se přesuneme do oblasti Geysir, kde 
se nachází „otec“ všech gejzírů. Ten je však v sou-
časnosti činný pouze sporadicky a  zastupuje jej 
každých cca 5 minut gejzir Strokkur. Poblíž bude-
me moci také obdivovat „zlatý“ vodopád Gullfoss. 
Navečer budeme mít možnost se vykoupat v ter-
málních lázních Modrá laguna (viz příplatek, nut-
no objednat při přihlášení), nebo v místním koupa-
lišti s termálními sedacími bazény (cena cca 200 Kč, 
platba na místě). Odlet po půlnoci. 
12. den: Zájezd na  Island skončí v  ranních hodi-
nách příletem do Prahy.
Pozn.: Změna programu v případě změn letových 
časů, nepříznivého počasí nebo nesjízdnosti ně-
kterých cest pro autobus vyhrazena.

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a  zpět 
vč. let. tax, dopravu autobusem, loď na  Vestmann-
ské ostrovy a  zpět, 10x ubytování kategorie TURIST 
v hostelech (2lůžkové pokoje se společným sociálním 
zařízením), 10x snídaně, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C včetně storna a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 4 000 ISK (tj. cca 30 EUR), 
další výše neuvedené služby.

Příplatky: 9x večeře podávané z autobusu (u termí-
nů od  8. 7., 22. 7. a  5. 8.): 4  500 Kč, vstup do  Modré 
laguny (včetně ručníku a 1 nápoje): 1 900 Kč, plavba 
po  ledovcové laguně Jökulsárlón: 1  300 Kč, cestovní 
pojištění České pojišťovny s  rozšířením storna zájez-
du: 560 Kč.
Minimální počet účastníků: 30.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
8. 7. – 19. 7. 2019 08IS 45 900 Kč Praha

15. 7. – 26. 7. 2019 08IS 45 900 Kč Praha
22. 7. – 2. 8. 2019 08IS 45 900 Kč Praha
5. 8. – 16. 8. 2019 08IS 45 900 Kč Praha

Mývatn
Hengifoss

Goðafoss Dettifoss
Húsavík

Lón

Vík

Gullfoss
Keflavík
Modrá laguna

Reykjavík

Vestmannaeyjar

Glaumbær

Jökulsárlón

Þingvellir
Snæfell

Skaftafell

LandmannalaugarHella

Island • poznávací zájezd s turistikou

Zájezd za poznáním nádherné severské 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 neprávem opomíjený hornatý poloostrov Snæfellsnes, vulkanicky aktivní souostroví Vestmannaeyjar 
s  bohatým ptačím životem, nejmohutnější vodopád Evropy Dettifoss, ledovcovou lagunu Jökulsárlón 
a „duhové hory“ Landmannalaugar. Největším lákadlem severní části ostrova je pozoruhodné okolí jeze-
ra Mývatn obklopené aktivními sopkami. Tento zájezd nadchne každého milovníka severu a cestovatele, 
protože ostrov i dnes přitahuje cizince svou drsně krásnou a člověkem téměř nedotčenou přírodou, umožňující oddech a dobití energie. Nabízíme 
zde jedno z nejpodrobnějších poznání Islandu. U vybraných termínů je možné připlatit si večeře podávané z autobusu. Odlet přímým letem z Prahy!
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Tento unikátní zájezd nabízí jednu z  nejatraktivnějších destinací severního Atlantiku. Při letu 
z Dánska se nám otevře výhled na magický, ledovcem pokrytý, největší ostrov světa – Grónsko. 
Samotný přelet nad touto arktickou pustinou je velkým zážitkem, který pak ještě umocní po-

byt 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. Nezapomenutelným zážitkem může být fakultativní 
vyhlídkový let dvoumotorovým letadlem. V ceně zájezdu jsou dvě plavby lodí mezi těmito ledovými giganty. Pokud se 
nerozhodnete pro plavbu 4. dne, stačí se jen procházet v okolí města a nasávat ojedinělou atmosféru tohoto jedineč-
ného místa a nemusíte již utratit vůbec nic. Ubytování je zajištěno ve 2lůžkových pokojích kvalitních hotelů se snídaní 
s možností zakoupení večeří v Grónsku.

1. den: Kolem poledne odlet z Prahy do Kodaně, 
přílet a transfer na ubytování.
2. den: Z  hlavního města Dánska Kodaně odle-
tíme na  západní pobřeží Grónska do  Ilulissatu 
(přestup v  Kangerlussuaqu). Po  příletu následuje 
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.
3. den: Pěší výlet k  archeologickému nalezišti 
saqqaqské kultury v údolí Sermemmiut, pozoro-
vání ledovců a flóry. V Ilulissatu je možno navštívit 
rodný dům Knuda Rasmussena – nejvýznačněj-
šího etnografa Grónska, muzeum A. Petersena, 
galerii grónských umělců či Zionův kostel. Odpo-
ledne fakultativně výlet dvoumotorovým leta-
dlem úchvatnou jezerní a  horskou krajinou nad 

ledovec Ilulissat (výlet trvá cca 2 hodiny, z  toho 
60 minut let).
4. den: Plavba do typické grónské osady Illima-
naq (v  ceně zájezdu) spojená s  tradičním obě-
dem u jedné z tamních rodin. Výlet trvá 5-6 hodin, 
a cestou tam i zpět se proplouvá mezi ledovými 
krami, jimiž je obklopen záliv u  Ilulissatu. Při va-
riantě bez plavby (sleva 3  500 Kč) se můžete bez 
obav toulat po  okolí Illulissatu a  vychutnávat si 
genius loci tohoto prostoru.
5. den: Ráno krátké volno ve městě a před poled-
nem odlet do Kodaně, kam přiletíme ve večerních 
hodinách. Nocleh. 
6. den: V ranních hodinách odlet do Prahy.
Pozn.: Změna programu při změně letových časů 
nebo nepřízni počasí vyhrazena.

ZÁPADNÍ GRÓNSKO – ILULISSAT

Cena obsahuje: letenky Praha – Kodaň a zpět a Kodaň 
– Ilulissat a zpět vč. let. tax ve výši 38 000 Kč, transfery 
v Kodani, transfery na ubytování a zpět v Grónsku, 5x 
ubytování v  hotelech kategorie KOMFORT (2lůžkové 
pokoje s WC a sprchou), 5x snídaně, průvodce, plavbu 
mezi ledovými krami z Ilulissatu, plavbu do osady 
Ilimanaq včetně oběda, cestovní pojištění České po-
jišťovny včetně storna a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: další stravu, další výše neuvedené 
služby.
Slevy: vynechání plavby 4. den: 3 500 Kč
Příplatky: 3x večeře o 2 chodech v Grónsku: 3 900 Kč, 
vyhlídkový let letadlem (nutno objednat již při zakou-
pení zájezdu, min. 3 osoby): 9 000 Kč. 
Minimální počet účastníků: 10.
Garance menší skupiny. 

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
8. 9. – 13. 9. 2019  31IS 69 900 Kč Praha

www.skandinavie.cz

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. 2018 – 30. 4. 2019 
11. 9. 2019 – 31. 12. 2019

mezisezóna
1. 5. – 16. 6. 2019

27. 8. – 10. 9. 2019

hlavní sezóna
17. 6. – 26. 8. 2019

Chevrolet Spark 13 900 Kč 15 500 Kč 17 500 Kč
Kia Ceed combi 17 500 Kč 17 900 Kč 20 900 Kč
Suzuki Jimny 4x4 17 900 Kč 18 500 Kč 21 500 Kč
Suzuki Vitara 4x4 18 500 Kč 18 900 Kč 23 900 Kč

Kategorie auta

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

1. 12. 2018 – 30. 4. 2019 
11. 9. 2019 – 31. 12. 2019

mezisezóna
1. 5. – 16. 6. 2019

27. 8. – 10. 9. 2019

hlavní sezóna
17. 6. – 26. 8. 2019

Chevrolet Spark 19 500 Kč 19 900 Kč 24 500 Kč
Kia Ceed combi 23 500 Kč 23 900 Kč 30 900 Kč
Suzuki Jimny 4x4 24 500 Kč 24 900 Kč 31 500 Kč
Suzuki Vitara 4x4 25 900 Kč 26 500 Kč 37 500 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

Program Fly and Drive 
pro individuální cestující na Island v roce 2019

Josef 
Chodur
průvodce zájezdu

Grónsko • pobytový zájezd s výlety

Ilulissat

Ledový fjord Ilulissat z letadla
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Island • pobytový zájezd s výlety

Vypravte se s námi na Island z Prahy v období velikonočních svátků a zažijte nevšední atmosféru pro-
bouzejícího se jara těsně pod polárním kruhem. Projevy geotermální činnosti prudce kontrastují se stále 
ještě zasněženou okolní krajinou, ve které vyniknou kontury sopečných hor. Během zájezdu navštívíme 
nejkrásnější vodopády jižního Islandu, mohutné vulkány, černou sopečnou pláž, aktivní gejzír s horký-
mi prameny v jeho okolí či nejstarší parlament světa Alþing. Čeká nás i prohlídka hlavního města Reykja-
víku a pro zájemce koupání ve slavných geotermálních lázních Modrá laguna. 

1. den: Ráno odlet z Prahy na Island (s přestupem). 
Dovolená na Islandu začne příletem na letiště Ke-
flavík v  odpoledních hodinách. Po  příletu navští-
víme geotermální oblast na  poloostrově Rey-
kjanes v  blízkosti majáku Reykjanesviti. Transfer 
na nocleh (3 noci).
2. den: Cestou po  jižním pobřeží můžeme v  dáli 
zahlédnout zasněžený vrcholek sopky Hekla a pod 
světoznámou sopkou Eyjafjallajökull se projdeme 
u  vodopádu Seljalandsfoss, kde se dá vstoupit 
za jeho vodní stěnu. V soutěsce uvidíme další vo-
dopád Gljúfrafoss a  do  třetice uskutečníme krát-
kou vycházku podél kaskády vodopádů na řece 
Skógá poblíž monumentálního šedesátimetrové-
ho vodopádu Skógafoss. Na nejjižnějším mysu Is-
landu Dyrhólaey budeme obdivovat skalní bránu 
a u městečka Vík vstoupíme na černou sopečnou 
pláž s čedičovou jeskyní.
3. den: Dnes nás čeká vrchol našeho islandského 
putování, tzv. zlatý trojúhelník. Nejdříve navštíví-
me 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. Uvidíme i impozantní 
vodopád Gullfoss na  řece Hvítá, kde voda padá 
ve  dvou stupních do  hloubky 32 metrů. Odpo-
ledne se zastavíme v národním parku Þingvellir 

(UNESCO). V  této oblasti se rozestupuje evropská 
a americká litosférická deska a byl zde v 10. století 
založen nejstarší parlament světa – Alþing.
4. den: Dopoledne zastavíme v  městečku skle-
níků Hveragerði a  projdeme se mezi místními 
horkými prameny. Poté je na programu prohlídka 
hlavního města Islandu Reykjavíku. Uvidíme 
radnici, parlament, moderní kostel Hallgrímskirkja 
a vodojem Perlan. Nakonec budeme mít možnost 
se vykoupat v  unikátních termálních lázních 
Modrá laguna – viz příplatek, nutno objednat při 
přihlášení, nebo v místním koupališti s termálními 
sedacími bazény (cena cca 200 Kč, platba na mís-
tě). Nocleh na poloostrově.
5. den: Ráno odlet do  Prahy s  přestupem. Přílet 
navečer.

VELIKONOCE NA ISLANDU, TERMÁLY

Věřte – nevěřte, pro mnoho Islanďanů je zima tím nejkrásnějším ročním obdobím. 
Za jasných nocí lze pozorovat 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 nevšední atmosféře na začátku zim-
ního 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. Zájezd bude průvodcovat známý český fotograf a cestovatel Jan Sucharda.

1. den: Ráno odlet z  Prahy (přímý let). Dovolená 
na  Islandu začne příletem na  letiště Keflavík do-
poledne. Cestou na ubytování se již budeme moci 
seznámit s typickou islandskou krajinou a pustými 
lávovými poli na sopečném poloostrově Reykjan-
es. 3 noci na jihozápadě ostrova.
2. den: Cestou po  jižním pobřeží můžeme v  dáli 
zahlédnout zasněžený vrcholek sopky Hekla a pod 
světoznámou sopkou Eyjafjallajökull se projde-
me u vodopádu Seljalandsfoss, kde se dá vstou-
pit za  jeho vodní stěnu. V soutěsce uvidíme další 
vodopád Gljúfrafoss a do třetice uskutečníme krát-
kou vycházku podél kaskády vodopádů na  řece 
Skógá poblíž monumentálního šedesátimetrové-
ho vodopádu Skógafoss. Na  nejjižnějším mysu 
Islandu Dyrhólaey budeme obdivovat skalní bránu 
a u městečka Vík vstoupíme na černou sopečnou 
pláž s čedičovou jeskyní.
3. den: Dnes nás čeká vrchol našeho islandského 
putování, tzv. zlatý trojúhelník. Nejdříve navštíví-
me sídlo biskupství v osadě Skálholt a pak již po-
jedeme do  oblasti Geysiru s  aktivním gejzírem 
Strokkur, který každých pět minut vyvrhuje vře-
lou vodu až do výše 20 metrů. Uvidíme i impozant-
ní vodopád Gullfoss na řece Hvítá, kde voda padá 
ve  dvou stupních do  hloubky 32 metrů. Odpole-

šti s termálními sedacími bazény (cena cca 200 Kč, 
platba na  místě). Navečer odlet do  Prahy, přílet 
po půlnoci 6. dne.
Pozn.: Změna programu první a  poslední den 
nebo pořadí dnů v případě změn časů letů, nepří-
znivého počasí nebo nesjízdnosti některých cest 
pro auto vyhrazena. 

dne se zastavíme v  národním parku Þingvellir 
(UNESCO). V této oblasti se rozestupuje evropská 
a americká litosférická deska a byl zde v 10. století 
založen nejstarší parlament světa – Alþing.
4. den: Dopoledne zastavíme v městečku skleníků 
Hveragerði a projdeme se mezi místními horkými 
prameny. Poté je na programu prohlídka hlavního 
města Islandu Reykjavíku. Uvidíme radnici, par-
lament, moderní kostel Hallgrímskirkja a  vodojem 
Perlan. Nocleh na poloostrově Reykjanes.
5. den: Dopoledne navštívíme geotermální ob-
last na  poloostrově Reykjanes, projdeme se 
k  majáku Reykjanesvíti a  před odletem budeme 
mít možnost se vykoupat v  unikátních termál-
ních lázních Modrá laguna (viz příplatek, nutno 
objednat při přihlášení), nebo v místním koupali-

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a  zpět vč. 
let. tax (přímý let), dopravu autem nebo mikrobusem 
dle velikosti skupiny, 4x ubytování v hotelu KOMFORT 
(2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou), 4x snídaně, prů-
vodce, cestovní pojištění UNIQA K7C včetně storna 
a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné cca 2  000 ISK (15 EUR), 

další výše neuvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně ruční-
ku a 1 nápoje): 1 900 Kč, 4x večeře o dvou chodech: 
5  400 Kč, jednolůžkový pokoj: 4  000 Kč, *svoz z/do 
Brna mikrobusem (min. 3 os.): 1 300 Kč.
Minimální počet účastníků: 14.

Cena obsahuje: letenku Praha – Keflavík a  zpět vč. 
let. tax, dopravu mikrobusem na Islandu (řídí průvod-
ce), 3x ubytování v chatkách KOMFORT a 1x v hotelu 
KOMFORT (2lůžkové pokoje s WC, sprchou), 4x snída-
ně, průvodce, 1x koupání ve vyhřívaném venkovním 
bazénu, cestovní pojištění UNIQA K7C včetně storna 
a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné cca 7  000 ISK (60 EUR), 
další výše neuvedené služby.
Příplatky: 3x večeře o  dvou chodech: 3  000 Kč, 
vstup do Modré laguny (včetně ručníku a 1 nápoje): 
1 900 Kč, jednolůžkový pokoj: 3 000 Kč.
Minimální počet účastníků: 12.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
26. 9. – 1. 10. 2019 17IS 30 900 Kč Praha, *Brno

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
18. 4. – 22. 4. 2019 29ZI 32 500 Kč Praha

ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ S J. SUCHARDOU

Dyrhólaey

Dyrhólaey

Gullfoss

Gullfoss

Keflavík

Keflavík

Modrá laguna

Modrá laguna

Reykjavík

Reykjavík

Hveragerði

Hveragerði

Skógafoss

Skógafoss

Þingvellir

Þingvellir

Jan  
Sucharda
průvodce zájezdu

Pozn.: Změna programu první a  poslední den 
nebo pořadí dnů v případě změn časů letů, nepří-
znivého počasí nebo nesjízdnosti některých cest 
pro autobus vyhrazena. 
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Polární záře



Grónsko, Island • pobytový zájezd s výlety

JEDINEČNÉ SCENERIE ISLANDU 
A GRÓNSKA
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1. den: Odlet z  Prahy na  Island (přímý let), přílet 
a transfer na ubytování na jihu ostrova. 3 noci.
2. den: Cestou po  jižním pobřeží možná zahléd-
neme v dáli zasněžený vrcholek sopky Hekla a pod 
světoznámou sopkou Eyjafjallajökull se projde-
me u vodopádu Seljalandsfoss, kde se dá vstoupit 
za jeho vodní stěnu. V soutěsce uvidíme další vo-
dopád Gljúfrafoss a  do  třetice uskutečníme krát-
kou vycházku podél kaskády vodopádů na  řece 
Skógá poblíž monumentálního šedesátimetrové-
ho vodopádu Skógafoss. Na  nejjižnějším mysu 
Islandu Dyrhólaey budeme obdivovat skalní bránu 
a u městečka Vík vstoupíme na černou sopečnou 
pláž s čedičovou jeskyní. Na zpáteční cestě se za-
stavíme u splazu ledovce Sólheimajökull. 
3. den: Dnes se vydáme do islandského vnitroze-
mí, do  turisticky atraktivní geotermální oblasti 
Landmannalaugar. Jedná se o  pohádkově ba-
revnou oblast uprostřed divokých hor. Díky svěží 
barevnosti se Landmannalaugaru přezdívá „duho-
vé hory“. Z turistického střediska, které leží v srdci 
oblasti na pokraji lávového pole, se návštěvníkům 
nabízí pestrá paleta pěších výletů různé obtížnos-
ti. Místním unikátem, který každoročně přitahuje 
nejen zahraniční turisty, ale i  samotné Islanďany, 
je možnost koupele a dobití energie po náročných 
i lehčích túrách v přírodní laguně s termální vodou, 
která vzniká soutokem horké a chladnější říčky.
4. den: Dnes nás čeká vrchol našeho islandského 
putování, takzvaný Zlatý trojúhelník. Nejdříve na-
vštívíme sídlo biskupství v osadě Skálholt a pak již 
pojedeme do oblasti Geysiru s aktivním gejzírem 

vání ledovců a flóry. V Ilulissatu je možno navštívit 
rodný dům Knuda Rasmussena – nejvýznačněj-
šího etnografa Grónska, muzeum A. Petersena, 
galerii grónských umělců či Zionův kostel. Odpole-
dne fakultativně výlet dvoumotorovým letadlem 
úchvatnou jezerní a horskou krajinou nad ledovec 
Ilulissat (výlet trvá cca 2 hodiny, z toho 60 minut let).
7. den: Celodenní plavba k telícímu se ledovci Eqi 
(v ceně zájezdu včetně oběda). Tento ledovec je 
považován za jeden nejkrásnějších v Grónsku. Lodí 
se dostanete do jeho bezprostřední blízkosti a bu-
dete tak moci obdivovat proces odlamování ker 
z jeho čela (tzv. telení). 
8. den: Ráno volno ve  městě a  po  poledni odlet 
do  Reykjavíku, kam přiletíme ve  večerních hodi-
nách. Nocleh na poloostrově Reykjanes. 
9. den: Transfer na letiště Keflavík. V ranních hodi-
nách odlet do Prahy (s přestupem).

Strokkur, který každých pět minut vyvrhuje vře-
lou vodu až do výše 20 metrů. Uvidíme i impozant-
ní vodopád Gullfoss na řece Hvítá, kde voda padá 
ve  dvou stupních do  hloubky 32 metrů. Odpole-
dne se zastavíme 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. Navečer 
se vykoupeme v  unikátních termálních lázních 
Modrá laguna. Nocleh v Reykjavíku.
5. den: Z hlavního města Islandu Reykjavíku odletí-
me na západní pobřeží Grónska do Ilulissatu. Pří-
let 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, pozoro-

Volně plující ledové kulisy u města Ilulissat – foto: Josef Chodur Panorama s typickou islandskou farmou pod sopkami – foto: Patrik Dekan

Tento unikátní zájezd spojuje dvě atraktivní destinace 
severního Atlantiku. Nejdříve zavítáme na  ostrov ohně 

a  ledu – Island, kde spatříme nejzajímavější přírodní scenerie včetně slavného Geysiru, ná-
rodního parku Þingvellir (UNESCO) a početné vodopády jižního sopečného pobřeží. Poté se 
nám otevře cesta na magický, majestátním ledovcem pokrytý, největší ostrov světa – Grónsko. 
Samotný přelet nad rozsáhlou 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 právem zapsaný na seznamu 
UNESCO. V ceně zájezdu jsou nezapomenutelné plavby lodí mezi těmito ledovými giganty. 

Cena obsahuje: letenky Praha – Keflavík a  zpět 
a  Reykjavík – Ilulissat a  zpět vč. let. tax, mikrobus 
na Islandu, transfery na ubytování a zpět v Grónsku, 
3x ubytování v penzionu KOMFORT (2lůžkové pokoje 
s WC a sprchou), 5x ubytování v hotelech KOMFORT 
(2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 8x snídaně, 2x ve-
čeře na  Islandu, průvodce, plavbu mezi ledovými 
krami z  Ilulissatu, plavbu k  ledovci Eqi včetně 
oběda, cestovní pojištění České pojišťovny včetně 
storna a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné cca 50 EUR, další výše ne-
uvedené služby.
Příplatky: vstup do  Modré laguny (včetně ručníku 
a 1 nápoje): 1 900 Kč, vyhlídkový let letadlem (nutno 
objednat již při zakoupení zájezdu, min. 3 osoby): 
10  000 Kč, jednolůžkový pokoj: 9  000 Kč, 4x večeře: 
6 000 Kč.
Pozn.: *samostatný odlet z Vídně na vyžádání, svoz 
do/z Vídně nezajišťujeme.
Minimální počet účastníků: 10.

Dyrhólaey

Gullfoss
Keflavík

Modrá laguna Landmannalaugar

Þingvellir
Reykjavík

Ilulissat

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

Termín: Kód na webu: Cena: Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
29. 7. – 6. 8. 2019 02IS 106 900 Kč do 28. 12. 2018: 101 900 Kč Praha, *Vídeň

Plavba v blízkosti čela ledovce Eqi



Popisy typů ubytování na zájezdech – strana 6
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IRSKÝ EVERGREEN
Poznávací program zpříjemněný nenáročnými procházkami. Ubytování 
v kvalitních hotelech s vynikající polopenzí v ceně zájezdu. Stejně nestárnou-

cí jako populární píseň, věčně svěží, čerstvé a stále zelené, takové je pravé Irsko. Pokusíme se vám jej nabíd-
nout z několika různých pohledů. Uvidíte například historické budovy hlavního města, nezvyklou severskou 
přírodu na poloostrově Connemara, ohromující Mohérské útesy i příjemnou pohodu poloostrova a městečka 
Dingle. Nevynecháme ani prohlídku Dublinu, kde společně navštívíme katedrálu sv. Patrika a ve volném čase si 
můžeme 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

Clonmacnoise
Galway

Inis Mór

1. den: Odpoledne odlet z  Prahy do  Dublinu. 
Přímo z letiště se vydáme směrem na západ ostro-
va. Ubytování. 
2. den: Prohlídka snad nejznámějšího irského 
kláštera ze 6. století a bývalého královského města 
Clonmacnoise s  ruinami katedrály a  kostelů 
a  vysokými keltskými kříži. Přejezd přes Galway 
do  přístaviště Rossaveel. Výlet lodí na  Aranské 
ostrovy – v ceně zájezdu. Navštívíme ostrov „Inis 
Mór“, velkou šikmou kamennou plošinu s  obrov-
skými útesy na jedné straně a s písečnými plážemi 
na  straně opačné. Možnost půjčení kola nebo 
projížďky mikrobusem s  místním průvodcem. 
Po  návratu do  přístaviště odjezd na  ubytování 
(2 noci). Večeře.
3. den: Tento den strávíme v  oblasti Connemara 
s úžasně rozlehlou a divokou krajinou, které domi-
nují dva horské hřebeny národního parku. Během 
dne navštívíme opatství Kyllemore Abbey, 
romanticky vyhlížející stavbu na břehu jezera, obe-
hnanou hradbami s  cimbuřím a  krásnými zahra-
dami. Podnikneme procházku v  NP Connemara. 
Trasy jsou odstupňovány dle náročnosti, a  tak si 
vybere každý. Přejezd do  města Galway, které je 
považováno za  centrum kultury a  zábavy západ-
ního pobřeží. Krátká prohlídka města a  návrat 
na ubytování. Večeře.
4. den: Oblastí Burren, která je tvořena zvrásně-
ným vápencovým povrchem, se přesuneme k jed-
nomu z  nejznámějších míst Irska – Mohérským 
útesům, které se tyčí až do výšky 200 m n. m. Poté 
navštívíme středověkou tvrz Bunratty Castle, 
která byla postavena na strategickém místě neda-
leko Limericku, při ústí řeky Shannon. Součástí 
areálu je také skanzen popisující život v  Irsku 

v 19. století. Přejezd na ubytování (2 noci). Večeře.
5. den: Podnikneme okružní jízdu „Ring of 
Dingle“ po pobřeží stejnojmenného poloostrova, 
který si vás jistě získá nejen krásnými výhledy 
na  moře, strmými pastvinami a  divokými útesy, 
ale i  svými majestátnými horami. Během dne 
se zastavíme v  malebném rybářském městečku 
Dingle, na  pláži Inch, navštívíme nejlépe docho-
vané oratorium v  Irsku Gallarus Oratory a  pod-
nikneme nenáročnou procházku. Návrat na  uby-
tování a večeře.
6. den: Ráno se projdeme krásným parkem 
a  zahradami opatství Mucross House na  břehu 
jezera Lough Leane. Lze dojít až k malému vodo-
pádu Torc Waterfall. Budete mít možnost si pro-
hlédnout skanzen Mucross Farm. Poté budeme 
pokračovat k  Rock of Cashel – nejzachovalejší-
mu románskému kostelu v  Irsku se zbytky obří 

katedrály a  věžovým hradem. Odjezd na  ubyto-
vání. Večeře.
7. den: Dopoledne se přesuneme do  pohoří 
Wicklow, kde leží ruiny raně křesťanského kláš-
tera 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 – Dublinu. Navštívíme národní katedrálu 
irské protestantské církve – katedrálu sv. Patrika, 
která je největším kostelem v celém Irsku. Budete 
moci spatřit známá místa jako irskou univerzitu 
Trinity College se slavnou knihovnou, nábřeží řeky 
Liffey, O´Connell Street, čtvrť Temple Bar a  další. 
Ubytování.
8. den: Odjezd na  letiště a  dopoledne odlet pří-
mým letem do Prahy. 

Cena obsahuje: letenku Praha – Dublin a zpět vč. let. 
tax, dopravu autobusem, trajekt na  Aranské ostrovy 
a přes řeku Shannon, 7x ubytování v hotelech (2lůž-
kové pokoje s WC a sprchou), 7x snídaně, 5x večeře, 
průvodce, cestovní pojištění včetně storna UNIQA 
K7C a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné cca 70 EUR, další výše 
neuvedené služby.
Příplatek: 1lůžkový pokoj: 4  900 Kč, *svoz z  Brna 
do Prahy linkovým busem, nebo vlakem a zpět mi kro-
busem (min. 3 os.): 800 Kč. 
Minimální počet účastníků: 25..

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
14. 7. – 21. 7. 2019 02IR 32 900 Kč odlet z Prahy, *Brno

4. 8. – 11. 8. 2019 02IR 32 900 Kč odlet z Prahy, *Brno

NP Connemara

Irsko • poznávací zájezd

Opatství Kyllemore Abbey stojí na velmi romantickém místě na břehu jezera – foto: archiv CK

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

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

Mohérské útesy



facebook.com/periscope.cz

IRSKO – ZELENÝ OSTROV
Tento zájezd je určen pro ty, kteří chtějí poznat krásy Irska v  pohodovém tempu a  bez náročnější turisti-
ky. Ubytování je zajištěno v  kvalitních hotelech s  vynikající polopenzí. Během zájezdu navštívíme oblast 
národního parku Connemmara, kde podnikneme nenáročnou procházku a  prohlédneme si jednu z  nejro-
mantičtěji vyhlížejících staveb Irska Kyllemore Abbey. Vydáme se na  okružní cestu na  poloostrově Dingle 
s  krásnými výhledy na  moře. Budeme obdivovat svéráznou přírodu v  oblasti Burren, ohromující Mohérské 
útesy. Navštívíme Bunratty Castle na největší irské řece Shannon a bývalé sídlo irských králů – Rock of Cashel.  
Nevynecháme samozřejmě ani prohlídku Dublinu.

DublinGalway Athlone
NP Connemara

Irsko, Skotsko • poznávací zájezdy
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Cena obsahuje: letenku Praha – Dublin a  zpět vč. 
let. tax, dopravu autobusem, 5x ubytování v hotelech 
(dvoulůžkové pokoje s  WC a  sprchou), 5x snídaně, 
4x večeře, průvodce, cestovní pojištění včetně storna 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné cca 60 EUR, další výše 
neuvedené služby.
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 4 500 Kč. 
Minimální počet účastníků: 20.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
28. 5. – 2. 6. 2019 15IR 26 900 Kč Praha

1. den: Odpoledne odlet z  Prahy do  Dublinu. 
Po  příletu se vydáme směrem na  západ ostrova. 
Ubytování v Athlone.
2. den: Tento den strávíme v  oblasti Connemara 
s  úžasně rozlehlou a  divokou krajinou, které 
dominují dva horské hřebeny národního parku. 
Navštívíme opatství Kyllemore Abbey, romantic-
ky vyhlížející stavbu na břehu jezera, obehnanou 
hradbami a  krásnými zahradami. Podnikneme 
procházku v  NP Connemara. Přejezd do  města 
Galway, které je považováno za  centrum kultury 
a  zábavy západního pobřeží. Krátká prohlídka 
města a odjezd na ubytování, večeře.
3. den: Oblastí Burren, která je tvořena zvrásně-
ným vápencovým povrchem se přesuneme k jed-
nomu z  nejznámějších míst Irska – Mohérským 
útesům, které se tyčí až do  výšky 200 m n. m. 
Poté se zastavíme ve  vesničce Doolin. Nedaleko 
Limericku navštívíme Bunratty Castle s  malým 
skanzenem. Po příjezdu na ubytování večeře.
4. den: Dopoledne se zastavíme v  malebném 
rybářském městečku Dingle. Podnikneme okružní 
jízdu „Ring of Dingle“ po  pobřeží stejnojmen-
ného poloostrova s  krásnými výhledy na  moře, 
strmými pastvinami a divokými útesy. Během dne 
navštívíme nejlépe dochované oratorium v  Irsku 
Gallarus oratory, zastavíme se na  pláži Inch 

a podnikneme nenáročnou procházku. Ubytování 
a večeře.
5. den: Ráno se projdeme krásným parkem a zahra-
dami opatství Mucross House na  břehu jezera 
Lough Leane. Lze dojít až k  malému vodopádu 
Torc Waterfall. Budete mít možnost si prohlédnout 
skanzen Mucross Farm. Poté budeme pokračovat 
k  Rock of Cashel – nejzachovalejšímu románské-
mu kostelu v Irsku se zbytky obří katedrály a věžo-
vým hradem. Odjezd na ubytování. Večeře.
6. den: Prohlídka hlavního města Irska – Dublinu. 
Navštívíme národní katedrálu irské protestantské 
církve – katedrálu sv. Patrika, která je největším 
kostelem v celém Irsku. Budete moci spatřit známá 
místa jako irskou univerzitu Trinity College se 
slavnou knihovnou, nábřeží řeky Liffey, O´Connell 
Street, čtvrť Temple Bar a  další. Před odjezdem 
na letiště volno v centru města. Odpoledne odlet 
přímým letem do Prahy.

Mohérské útesy
Bunratty Castle

Rock of Cashel

Killarney
Dingle

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 kvalitních 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 ne-
vynecháme 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 letišt-
ních tax, dopravu autobusem, 4x ubytování v hotelech 
(2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 4x snídaně, 3x ve-
čeře, průvodce, cestovní pojištění včetně storna UNIQA 
K7C a pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné (vč. plavby a  jízdného 

na lanovku) cca 50 GBP, další výše neuvedené služby.
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 3  900  Kč, večeře  
4. den, tři chody (pouze od 9. 5.): 600 Kč, *svoz z Brna 
do Prahy a zpět (min. 3 os.): 1 300 Kč.
Slevy: klienti ve věku nad 55 let: 2 000 Kč.
Minimální počet účastníků: 25.

1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Edinburghu. 
Z letiště se vydáme na Calton Hill, odkud budeme 
mít město jako na  dlani. Zastavíme se u  budovy 
parlamentu a  Holyrood Palace. Společně se pro-
jdeme po  Royal Mile ke  katedrále a  poté bude 
následovat volno, které můžete využít například 
k  prohlídce Edinburghského hradu, ve  kterém 
jsou uloženy skotské korunovační klenoty. Odjezd 
na ubytování a večeře.
2. den: Navštívíme historické město Stirling 
a Wallaceův monument. Poté se vydáme k největ-
šímu skotskému jezeru Loch Lomond. Zastavíme 
se v městečku Luss, odkud je pěkný výhled na je-
zero a horu Ben Lomond. Poté již vyrazíme do pro-
slulé Skotské vysočiny, pojedeme po  vyhlídkové 
silnici přes rozsáhlé vřesoviště Rannoch Moor 
do malebného údolí Glen Coe. Ubytování u jezera 
Loch Linnhe. Večeře.
3. den: Nedaleko města Fort William leží Spean 
Bridge, kde se zastavíme u  památníku Comman-
do Memorial. Vyvezeme se lanovkou na  Nevis 
Range, kde se krátce projdeme, za příznivého po-
časí odtud bývá pěkný výhled na horu Ben Nevis. 
Poté bude naše cesta pokračovat k  nejhlubšímu, 
a díky příběhu o podivném mořském tvorovi nej-
známějšímu, jezeru Skotska – Loch Ness. Na jeho 
břehu navštívíme zříceninu hradu Urguhart Cas-
tle a vydáme se na přibližně hodinovou projížďku 

po jezeře lodí. Přejezd na ubytování a večeře.
4. den: Dopoledne se nejprve zastavíme v Dalwhi-
nnie, kde si prohlédneme palírnu a  ochutnáme 
místní whisky. Dále budeme pokračovat maleb-
ným pohořím Grampians a  navštívíme jeden 
z největších skotských zámků Blair Castle, který je 
vyhlášený jak svými zajímavými interiéry, tak krás-
nými zahradami.  Poté se přesuneme zpět do Edin-
burghu a navštívíme královskou jachtu Britannia, 
plavidlo, které bylo po  více jak 40 let domovem 
Jejího Veličenstva a královské rodiny při jejich ces-
tách. Ubytování, večeře za příplatek.
5. den: Nejprve si prohlédneme originální lodní 
výtah Falkirk Wheel, který je jedinou stavbou toho-
to druhu na světě a výrazně ulehčuje přepravu lodí 
mezi kanály. Poté budeme pokračovat do  Glas-
gow, kde navštívíme katedrálu svatého Munga. 
Odpoledne odjezd na letiště a odlet do Prahy. 

Edinburgh

Blair Castle

Loch Ness

Fort William

Stirling
Glasgow

Luss

Grampian 
Mountains

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
9. 5. – 13. 5. 2019 07IR 26 900 Kč Praha, *Brno

12. 9. – 16. 9. 2019 07IR 26 900 Kč Praha, *Brno

Keltský kříž
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Edinburgh
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ostrov Skye
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SKOTSKÉ OKOUZLENÍ 
Navštivte s námi jednu z nejsevernějších částí Britských ostrovů a nechte se okouzlit krásou její jedinečné pří-
rody, památkami s bohatou historií a nahlédněte s námi do jejího každodenního života. Ubytování je zajištěno 
v 3* hotelech, v ceně zájezdu je 3x večeře. 
Během tohoto zájezdu navštívíme některé středověké památky, v Dunvegan se vydáme za tuleni, projdeme se 
zajímavými zahradami a ochutnáme pravou skotskou whisky. Po celou dobu se budeme pohybovat v nádher-
né přírodě plné jezer, skalnatých hor a malebných pohoří Skotské vysočiny. Je to jediný hotelový zájezd v naší 
nabídce, během něhož se podíváme i na ostrov Skye, který patří k nejkrásnějším místům ve Skotsku vůbec. 
Budete mít také dostatek času vychutnat si atmosféru historického Stirlingu a Edinburghu a navštívit některé 
jeho zajímavosti dle vlastního uvážení.

1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Edinburghu. 
Přímo z  letiště se vydáme navštívit Wallaceův 
monument, symbol středověkého městečka 
Stirling, které proslulo vítěznými bitvami Skotů 
pod vedením lidového hrdiny Williama Wallace. 
Projdeme se v blízkosti Stirlingského hradu, bude 
následovat volno v  historickém centru Stirlingu. 
Ubytování (2 noci).
2. den: Dopoledne navštívíme královskou jachtu 
Britannia, plavidlo, které bylo po  více jak 40 let 
domovem Jejího Veličenstva a  královské rodi-
ny při jejich cestách. Poté nás autobus zaveze 
do  centra pod kopec Calton Hill, po  krátkém 
a  nenáročném výstupu po  schodech budeme 
mít pod sebou město jako na dlani. Zastavíme se 
u  budovy parlamentu a  oficiálního sídla britské 
královny ve Skotsku – Holyrood Palace. Společně 
se projdeme po Royal Mile ke katedrále St. Giles. 
a poté bude následovat volno, které můžete využít 
k prohlídce dalších pamětihodností a muzeí, nebo 
si můžete posedět v  některé z  mnoha místních 
hospůdek či restaurací. Návrat na ubytování.
3. den: Po  snídani se vydáme k  největšímu skot-
skému jezeru Loch Lomond, jež bylo v roce 2002 
spolu s  oblastí Trossachs vyhlášeno prvním skot-
ským národním parkem. Zastavíme se v městečku 
Luss, odkud je pěkný výhled na  jezero. Pak již 
vyrazíme do proslulé Skotské vysočiny, pojedeme 
po vyhlídkové silnici přes rozsáhlé bažinaté mokřa-
dy Rannoch Moor do malebného údolí Glen Coe. 
Vyvezeme se lanovkou na  Nevis Range, kde se 
krátce projdeme, za příznivého počasí odtud bývá 
pěkný výhled na nejvyšší horu Velké Británie – Ben 
Nevis. Ubytování u jezera Loch Linnhe a večeře.
4. den: Nejprve se zastavíme v Glenfinnanu, který 
je známý svým 300 metrů dlouhým železničním 

viaduktem. Přeplavíme se krátkým trajektem 
na  ostrov Skye, jenž proslul překrásnými scene-
riemi a divokými horami. Jednu z dominant ostrova 
tvoří za  jasného počasí pohoří Cuillin. Přejedeme 
k hradu Dunvegan, kde se vydáme na projížď ku 
loď kou s  pozorováním tuleňů (výlet za  tuleni 
není možno rezervovat, realizace je závislá na aktu-
álním počasí a  kapacitě lodí firmy, která prohlíd-
ky organizuje). V  malebném rybářském přístavu 
v Portree budeme moci ochutnat legendární fish 
and chips, které zde připravují ze zaručeně čerst-
vých ryb. Přejezd na ubytování a večeře. 
5. den: Dopoledne navštívíme jednu z nejznáměj-
ších skotských památek, pevnost Eilean Donan 
Castle. Pak bude naše cesta pokračovat k  nej-
hlubšímu, a  díky příběhu o  podivném mořském 
tvorovi nejznámějšímu, jezeru Skotska Loch Ness. 
V  městečku Fort Augustus si prohlédneme sou-
stavu zdymadel, jež je součástí nejdelšího vodní-

ho kanálu ve  Skotsku, spojujícího Severní moře 
a  Atlantský oceán. Navštívíme palírnu Glen Ord  
a po prohlídce ochutnáme pravou skotskou whis-
ky. Ubytujeme se v podhůří Grampien Mountains. 
Večeře. 
6. den: Po  snídani se přesuneme do  Perthu 
a  navštívíme místo korunovací skotských králů – 
zámek Scoone Palace, kde se mimo jiné budeme 
moci projít jeho rozsáhlými zahradami. Přejedeme 
přes zátoku Firth of Forth, kde uvidíme známý 
most Forth Bridge (UNESCO). Závěrečné volno 
v  centru Edinburghu můžeme využít například 
k  prohlídce Edinburghského hradu, ve  kterém 
jsou uloženy skotské korunovační klenoty, nebo 
jinak dle svého uvážení. Ubytování.
7. den: Nejprve se vydáme do  Falkirku, kde si 
prohlédneme originální lodní výtah Falkirk Wheel, 
který je jedinou stavbou tohoto druhu na  světě. 
Poté odjezd na letiště a odpoledne odlet do Prahy.

Cena obsahuje: letenku Praha – Edinburgh a  zpět 
vč. let. tax, dopravu autobusem, 6x ubytování v hote-
lech (2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou), 6x snídaně, 
3x večeře, průvodce, cestovní pojištění včetně storna 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK. 
Cena neobsahuje: vstupné (vč. jízdenky na lanovku, 

projížďky loďkou za  tuleni a  ochutnávky v  palírně): 
cca 50 GBP, další výše neuvedené služby. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 5  900 Kč. *svoz z  Brna 
do Prahy a zpět (min. 3 os.): 1 300 Kč. 
Minimální počet účastníků: 25.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
17. 7. – 23. 7. 2019 06IR 33 900 Kč Praha, *Brno

Železniční viadukt v Glenfinnanu

Eilean Dónan Castle s úžasnou polohou na jezeře Loch Duich – foto: Stefan Krause/Wikimedia Commons

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



Památník v Glenfinnan, kde v roce 1745 propuklo jakobitské povstání, je zasazen do překrásné krajiny kolem jezera Loch Shiel  foto: Wikimedia Commons
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Skotsko • poznávací zájezd s turistikou

Edinburgh

Orknejské ostrovy

Fort William

Dunrobin Castle

Loch Ness

Stirling

Cena obsahuje: letenku Praha – Edinburgh a zpět vč. 
let. tax, dopravu autobusem, trajekt na Orknejské ost-
rovy, 7x ubytování v hotelech (2lůžkové pokoje s WC 
a sprchou), 7x snídaně, 4x večeře, průvodce, cestovní 
pojištění včetně storna UNIQA K7C a  pojištění proti 
úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné (vč. lanovky a ochutnáv-
ky v palírně) cca 60 GBP, další výše neuvedené služby.
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 8  500 Kč, *svoz z  Brna 
do Prahy a zpět mikrobusem (min. 3 os.): 1 300 Kč.
Minimální počet účastníků: 25.

Již popáté jsme pro vás připravili zájezd do Skotska zahrnující návštěvu Ork-
nejských ostrovů. Během zájezdu budete mít možnost vychutnat si, jak pobyt 

v přírodě s mnoha procházkami a túrami, tak komfort hotelového ubytování. 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. Podnik-
neme túry nad největším skotským jezerem, v krásném údolí v Glen Coe i v Grampian Mountains. Projdeme 
se po mořském pobřeží a v Edinburghu se můžeme vydat na vyhaslou sopku. Navštívíme nejzachovalejší ev-
ropskou neolitickou osadu, v palírně ochutnáme skotskou whisky, prohlédneme si královskou jachtu i jeden 
z nejmalebnějších skotských zámků. 

1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Edinburghu. 
Z  letiště se vydáme přímo do  centra města. 
Zastavíme se  u  budovy parlamentu a  oficiálního 
sídla britské královny ve  Skotsku – Holyrood 
Palace. Po některé ze značených stezek se 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, které můžeme využít například k prohlídce 
Edinburghského hradu, ve  kterém jsou uloženy 
skotské korunovační klenoty. Odjezd na ubytová-
ní (2 noci). 
2. den: V  historickém městě Stirling nejprve 
navštívíme Wallaceův monument, z  něhož je 
pěkný výhled do kraje. Památník je věnován lido-
vému hrdinovi Williamu Wallaceovi, který vedl 
Skoty ve válce za nezávislost, a jehož můžete znát 
z filmu Statečné srdce. Krátce se projdeme v okolí 
hradu a následně se vydáme vstříc Skotské vysoči-
ně. V  NP Trossachs podnikneme výšlap na  kopec 
Conic Hill, odkud se naskýtá krásný výhled na nej-
větší skotské jezero Loch Lomond. Návrat na uby-
tování. Večeře.
3. den: Nejprve se vydáme přes rozsáhlou oblast 
bažin a  rašelinišť Rannoch Moor a  po  vyhlíd-
kové silnici malebným horským údolím Glen 
Coe do  Fort William, kde se vyvezeme lanovkou 
na  Nevis Range a  krátce se projdeme. Ve  Spean 
Bridge se zastavíme u  památníku Commando 
Memorial. Za příznivého počasí odtud bývá pěkný 
výhled na  horu Ben Nevis. Poté se vydáme k  nej-
hlubšímu, a  díky příběhu o  podivném mořském 
tvorovi nejproslulejšímu, jezeru Skotska Loch Ness. 
V  městečku Fort Augustus si prohlédneme sou-
stavu zdymadel, jež je součástí nejdelšího vodní-

ho kanálu ve  Skotsku, spojujícího Severní moře 
a Atlantský oceán. Ubytování. 
4. den: Dopoledne nejprve navštívíme zámek 
Dunrobin Castle ze 13. století, který je jedním 
z  nejdéle osídlených panství v  Británii. Budete 
moci zhlédnout představení s  cvičenými sokoly. 
Pak už se vydáme na  cestu k  severnímu pobře-
ží. Projdeme se u  majáku na  Duncansby Head 
a budeme pozorovat kolonie ptáků žijících na úte-
sech. Ubytujeme se v Thurso (2 noci). Večeře.
5. den: Tento den strávíme na Orknejských ostro-
vech, kam se nejprve dopravíme trajektem. Pak už 
se vydáme přes Churchillovy bariéry, spojující jed-
notlivé ostrovy na východním břehu zátoky Scapa 
Flow, do Kirkwallu, hlavního města ostrovů, kde si 
budeme moci prohlédnout St. Magnus Cathedral, 
procházet se v  přístavu nebo se věnovat  náku-
pům. Dále budeme pokračovat k  úzkému pruhu 
země mezi jezery Harray a Stennes, kde se zastaví-
me 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 městečko Stromness. Návrat 
na ubytování v Thurso a večeře.
6. den: Nejprve se vydáme na prohlídku do palír-
ny Glen Ord u  Inverness, kde ochutnáme 
po  prohlídce místní whisky. Poté budeme pokra-
čovat do  největšího národního parku Skotska 
Cairngorms, kde podnikneme túru u jezera Loch 
Morlich. Ubytování a večeře.
7. den: Poté, co opustíme pohoří Grampians, bude-
me pokračovat do  Edinburghu, cestou uvidíme 
známý most Forth Bridge (UNESCO). Navštívíme 
královskou jachtu Britannia, plavidlo, které bylo 
po  více jak 40 let domovem Jejího  Veličenstva 
a  královské rodiny při jejich cestách. Na  závěr 
zájezdu můžeme ještě navštívit některá zajíma-
vá místa Edinburghu, nebo si posedět v  některé 
z místních restaurací nebo pubů a ochutnat zdejší 
speciality. Ubytování. 
8. den: Nejprve se vydáme do Falkirku, kde si pro-
hlédneme originální lodní výtah  Falkirk Wheel, 
který je jedinou stavbou tohoto druhu na  světě. 
Poté odjezd na letiště a odpoledne odlet do Prahy.

SKOTSKO A ORKNEJSKÉ OSTROVY
NP Cairngorms

Duncansby 
Head

Thurso

Neolitická vesnice Skara Brae na Orknejských ostrovech

OBLÍBENÝ ZÁJEZD
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Termín: Kód na webu: Cena: Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
8. 8. – 15. 8. 2019 08IR 39 300 Kč do 7. 1. 2019: 36 942 Kč Praha, *Brno
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Irsko, Skotsko • poznávací zájezdy s turistikou

KVETOUCÍ PŘÍRODOU IRSKA
Pokud patříte mezi ty, které láká dovolená v  aktivnějším pojetí, a  dáváte přednost letadlu před dlouhou 
cestou autobusem, je tento zájezd určen právě vám. Irsko je pro lehčí turistiku jako stvořené. Navštívíme NP 
Wicklow, Killarney a Connemara, ve kterých budeme podnikat túry a procházky. Budeme se kochat krásnými 
výhledy z pohoří Brandon na poloostrově Dingle a vystoupáme na Diamond Hill. V Dublinu a v Galway může-
me díky ubytování v centru vyrážet za noční zábavou. Nevynecháme ani nejznámější místa ostrova, mezi která 
patří Mohérské útesy nebo Rock of Cashel. 

Cena obsahuje: letenku Praha – Dublin a zpět vč. let. 
tax, dopravu mikrobusem, 7x ubytování v hostelech 
(4lůžkové pokoje, většinou společné WC a sprcha pro 
více pokojů), 3x kontinentální snídaně (další snídaně 
možno za  příplatek), průvodce, cestovní pojištění 
včetně storna UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.

Cena neobsahuje: vstupné cca 50 EUR, další výše 
neuvedené služby.
Příplatky: 4x snídaně (kontinentální): 500 Kč, večeře 
s programem irských tanců: 990 Kč.
Garance malé skupiny.
Minimální počet účastníků ve skupině: 7.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
5. 6. – 12. 6. 2019 04IR 29 500 Kč Praha

1. den: Odpoledne odlet z  Prahy do  Dublinu. 
Po příletu se přesuneme na ubytování do oblasti 
NP Wicklow.
2. den: Tento den začneme túrou v  okolí jezer, 
které daly tomuto místu jméno. Irsky zname-
ná „Gleann Dá Loch“, právě „Údolí dvou jezer“. 
Navštívíme ruiny raně křesťanského kláštera 
v  Glendalough. Poté opustíme Wicklow a  vydá-
me se na přejezd do západní části ostrova. Cestou 
si prohlédneme Rock of Cashel – nejzachovalejší 
románský kostel v Irsku. Přejezd do hrabství Kerry 
na ubytování v Killarney (3 noci). 
3. den: Tento den strávíme v oblasti NP Killarney. 
Nejdříve se přesuneme na  místo zvané Lady´s 
View, s krásným výhledem na jezera Lough Leane 
a Lough Uachtarach, a podnikneme túru spojenou 
s výstupem na horu Torc. Poté se budeme prochá-
zet krásnými parky a zahradami panství Muckross.
4. den: Uskutečníme okružní jízdu „Ring of 
Dingle“ po pobřeží stejnojmenného poloostrova. 
Zastavíme se v  malebném rybářském městečku 
Dingle a  navštívíme Gallarus oratory – nejlépe 
dochované oratorium v Irsku. Během dne se bude-
me věnovat turistice v  pohoří Brandon. Návrat 
na ubytování.
5. den: Přejezd do  hrabství Clare, cestou se pře-
plavíme trajektem přes řeku Shannon. Nejprve 

se krátce zastavíme na  nejnavštěvovanějším 
místě v  Irsku – Mohérských útesech. Poté se 
zastavíme v  oblasti Burren, která je většinou 
tvořena kamenitým, zvrásněným vápencovým 
povrchem. Ubytování v  centru Galway (2 noci). 
Doporučujeme návštěvu některého z  místních 
pubů s hudební produkcí.
6. den: Tento den strávíme v oblasti Connemara. 
Navštívíme opatství Kyllemore Abbey, romantic-
ky vyhlížející stavbu na břehu jezera, obehnanou 
hradbami s  cimbuřím a  krásnými zahradami. Pak 
v  národním parku podnikneme výstup na  horu 
Diamond Hill. Návrat do Galway.
7. den: Dopoledne se přesuneme do  hlavní-
ho města Irska. Cestou se zastavíme v  palírně 
irské whiskey. Prohlédneme si centrum Dublinu, 
navštívíme katedrálu sv. Patrika, která je největším 
kostelem v celém Irsku. Budete moci spatřit známá 

NEJKRÁSNĚJŠÍ TÚRY SKOTSKÉ VYSOČINY

Cena obsahuje: letenku Praha – Edinburgh a zpět vč. 
let. tax, dopravu mikrobusem, ubytování 7x v hoste-
lech ve 4lůžkových pokojích se společným WC a spr-
chou a  1x v  penzionu, průvodce, cestovní pojištění 
včetně storna UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: stravu, vstupné cca 20 GBP, další 

výše neuvedené služby.
Pozn.: mimo penzion poslední den jsou všechny 
hostely vybaveny společnou kuchyní.
Garance malé skupiny.
Minimální počet účastníků ve skupině: 7.

1. den: Dopoledne odlet z Prahy. Cestou na uby-
tování navštívíme palírnu Dalwhinnie, kde 
po prohlídce ochutnáme místní whisky. Ubytování 
(4 noci) poblíž jezera Loch Glascarnoch.
2. den: Čeká nás túra z  rybářského přístavu 
Lochinver na  horu Suilven s  možností odbočení 
na  vrchol Meall Mheadhonach (20 km, převýšení 
cca 834 m, cca 8 hodin). 
3. den: Vydáme se na  túru z  malé vesničky 
Torridon pohořím Beinn Alligin, což v  gaelšti-
ně znamená „Pohoří krásy“ (10 km, převýšení asi 
1  100, cca 5 hodin). Čekají nás úchvatné horské 
scenerie i výhledy na mořskou hladinu, při dobré 
viditelnosti i na souostroví Vnějších Hebrid. 
4. den: Odpočinkovější den využijeme k další lehčí 
túře v oblasti ubytování.
5. den: Tento den se přesuneme do  oblasti Fort 
William, která patří mezi nejvyhlášenější místa 
pro turistiku ve  Skotsku. Cestou si prohlédneme 
malebný hrad Eilean Donan. Zastavíme se také 
u jezera Loch Ness, v městečku Fort Augustus, kde 
si prohlédneme soustavu zdymadel. Ubytování 
v Onich u jezera Loch Linnhe (3 noci).
6. den: Podnikneme klasickou horskou túru The 
Ring of Steall, Mamores, přes čtyři „Munros“ 
(vrcholy převyšující 3  000 stop = 914,4 m n. m.). 
Délka cca 16 km, téměř 1 700 m nasčítaného pře-
výšení. Celková doba túry je asi 11 hodin. 

7. den: Tento den se 
vydáme na  Ben Nevis, 
s  1  345  metry nejvyšší 
horu nejen Skotska, ale i celé Velké Británie (pře-
výšení cca 1 300 m, cca 6 hodin). Po příjemné túře 
se můžeme vydat třeba do  vyhlášené hospody 
Clachaig Inn v Glen Coe. 
8. den: Dnes se vydáme na  túru na  hřeben 
Buachaille Etive Beag s  nádhernými výhledy 
na Loch Etive a okolní vrcholy Glencoe (8 km, pře-
výšení asi 900 m, cca 5 hodin). Přejezd na  ubyto-
vání v Edinburghu nedaleko letiště. V podvečer se 
můžeme projít historickým centrem města nebo 
si posedět v některé z restaurací nebo hospůdek.
9. den: Dopoledne krátké volno, odjezd na letiště 
a odpoledne odlet do Prahy.
Pozn.: Pořadí túr lze prohodit, zkrátit, nebo i pod-
niknout jiné vhodné v závislosti na počasí a zdat-
nosti skupiny.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
17. 7. – 25. 7. 2019 14IR 31 900 Kč Praha

Cashel

KillarneyDingle

Mohérské útesy

Galway

Burren

Dublin
Killbeggan

Glendalough

NP Connemara

místa jako irskou univerzitu Trinity College, nábře-
ží řeky Liffey, O´Connell Street, čtvrť Temple Bar 
a  další. Ubytování v  centru města. Večeře s  pro-
gramem irských tanců v hotelu Arlington (nutno 
hlásit se při objednání zájezdu).
8. den: Dopoledne krátký transfer na  letiště 
v Dublinu a odpoledne odlet do Prahy.

Již podruhé zařazujeme do naší nabídky zájezdů do Skotska i zájezd s náročnější turistikou, který je určen pro 
zdatnější turisty. Vybrali jsme túry v odlehlejší části Skotské vysočiny a v blízkosti Fort William. Můžete očeká-
vat vyšlapané stezky, skalnatý terén, suť i chůzi přes mokřady v nezpevněném terénu. Cestovat budeme v malé 
skupině se zkušeným průvodcem. Ubytování je zajištěno v  pěkných hostelech na  dosah přírody s  možností 
vaření ve společných kuchyňkách, spát budeme 4 a 3 noci na stejném místě. Kromě turistiky také navštívíme 
palírnu, zastavíme se u jezera Loch Ness, prohlédneme si hrad Eilean Donan a historické centrum Edinburghu.

Edinburgh

TomatinEilean Donan

Loch Glascarnoch

Glen Coe
Fort William

Pavel 
Kleisl
průvodce zájezdu

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

Irsko je pro turistiku jako stvořené

Pohoří Torridon



1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Edinburghu. 
Po  příletu se vydáme do  centra hlavního města 
Skotska. Projdeme se po  ulici Royal Mile, která 
se táhne od  impozantního hradu postaveného 
na vysoké čedičové skále až ke královské rezidenci 
Holyroodhouse a parku, jehož součástí je i kopec 
sopečného původu nazývaný „Artušův trůn“. 
Můžete na něj vystoupat po některé ze značených 
stezek a  mít tak celé město jako na  dlani. Večer 
přesun do Stirlingu na ubytování. 
2. den: Nejprve se krátce projdeme historickým 
centrem města Stirlingu, které proslulo vítěznými 
bitvami nad Angličany. Pak se přesuneme do  NP 
Trossachs, kde podnikneme výšlap na  kopec 
Conic Hill, odkud se naskýtá krásný výhled 
na jezero Loch Lomond. Poté budeme pokračovat 
přes vesničku Luss a rozsáhlou oblast bažin a raše-
linišť Rannoch Moor do  jednoho z nejkrásnějších 
údolí Skotska, Glen Coe. Vydáme se zde na  lehčí 
túru v  pohoří Three Sisters a  objevíme jedno 
ztracené údolí. Ubytování (2 noci).

3. den:  Hlavním bodem programu tohoto dne 
bude výstup na  nejvyšší horu Velké Británie 
Ben Nevis (1 344 m n. m.).  Krásným výhledem 
budou odměněni i  ti, kteří nevyjdou až naho-
ru. V  případě nepříznivého počasí podnikneme 
náhradní túru. 
4. den: Nejprve se krátce zastavíme v Glenfinna-
nu, který je známý svým 300 metrů dlouhým 
železničním viaduktem. Trajektem se přeplavíme 
z  přístavu v  Mallaig na  ostrov Skye, který je pro-
slulý překrásnými sceneriemi a  divokými horami. 
Přejedeme k  hradu Dunvegan, kde se vydáme 
na  projížď ku loď kou s  pozorováním tuleňů 
(plánovaný výlet za tuleni není možno rezervovat, 
realizace je závislá na aktuálním počasí a kapacitě 
lodí firmy, která prohlídky organizuje). Pak se 
vydáme na sever ostrova a projdeme se v oblasti 
Quiraing, kde nás za pěkného počasí čekají nád-
herné výhledy. Ubytujeme se v malebném rybář-
ském přístavu v  Portree, kde můžete ochutnat 
legendární fish and chips, které se zde připravují 

ze zaručeně čerstvých ryb. 
5. den: Dopoledne podnikneme túru v  pohoří 
Cuillins Hills. Z  ostrova odjedeme přes most 
Skye Bridge a  navštívíme jednu z  nejznámějších 
skotských památek Eilean Donan Castle. Západní 
částí Skotské vysočiny budeme pokračovat k jeze-
ru Loch Ness do Fort Augustus, kde si prohlédne-
me soustavu zdymadel, jež je součástí nejdelšího 
vodního kanálu ve Skotsku. Přejezd na ubytování 
do Aviemore.
6. den: V  NP Cairngorms se vydáme na  túru 
s  výhledem na  stejnojmenné pohoří. Poté se 
přesuneme do  Pitlochry, kde navštívíme palírnu 
v Blair Athol a ochutnáme místní whisky. Pak už 
nás bude čekat návrat zpět do Edinburghu. Cestou 
uvidíme známý most Forth Road Bridge (UNESCO). 
Ubytujeme se nedaleko centra, takže večer může-
me povečeřet či si posedět v  některé z  mnoha 
restaurací nebo pubů. 
7. den: Dopoledne krátké volno, odjezd na letiště 
a odpoledne odlet do Prahy. 

PŘÍRODOU SKOTSKA
Skotsko • poznávací zájezd s turistikou

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 upřed-

nostňují pobyt v přírodě. Ubytování v hostelech s možností vaření ve společných kuchyňkách a s nabídkou 
příplatku za snídaně. 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 Donan, palírnu a  prohlédneme si centrum hlavního 
města Edinburghu.

Výhled na jezero Loch Katrin v NP Trossachs – foto: archiv CK Chodník na „Artušův trůn” lemuje záplava žlutých květů hlodášů – foto: Miroslav Koňařík

Edinburgh

Pitlochry

Ostrov Skye

Inverness

Glen Coe
Stirling

Grampian Mountains

Cena obsahuje: letenku Praha – Edinburgh a zpět vč. 
let. tax, dopravu mikrobusem, 6x ubytování v hoste-
lech (4lůžkové pokoje s WC a sprchou – na některých 
místech mohou být sprchy a  WC společné pro více 
pokojů), průvodce, cestovní pojištění včetně storna 
UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: stravování, vstupné (vč. projížďky 

loďkou za tuleni a návštěvy palírny) cca 35 GBP a další 
výše neuvedené služby.
Příplatek: 6x kontinentální snídaně: 1 090 Kč.
Pozn.: V  hostelech možnost vaření ve  společných 
 kuchyňkách.
Minimální počet účastníků: 7.

61facebook.com/periscope.cz

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

Využijte časové slevy!
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Termín: Kód na webu: Cena: Cena při časové slevě 6 %: Odjezdové místo:
14. 8. – 20. 8. 2019 05IR 27 900 Kč do 13. 1. 2019: 26 226 Kč Praha

Oblast Quirang 



62

Mohérské útesy se tyčí až do výšky 200 m n. m. – foto: Miroslav Koňařík Pohled z Calton Hill na centrum Edinburghu – foto: René Bělohradský

TO NEJLEPŠÍ Z IRSKA A SKOTSKA
Irsko, Skotsko • poznávací zájezd

Cena obsahuje: letenky Praha – Dublin a  Edinburgh 
nebo Glasgow – Praha vč. let. tax, dopravu autobusem, 
trajekt z Irska do Skotska, 10x ubytování v hotelech nebo 
penzionech (2lůžkové pokoje), 10x snídaně, průvodce, 
cestovní pojištění ČP s rozšířením storna zájezdu. 

Cena neobsahuje: vstupy cca 70 EUR a 80 GBP, jízdné 
MHD. 
Příplatky: 1lůžkový pokoj: 9  990 Kč, 10x 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 mno-
hém podobné, i když od nepaměti vždy usilovaly o svoji svébytnost. Nejdelší zájezd z naší nabídky na Brit-
ských ostrovech vám umožní návštěvu všech tří hlavních měst: Dublinu, Belfastu i Edinburghu, historických 
památek a také nejznámějších míst jednotlivých oblastí, jako jsou Mohérské útesy, doky, ve kterých byl posta-
ven Titanic, město Glasgow nebo jezero Loch Ness. Čeká nás také plavba trajektem, návštěva palírny whisky 
v Kilbeggan, prohlídka korunovačních klenotů 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 večeře. 

1. den: Odlet z Prahy do Dublinu, transfer do hote-
lu. Nocleh.
2. den: Dopolední procházka po  irském hlav-
ním 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 Tipperary s krátkou zastávkou 
u Rock of Cashel, nejkrásnější středověké památ-
ky Irska. Přejezd k  národnímu parku Killarney. 
Nocleh (2 noci).
3. den: Celodenní výlet po poloostrově Dingle se 
zastávkou ve  stejnojmenném rybářském městeč-
ku, které se chlubí delfínem Funghi. Při projížďce 
kolem rozeklaného pobřeží Atlantského oceánu 
vás čekají nádherné výhledy a písečné pláže. Pro-
hlídka Gallarus Oratory, která je jednou z nejpů-
sobivějších raně křesťanských památek. Návrat 
na nocleh.
4. den: Po snídani přejezd krátkým trajektem přes 
ústí řeky Shannon. Zastávka u informačního cent-
ra, procházka podél Mohérských útesů, kde lze 
poslouchat fascinující bušení vln Atlantiku. Cesta 
pokračuje podél pobřeží se zastávkou na  ochut-

návku irských sýrů na farmě Aillwee Cave. Dojezd 
do hotelu.
5. den: Dopoledne návštěva palírny Kilbeggan, 
kde se seznámíte s historií a výrobou zlatavě janta-
rové irské whiskey, kterou budete moci i ochutnat. 
Poté přejezd srdcem smaragdového ostrova, kra-
jinou se 40 odstíny zelené do Belfastu – hlavního 
města Severního Irska. Krátká prohlídka města 
spojeného s fenoménem Titaniku. Doporučujeme 
navštívit fantastickou expozici v  Titanic Belfast 
muzeu. Nocleh.
6. den: Trajekt do Skotska a průjezd podél pobřeží 
hrabství Ayrshire, oblastí písečných pláží. Zastáv-
ka v  Alloway u  domu, kde se narodil a  žil slavný 
skotský básník Robert Burns. Prohlídka největší-
ho skotského města Glasgow, jehož centrem je 
náměstí sv. Jiří. Nocleh (2 noci).
7. den: Dopoledne prohlídka královského Stirlingu 
s  hradem, na  kterém byla korunována Marie 
Stuartovna. Přejezd k  Falkirkskému kolu, což je 
originální rotační výtah, který propojuje západní 
a  východní pobřeží Skotska. Návrat do  Glasgow 
a prohlídka místní katedrály sv. Munga. Nocleh.
8. den: První zastávka bude v  kouzelné vesničce 
Luss u největšího skotského jezera Loch Lomond. 
Přejezd přes jedno z nejkrásnějších údolí Skotska 
Glen Coe a  vřesovištěm Rannoch Moor. Průjezd 
kolem Ben Nevisu – nejvyšší hora Velké Británie, 
do  malebného Fort Augustus, kde jsou zdyma-
dla a  kde začíná pověstmi opředené jezero Loch 
Ness. Na  závěr dne prohlídka impozantních ruin 
Urquhart Castle. Nocleh.
9. den: Po  snídani průjezd Inverness, považo-
vaného za  hlavní město Skotské vysočiny. Další 

návštěva bude v  Blair Castle – velkolepém sídle 
vévody z Atholu, které je jedním z nejnavštěvova-
nějších ve Skotsku, a to nejen proto, že má jedinou 
soukromou armádu v  zemi. Městečko Pitlochry 
– zastávka v palírně s ochutnávkou pravé skotské 
whisky nebo procházka k  přehradě s „žebříkem“ 
pro lososy. Cestou do  Edinburghu přejezd kolem 
slavného červeného železničního mostu Forth 
Bridge. Nocleh (2 noci).
10. den: Celodenní prohlídka Edinburghu – hlav-
ního města Skotska, během které budete obdi-
vovat elegantní domy na „Novém městě”, uvidí-
te skotské korunovační klenoty na  středověkém 
hradě a  projdete se po  Královské míli, kde se 
nachází několik důležitých staveb, např. katedrála 
St. Giles či Holyrood Palace. Nocleh.
11. den: Individuální volno dle letového řádu. 
Transfer na letiště a odlet do Prahy.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
31. 5. – 10. 6. 2019    01KS 41 990 Kč Praha
12. 7. – 22. 7. 2019    01KS 41 990 Kč Praha
23. 8. – 2. 9. 2019    01KS 41 990 Kč Praha

Edinburgh

Belfast

Stirling

Glasgow

PitlochryFort William

Cashel

Galway Kilbeggan

DublinMohérské útesy

Killarney

Dingle

Urquhart Castle, jezero Loch Ness

Pro aktuální informace vložte kód uvedený v tabulce do vyhledávače na www.skandinavie.cz
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Vydejte se s  námi do  staré dobré Anglie, a  to buď luxusním klimatizovaným autobusem, nebo letecky z  Brna 
nebo Prahy. Případně můžete cestovat autobusem a vrátit se letecky. Zájezd v letecké a pololetecké verzi najdete 
na našem webu. Ubytování bude zajištěno ve 2-3* hotelech se snídaní a můžete si také přikoupit 4 večeře. Během 
zájezdu navštívíme nejzajímavější místa hlavní metropole Velké Británie Londýna a také celé jižní Anglie. Nabízí se 
také možnost koupání v Atlantiku. 

Cena obsahuje: letenku z  Prahy do  Edinburghu 
a zpět vč. let. tax, dopravu mi kro busem, trajekt na Skye, 
5x ubytování v hotelích a penzionech (2lůžkové pokoje 
s WC a sprchou), 5x snídaně, průvodce, cestovní pojiš-
tění včetně storna UNIQA K7C a pojištění proti úpadku. 

Cena neobsahuje: vstupné (vč. plavby za  tuleni, 
jízdného na lanovku a palírny) cca 80 GBP a další výše 
neuvedené služby. 
Garance malé skupiny.
Minimální počet účastníků: 7.

Cena obsahuje: dopravu autobusem, trajekt 
do  Anglie a  zpět, 6x ubytování v  hotelech (2lůžkové 
pokoje s  WC a  sprchou), 6x snídaně, průvodce, ces-
tovní pojištění včetně storna UNIQA K5C, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena neobsahuje: místní dopravu v Londýně.
Příplatky: 4x večeře (3.-6. den): 2  400 Kč, výlet lodí 
z Torquay do Dartmouth 700 Kč (děti do 15 let 450 Kč), 
1lůžkový pokoj: 4 900 Kč.
Minimální počet účastníků: 25.

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
11. 7. – 16. 7. 2019 10IR 30 900 Kč Praha

Termín: Kód na webu: Cena: Odjezdové místo:
10. 8. – 18. 8. 2019        02KS 15 990 Kč Praha, Brno

1. den: Dopoledne odlet z  Prahy. Nejprve se 
zastavíme u  originálního lodního výtahu Falkirk 
Wheel. Poté navštívíme Wallaceův monument 
a středověké městečko Stirling.  
2. den: V  NP Trossachs podnikneme výšlap 
na  kopec Conic Hill s  výhledem na   jezero Loch 
Lomond. Poté budeme pokračovat přes ves-
ničku Luss a  oblast bažin a  rašelinišť Rannoch 
Moor do  údolí Glen Coe. Vyvezeme se lanovkou 
na  Nevis Range, odkud bývá výhled na  nejvyšší 
horu Velké Británie Ben Nevis.
3. den: Krátce se zastavíme v Glenfinnanu, který 
je známý svým železničním viaduktem, a  pře-
plavíme se trajektem na  ostrov Skye. V  Dunve-
gan si prohlédneme hrad, zahrady a  vydáme se 
na  plavbu za  tuleni (výlet za  tuleni není možno 

1. den: V poledne odjezd z Brna, dále pak z Prahy 
přes Německo do Francie. 
2. den: Brzy ráno trajektem do  Anglie, přejezd 
do Londýna. Před polednem městskou dopravou 
do centra a pěší prohlídka: Piccadilly, Trafalgarské 
náměstí, Westminsterské opatství, Big Ben, 
Parlament a  Buckinghamský palác. Možnost 
návštěvy muzeí nebo procházky v  krásných par-
cích. Prohlídka večerního Londýna: China Town, 
Soho, procházka kolem Temže.
3. den: Město Bath (UNESCO), jedinečné román-
ské lázně. Procházka centrem města. Odpoledne 
odjezd do přímořského letoviska Torquay (4 noci). 
4. den: Celodenní pobyt v Torquay, koupání, pose-
zení v restauracích či kavárnách. Fakultativně mož-
nost výletu lodí podél pobřeží do města Dartmouth 
ležícího při ústí řeky Dart, kde je na  svazích nad 
řekou vystavěno městečko plné typických barev-
ných domečků. Procházka dlážděnými uličkami 

rezervovat, realizace je závislá na aktuálním počasí 
a kapacitě lodí firmy, která prohlídky organizuje). 
V malebném přístavním městečku Portree může-
te ochutnat tradiční fish and chips.
4. den: Prohlédneme si známý Eilean Donan 
Castle. Západní částí Skotské vysočiny budeme 
pokračovat k jezeru Loch Ness do Fort Augustus, 
které je známé soustavou zdymadel. Navštívíme 
palírnu v Dalwhinnie a ochutnáme místní whisky. 

plnými obchůdků, starých anglických barů a kavá-
ren. Odpoledne odjezd zpět turistickým vlakem.
5. den: Celodenní návštěva hrabství Cornwall, 
jedné z nejkrásnějších přímořských oblastí Anglie 
s rozeklanými skálami, písečnými plážemi a rybář-
skými vesničkami. Nejzápadnější cíp Anglie – 
Land´s End s  jedinečným výhledem na  Atlantik. 
Zastávka u kláštera St. Michael´s Mount, který se 
podle přílivu mění v ostrov. 
6. den: Výlet do  hrabství Dorset. Návštěva 
romantického hradu Corfe Castle, Jurské pobře-

Edinburgh

Pitlochry
Fort William

Stirling

Ostrov Skye
Loch Ness

Glen Coe

SKVOSTY JIŽNÍ ANGLIE
Windsor

Londýn

Torquay Corfe Castle

St. Michael’s Mount

Bath

ží (UNESCO), kde jsou k  vidění zachované stopy 
a  kosterní pozůstatky dinosaurů. Procházka 
k zátoce Lulworth Cove. Vápencový skalní oblouk 
Durdle Door. Možnost koupání. 
7. den: Odjezd směrem do  Londýna, prohlídka 
Stonehenge, zastávka ve Windsoru, proslaveném 
svým královským sídlem. Možnost návštěvy jed-
noho z největších evropských zámků a procházky 
v parku. Večer příjezd na ubytování do Londýna. 
8. den: Po  snídani odjezd na  trajekt do  Francie. 
Návrat do ČR v nočních až ranních hodinách 9. dne. 

5. den: Navštívíme Scoone Palace místo koruno-
vace skotských králů. V  Edinburghu si vyjdeme 
na vyhlídkový kopec Calton Hill. Projdeme se ulicí 
Royal Mile od královské rezidence Holyroodhouse 
až ke  katedrále St. Gilles a  impozantnímu hradu. 
Ve volném čase budeme mít možnost povečeřet či 
si posedět v některé z mnoha restaurací nebo pubů. 
6. den: Po  snídaní kratší volno, odjezd na  letiště 
a odpoledne odlet do Prahy.
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Pokud preferujete cestování v malé skupině a ubytování ve dvoulůžkových pokojích hotelů 
a penzionů, určitě věnujte pozornost tomuto zájezdu. Zavítáme na ostrov Skye, který je, 
stejně jako údolí Glen Coe a celá Skotská vysočina, vyhlášený svou krásnou přírodou. 
Navštívíme také mnoho zajímavých památek, nevynecháme ani ochutnávku whis-
ky a prohlídku historické části Edinburghu. 

SKOTSKÁ VYSOČINA A SKYE 
Skotsko, Anglie • poznávací zájezdy
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Jaká je vaše původní profe-
se a jak jste se dostala k prů-
vodcování?
Vždy mě bavila práce s  lidmi. 
Byla jsem vysokoškolským pe-
dagogem, takže jsem si zvykla 
připravovat se a sbírat materiály, 
kdysi k  přednáškám, teď k  na-

vštěvovaným destinacím. S průvodcováním jsem začala už jako vysoko-
školská studentka – tehdy pro nás byly letní brigády z finančních důvodů 
nezbytností. Na  své zkušenosti a  absolvované kurzy jsem pak navázala 
v roce 1990, když jsem začala průvodcovat pro CK Čedok.

Jak a kdy začala vaše spolupráce s CK Periscope Skandinávie?
Za  naše osudové setkání s  CK Periscope mohl vlastně záskok. V  roce 
1994 byl připraven první zájezd do  Pobaltí a  Petrohradu, ale průvod-
ce náhle onemocněl, a tak jsem byla „zapůjčena“ CK Čedok. Zájezd se 
mi velmi líbil, především proto, že obsahoval nejen známá města, ale 
i turistiku v tamních národních parcích. Navíc bylo sympatické i složení 
účastníků, a tak už jsem u CK Periscope zůstala.

Do kterých zemí se s vámi můžou lidé vypravit a které destina-
ce máte vy sama nejraději?
Co mám nejraději? Jednoznačně všechno! Upřednostňuji různorodost 
a nechci zabřednout do stereotypu stejných zájezdů. Proto mi spoluprá-
ce s CK Periscope velmi vyhovuje. Všechny zájezdy totiž absolvuji za rok 
jen jednou. Škálu míst mám přitom širokou a pestrou, také díky dobré 
znalosti ruštiny.
V  roce 2019 chystám kromě vděčné kombinace Norsko-Island (srpen) 
také zájezd do Izraele (květen), v červnu do Petrohradu, následovat bude 
Pobaltí (červenec), v září pak zamířím s klienty do Arménie a Gruzie a pak 
i do Střední Asie – hornatého Kazachstánu a historického Uzbekistánu. 
Novinkou příštího roku pak bude v červnu pestrý zájezd do Švýcarska, 
na který se velmi těším, neboť mojí největší láskou jsou hory.

…odpovídá průvodkyně Olga Žáková na otázku, která země ji oslovuje více, zda Norsko, nebo 
Island. Oblíbených koutů má ale na světě spoustu a o všech toho také mnoho ví. Letos se s ní 
můžete vydat například do  Izraele, Pobaltí, Petrohradu, na  kombinovaný zájezd Norsko- 
-Island, do Arménie a Gruzie, do Kazachstánu a Uzbekistánu, a úplnou novinkou bude zájezd 
do Švýcarska.

S OLGOU ŽÁKOVOU
ROZHOVOR

ANI JEDNA VÍCE, 
PROTOŽE OBĚ NEJVÍCE

K velmi oblíbeným zájezdům patří už několik let zájezd do Pet-
rohradu. Čím je podle vás tak atraktivní a v jakém období bys-
te doporučovala tam zamířit?
Petrohrad je moje srdeční záležitost. Jak o bílých nocích s úžasnou at-
mosférou, tak v době adventní, kdy Ermitáž (největší a nejbohatší umě-
lecké sbírky na světě) i Kateřinský palác s Jantarovou komnatou absol-
vujete v poklidu, bez davů asijských turistů, a můžete si zdejší skvosty 
opravdu vychutnat.

Jako průvodkyně jezdíte ráda i do zemí, jako je Arménie, Gru-
zie, Kazachstán a Uzbekistán. V čem je jejich kouzlo a v jakém 
období je podle vás největší?
Pro návštěvu těchto zemí upřednostňuju začátek podzimu, kdy je tu 
stálé a příjemné počasí, také si tu užijete spoustu ovoce a prodloužíte 
si letní sluníčko.
Zakavkazsko nabízí nepřeberné bohatství přírodních krás (Ararat, Kaz-
bek) a skvělé památky, které patří pod UNESCO. A není divu, vždyť jsou 
to první křesťanské země na  světě! Kazachstán má dechberoucí hory 
a Uzbekistán skvostné Tamerlánovy stavby.

CK Periscope je specialistou na severské destinace, především 
na Norsko a Island. Která z těchto zemí je vám bližší?
Ani jedna více, protože obě nejvíce. To je jako srovnávat jablka s hruš-
kami. K  Norsku mám na-
víc osobní vztah, protože 
jsem tam v  roce 1994 
působila na  zimních OH 
v  Lillehammeru, a  mohla 
tak poznat sympatické 
a milé Nory, kteří vše řešili 
s nadhledem a bez stresu 
(pozn. red.: Olga Žáková 
je krasobruslařská expert-
ka, naše bývalá světově 
uznávaná rozhodčí).

IZRAEL  To nejlepší z Izraele ...................................... 6. 5. – 12. 5. 2019
POBALTÍ  uzavřená skupina, případně doprodej ............ 30. 6. – 7. 7. 2019
NORSKO, ISLAND  Klenoty Norska a Islandu 2 ........ 16. 8. – 23. 8. 2019
GRUZIE A ARMÉNIE ................................................. 20. 9. – 28. 9. 2019
KAZACHSTÁN A UZBEKISTÁN.................................... 3. 9. – 11. 9. 2019
RUSKO  Advent v Petrohradu 2019 ....................... 28. 11. – 3. 12. 2019
ŠVÝCARSKO  Švýcarsko nejen pro 55+ připravujeme, kód na webu: 81SV

RUSKO    Petrohrad – poklad Ruska ........28. 5. – 2. 6. 2019 
(vyprodáno, rezervujte si již nyní Advent v Petrohradu 
s Olgou Žákovou - viz vpravo)

OLGA ŽÁKOVÁ
ZÁJEZDY 2019



P E R I S C O P E
SVĚT 2019

CESTOVNÍ KANCELÁŘ

SVĚT S PRŮVODCI CK PERISCOPE SE VÁM PRÁVĚ OTEVÍRÁ!

OBNOVENÉ ZÁJEZDY:

PERU
HOLANDSKO

NOVÝ ZÉLAND
TRADIČNÍ ZÁJEZDY:

AZORY
MADEIRA
KANADA

A DALŠÍ

PŘEDNÁŠKY
 20. 11. 2018  Madeira, Plzeň, Dominik centrum  

(Tomáš Hájek)
 10. 1. 2019  Madeira a Azory, Olomouc,  

Kino Metropol (Patrik Dekan)
 17. 1. 2019  Kanada, Zlín, Hvězdárna  

(Patrik Dekan)
 18. 1. 2019  Madeira, Brno, veletrh GO  

(Antonín Novák)
 29. 1. 2019  Kanada, Praha, Nová Beseda  

(Václav Bacovský)
 6. 2. 2019  Omán, Ústí nad Labem,  

Severočeská věd. knihovna 
(Václav Bacovský)

 25. 2. 2019  Madeira a Azory, Ostrava,  
KD Ostrava (Patrik Dekan)
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JARNÍ INSPIRACE
       ANDALUSIE, 
festival v Seville

       Tajemná a bájná 
GRUZIE

Tradiční oblíbený zájezd, jehož specialitou 
je kromě návštěvy Gilbraltaru termín konání 
– andaluská folklorní slavnost Feria de Abril 
v Seville je právě v plném proudu! Fascinující je 
nejen andaluská příroda, jíž dominuje nepře-
hlédnutelná pestrost, bohaté olivové háje 
a úchvatné mořské i oceánské pobřeží, ale své 
neopakovatelné kouzlo nabízí i  již zmíněné 
starobylé historické památky, vynikající místní 
gastronomie a  působivý folklor – především 
flamenco. V neposlední řadě zde potkáte řadu 
usměvavých a pohostinných lidí. Dobrá nálada 
a pohoda z obyvatel Andalusie přímo čiší!
1. den: Odlet z  Prahy do  Malagy. 2. den: Podél 
pobřeží dojedeme k  horské vesnici Casares, kde 
si prohlédneme typickou architekturu bílých ves-
niček. Dostaneme se i  na  britské území zvané 
Gibraltar. 3. den: Pobyt v  Cádizu. Přesun 
do Sevilly. 4. den: Sevilla, jedinečné a nezapome-
nutelné město! Naším záměrem je zažít festivalový 
kolorit v  době „Feria de Abril“. Během slavnosti 
je Sevilla nazdobená, 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 
procházky Córdobou a  dále přejezd příjemnou 
krajinou do  Granady. 7.  den: Návštěva honosné 
palácové pevnosti Alhambry a zahrady Generalife. 
Arabský trh je nejvyhlášenější právě v  Granadě. 
Vstupné do Alhambry je zahrnuto v ceně zájez-
du. Přesun do Malagy. 8. den: Odlet do Prahy

Tbilisi a  okolí, oblast 
Velkého Kavkazu s mytic-

kou horou Kazbek. Klášter Davida Garedži u hra-
nic s Ázerbajdžánem. Ubytování ve 4* hotelech 
v centru Tbilisi, skvělá polopenze, vstupy v ceně!
1. den: Odpoledne odlet z Prahy do Tbilisi. Z letiš-
tě se přesuneme do  hotelu. 2. den: Celodenní 
prohlídka Tbilisi, lanovkou vyjedeme na  pevnost 
Narikala, projdeme se starým městem kolem 
mešity a  sirných lázní, navštívíme pravoslavnou 
katedrálu Nejsvětější Trojice a  Národní muze-
um, kde je uložen zlatý poklad. Večeře v  restau-
raci s  programem tradičních tanců. 3.  den: 
Polopouštní krajinou se vydáme ke  klášteru 
Davida Garedži, prohlédneme si klášter Lavra 
Monastery a projdeme se u jeskyní Udabno. Oběd 
bude formou pikniku. Dále navštívíme jedno 
z hlavních poutních míst v Gruzii – klášter Bodbe. 
Večeře v místní rodině v městečku Sighnagi, večer 
přejezd zpět na  ubytování v Tbilisi. 4. den: Tento 
den se vydáme do  oblasti Velkého Kavkazu, cestou 
navštívíme klášter Jvari a  pevnost Ananuri. Z  měs-
tečka Stepancminda vyjedeme vozy 4x4 ke  kostelu 
sv. Trojice (Gergeti) s  úchvatnými pohledy na  masiv 
Kazbeku (5 047 m  n.  m.). Ubytování v  3* hotelu 
Gudauri (2  196 m n.  m.), večeře. 5. den: Nejprve 
navštívíme Mtskhetu, jedno z  nejstarších měst 
Gruzie, kde si prohlédneme interiér katedrá-
ly Svetitskhoveli (UNESCO). V  Gori navštívíme 
Stalinovo muzeum. Po  návratu do Tbilisi zbude 
v podvečer čas na individuální procházku městem 
nebo návštěvu restaurace. 6. den: V ranních hodi-
nách transfer na letiště a odlet do Prahy. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
5. 5. – 12. 5. 2019 28 900 Kč 08SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Malaga (s  přestu-
pem) a zpět vč. let. tax, dopravu autobusem, 7x ubyto-
vání ve 3* hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 
7x snídaně, průvodce, vstupné do Alhambry, cestov-
ní pojištění včetně storna UNIQA K7C a  pojištění CK. 
Cena neobsahuje: vstupné cca 80 EUR a  další výše 
neuvedené služby. Příplatky: 6x večeře: 2 500 Kč (min. 
10 osob), jednolůžkový pokoj: 6  000 Kč. Minimální 
počet účastníků: 25.

       HOLANDSKO
– Amsterdam 
a rozkvetlá krása 
Autobusový zájezd do  nejznámějších míst 
Holandska v  době oslavy Dne krále. Pouze 
s jedním nočním přejezdem. Průvodcem zájez-
du bude Fero Michlík.
Bohatý program v  zemi, 
ve  které se dlouhé roviny 
plné zeleně, pasoucího se 
dobytka a  kanálů s  pro-
plouvajícími loďkami střídají s úhledně upravenými 
městečky a vesnicemi. Prohlédneme si větrné mlýny, 
největší evropský květinový park, přímořské lázeň-
ské městečko, ochutnáme holandský sýr, nakláda-
ného herinka nebo smažené čerstvé rybí speciality.

1. den: Brzy ráno svoz z  Brna. Z  Prahy mikro-
busem, pozdě večer příjezd na  nocleh. 2. den: 
Vyhlášený sýrový trh v Alkmaaru. Hlavními akté-
ry toho představení budou nosiči v  bílých uni-
formách, slamácích a  s  trakaři plně naloženými 
obrovskými bochníky sýra. Volendam – malebná 
tradiční rybářské vesnice na  břehu jezera Mar-
kermeer. 3. den: Dnes Holandsko oslavuje svého 
krále Willema-Alexandra. Oslavy známé dříve jako 
Queen´s Day se proměnily na King´s Day. Záplava 
oranžové barvy a neutuchajícího veselí nás pohltí 
všude, kam se podíváme, i v Keukenhofu – největ-
ším květinovém parku v  Evropě i  v  Maduroda-
mu (Holandsko v miniatuře, modely nejznámějších 
památek a  staveb včetně pohyblivých aut, vlaků 
a  lodí). 4. den: Amsterodam budeme pozorovat 
z  paluby lodi při plavbě sítí kanálů, projdeme se 
ulicemi města. Individuální volno na  muzea. Přes 
noc cesta zpět. 5. den: Příjezd kolem poledne. 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
25. 4. – 29. 4. 2019 16 500 Kč 06SV

Cena obsahuje: dopravu mikrobusem, 3x ubyto-
vání v  hotelu (2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou), 
3x  snídaně (z  toho 1x formou balíčku), průvodce, 
cestovní pojištění včetně storna UNIQA K7C a  pojiš-
tění CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 60 EUR, další 
výše neuvedené služby. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 
2 000 Kč. Minimální počet účastníků: 15

František  
Michlík
průvodce 
zájezdu

Termín: Cena:  Kód na webu:  
7. 5. – 12. 5. 2019 29 700 Kč 24SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Tbilisi a  zpět vč. 
let. tax (let s  přestupem), dopravu mikrobusem, 
5x  ubytování v  hotelu (2lůžkové pokoje s WC a  spr-
chou), 4x snídaně (mimo poslední den), 3x večeře 
(v  restauraci, v  místní rodině a  v  hotelu), oběd for-
mou pikniku, vstupné dle programu, cestu vozem 
4x4 na Gergeti, průvodce, cestovní pojištění včetně 
storna UNIQA K7C a  pojištění CK. Cena neobsahu-
je: spropitné cca 10 EUR/os. místnímu řidiči, další 
výše neuvedené služby. Příplatek: 1lůžkový pokoj: 
6 300 Kč. Minimální počet účastníků: 10

NOVINKA

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

facebook.com/periscope.cz

Lisabon je nádherné město s  jihoevropským 
stylem, pohodovou atmosférou a  příjemným 
klimatem. Při návštěvě této multikulturní por-
tugalské metropole budete mít možnost po-
znat i krásné okolí města, jen ten čas by měl utí-
kat pomaleji. Pojeďme spolu na nejzápadnější 
výběžek evropské pevniny!
1. den:  Večer odlet z  Prahy do  Lisabonu. Transfer 
na  hotel metrem. 2. den:  Po  snídani se vydáme 
na  procházku centrem města na  náměstí Praça 
do  Comércio (Obchodní náměstí). Poté nás čeká 
výstup na  maurský hrad sv. Jiří (Castelo do  Sao 
Jorge). Odtud je nádherný výhled na  město 
i  na  řeku Tejo, která nedaleko Lisabonu ústí 
do Atlantiku. Odpoledne si prohlédneme Alfamu, 
nejstarší část města s  úzkými uličkami, jež byla 
středověkou arabskou (maurskou) osadou, a  lisa-
bonskou katedrálu. 3. den:  Za  dalšími nezapo-
menutelnými zážitky se vypravíme mimo centrum 
tramvají do  čtvrti Belém, odkud se v  15. století 
vyráželo za námořními objevy. Tento zlatý věk Lisa-
bonu připomíná nevelká, ale o  to více okouzlující 
věž Torre de Belém, a  blízký klášter Jeronimos. 
Obě památky jsou na seznamu UNESCO. Dále uvi-
díme např. památník portugalských objevitelů 
a  dlouhý most Vasco da Gama. Navečer mohou 
zájemci dojet lanovkou nad pobřežím na výstavi-
ště EXPO. 4. den: Individuální volno nebo fakulta-
tivní výlet s průvodcem mimo město. Můžeme se 
vydat do pohádkového zámku Sintra, kde navští-
víme Královský palác s nádhernou okolní vegetací. 
Poté přejedeme k nejzápadnějšímu výběžku Portu-
galska a  evropské pevniny Cabo da Roca. Návrat 
do Lisabonu. 5. den: Dopoledne individuální volno. 
Kolem oběda transfer na letiště a odlet do Prahy.

LISABON a okolí 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
10. 4. – 14. 4. 2019 19 900 Kč 76SV
Cena obsahuje: letenky z Prahy vč. let. tax (přímý let), 
transfer z letiště do hotelu a zpět, 4x ubytování v hote-
lu se snídaní, průvodce, cestovní pojištění K7C a pojiš-
tění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné cca 
50 EUR, jízdenky na místní dopravu, fakultativní výlety. 
Příplatky: jednolůžkový pokoj: 3 500 Kč, letenka z Víd-
ně na vyžádání. Minimální počet účastníků: 12.

Lisabon a Madeira
Poznávání a  výšlapy kolem levád. Mořský 
vzduch a  bujná vegetace s  mnoha druhy 
květin vás nenechají na  pochybách, že jste 
v  subtropech. Bonusem zájezdu jsou dva dny 
v Lisabonu!
1. den: Časný ranní odlet z  Prahy do  Lisabonu. 
Transfer do  hotelu metrem. Prohlídka historic-
kého centra Lisabonu a hradu sv. Jiří. Alfama – 
nejstarší část města s úzkými uličkami, lisabonská 
katedrála a  další památky. 2. den: Mimo cent-
rum navštívíme starobylou čtvrť Belém se dvěma 
památkami UNESCO: Belémská věž a  klášter 
Jeronimos. Večerní let do  Funchalu a  transfer 
do  hotelu v  centru. 3. den: Prohlídka středu 
města, čtvrť Monte, tropická zahrada, muzeum 
minerálů, ochutnávka madeirského vína. 4. den: 
Přejezd horskou silnicí do sedla Eira do Serrado. 
Výstup na plošinu s výhledem do „Údolí jeptišek“. 
Odpoledne výšlap po vyprahlém poloostrově Sao 
Lourenço. 5. den: Návštěva vesničky Ribeiro Frio. 
Procházka krátkou levádou na  vyhlídku Balcoes 
a  pak další levádou s  několika krátkými tunely 
do Portely. 6. 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. 7. den: 
Autobus nás doveze na  vrchol Pico de Arieiro. 
Pěšky na  vyhlídku Ninho da Manta. Poté přejezd 
přes obec Sao Vicente. Koupání v  lávových jezír-
kách v  městečku Porto Moniz. Návrat vyhlídko-
vou silnicí. 8. den: Dopoledne volno ve Funchalu, 
odpolední odlet do ČR přímým letem.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20. 5. – 27. 5. 2019 28 900 Kč 09SV

Cena obsahuje: letenku Praha – Lisabon – Funchal 
a zpět vč. let. tax, 7x ubytování ve 3* hotelu v Lisabonu 
a v centru Funchalu (2lůžkové pokoje s WC a sprchou), 
7x snídaně, průvodce, dopravu podle programu, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C a  pojištění proti úpadku 
CK. Cena neobsahuje: vstupné (cca 35 EUR + sjezd 
na  saních od  30 EUR), spropitné a  další výše neuve-
dené služby. Příplatky: 5x večeře: 2 600 Kč, 1lůžkový 
pokoj: 4 000 Kč. Minimální počet účastníků: 14.
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Porto a Azory  
nejen pro 55+

NÁŠ TIP NA  KLIDNOU DESTINACI. Málo obje-
vená evropská exotika na  samém konci 
Evropské unie a  daleko v  Atlantském oceánu. 
Vychutnejte si dobré portské víno, osvěžte se 
mořských vzduchem a  relaxováním v  termál-
ních koupalištích. Během více jak čtyřden-
ního pobytu na ostrově São Miguel objedeme 
ostrov kolem dokola a seznámíme se s dávnou 
námořní a velrybářskou historií. Ostrov oplývá 
mnoha přírodními krásami. Užijeme si klidu 
a pohody v pěkném hotelu na dohled moře.
Pokud je vám více jak 55 let, je cena pro vás 
o 2 000 Kč nižší!
1. den: Odpoledne let Praha – Porto (v  době 
tisku plánován 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 dvoupatrovému mostu Dom Luis 
I. Odlet na Azorské ostrovy. 3. den: Sopečný masiv 
Sete Cidades, panoramatický výhled na dvě jeze-
ra, modré a zelené, v obrovském sopečném krá-
teru s  obvodem až 12  kilometrů. Večeře. 4.  den: 
Prohlídka nejrušnějšího města ostrova Ponta Del-
gada, 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  největších přírodních atrakcí 
ostrova. Večeře. 7. den: Ananasová plantáž. Odlet 
do Porta. Transfer na hotel. 8. den: Vyfoťte se v nej-
krásnějším knihkupectví světa – secesní Livraria 
Lello. Večer odlet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
13. 6. – 20. 6. 2019 40 900 Kč 63SV
4. 7. – 11. 7. 2019 40 900 Kč 63SV

5. 10. – 12. 10. 2019 38 900 Kč 63SV
Cena obsahuje: letenku z  Prahy do  Porta, na  Azor-
ské ostrovy a zpět vč. letištních tax, dopravu v Portu 
metrem, na Azorech mikrobusem, 7x ubytování v turi-
stickém hotelu (2lůžkové pokoje s  příslušentsvím), 
7x  snídaně, 3x večeře, průvodce, cestovní pojištění 
UNIQA K7C vč. storna 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 dal-
šími slevami. Minimální počet účastníků: 10.
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
14. 6. – 21. 6. 2019 27 500 Kč 69SV 

30. 8. – 6. 9. 2019 27 500 Kč 69SV
V roce 2019 již popáté uspořádáme zájezd Silvestr 
na Madeiře – rezervujte včas. Kód na webu: 28SV. 

Cena obsahuje: letenky Praha – Funchal a  zpět vč. 
let. tax, 7x ubytování ve 3* hotelu v centru Funchalu 
(2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou, bez ledničky), 
7x snídaně, průvodce, dopravu podle programu, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C včetně storna a  pojištění 
proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné asi 
30 EUR, katamarán cca 35 EUR, zahrady 6-13 EUR, 
lanovka cca 10 EUR, spropitné a další výše neuvedené 
služby. Příplatky: 5x večeře 2  600 Kč, jednolůžkový 
pokoj: 4 000 Kč. Pozn.: Večeře je podávána v hotelo-
vé restauraci. Večeře v  restauracích ve  městě bývají 
i  levnější. Minimální počet účastníků: 10. Garance 
menší skupiny. 

MADEIRA
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MADEIRA  
– dovolená v ráji
Poznávání, výšlapy kolem levád, odpočinek, 
zábava (festivaly, karneval, silvestr) … Mořský 
vzduch a  bujná vegetace s  mnoha druhy kvě-
tin vás nenechají na  pochybách, že jste v  sub-
tropech. Již desátým rokem vás zveme na příjem-
ný portugalský ostrov Madeira. Garantujeme léty 
ověřený příjemný hotel kategorie cca 3* s  tera-
sou v centru Funchalu a malé skupiny cestujících.

V červnovém termínu se na Madeiře koná Festival 
Atlantico doprovázený celý měsíc různými kul-
turními akcemi, které vyvrcholí každou sobotu 
velkolepým ohňostrojem.
V zářijovém termínu se na Madeiře koná Festival 
vína doprovázený mnoha folklorními akcemi, které 
mají spojitost s  vinobraním. Dne 1. září prochází 
městem slavnostní alegorický historický průvod. 

MADEIRA – turistika

Již desátým rokem vás zveme na příjemný por-
tugalský ostrov Madeira. Nezažijete zde vedra 
jako na Mallorce, přesto vás však mořský vzduch 
a  bujná vegetace s  mnoha druhy květin nene-
chají na  pochybách, že jste v  subtropech. Již 
tradičně máme ubytování s  bohatými snídaně-
mi v klienty oblíbeném tříhvězdičkovém hotelu 
s vyhlídkovou terasou přímo v historickém cen-
tru Funchalu. Cestujeme v malých skupinách. 
Informace o  turistické náročnosti: Naše zájezdy 
na  Madeiru jsou obohaceny o  několikahodino-
vé túry přírodou a  podél levád. Některá místa 
jsou však exponovanější (prudký výstup nebo 
sestup, možnost vyvolání závratě nebo klaustro-
fobie). Na  zájezdu se setkávají klienti různého 
věku a s různou výkonností, proto je třeba počítat 
s  úpravou programu podle schopností většiny 
účastníků. Zcela výjimečně může průvodce nedo-
poručit klientovi účast na túře. 
Při včasné rezervaci možnost prodloužení 
každého termínu na  11 dnů bez průvodce. 
Informace na webu. 
11denní zájezd v termínu 27. 9. – 7. 10. 2019 je 
obohacený o pobyt a poznávání severu ostrova.
Tento zájezd se dá spojit se zájezdem Návrat 
na Madeiru.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
27. 5. – 3. 6. 2019 27 900 Kč 41SV
26. 7. – 2. 8. 2019 27 900 Kč 41SV

27. 9. – 7. 10. 2019 29 900 Kč 41SV
Cena obsahuje: letenky Praha – Funchal a  zpět vč. 
let. tax, 7x ubytování ve 3* hotelu v centru Funchalu 
(2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou, bez ledničky), 
7x snídaně, průvodce, dopravu podle programu, ces-
tovní pojištění UNIQA K7C včetně storna a  pojištění 
proti úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné asi 
30 EUR, katamarán cca 35 EUR, zahrady 6-13 EUR, 
lanovka cca 10 EUR, spropitné a další výše neuvedené 
služby. Příplatky: 5x večeře 2  600 Kč, jednolůžkový 
pokoj: 4 000 Kč. Pozn.: Večeře je podávána v hotelo-
vé restauraci. Večeře v  restauracích ve  městě bývají 
i  levnější. Minimální počet účastníků: 10. Garance 
menší skupiny. 

MADEIRA – turistika, 
poznávání a koupání 
Letecký zájezd na  portugalský ostrov Madeira 
určený všem, kdo se chtějí během své dovolené 
detailně seznámit s krajinou ostrova od pobřeží 
až k nejvyššímu vrcholu. Nabízíme chůzi po levá-
dách formou vycházek v  horách a  náročnější 
nebo celodenní túry na pobřeží. Ubytováni bude-
me na  dvou místech – na  dosah vln Atlantiku 
v Porto Moniz a v centru hlavního města Funchal.
1. den: Odlet přímým letem a ubytování na 3 noci 
na  severozápadním cípu Madeiry v  Porto Moniz. 
2.  den: Několikahodinová vycházka v  okolí ves-
ničky Lamaceiros. V Porto Moniz koupání ve svě-
tově proslulých lávových bazénech. 3. den: 
Projedeme se cestou plnou vyhlídek po  rozekla-
ném severním pobřeží a vydáme se na královskou 
Levadu do  Rei, která nás provede vavřínovým 
pralesem v okolí městečka Sao Jorge. 4. den: Dnes 
nás čeká celodenní túra hornatým vnitrozemím, 
kde se nám za příznivého počasí otevřou výhledy 
do všech stran. Z horského průsmyku Encumeada 
se vydáme vysokohorskou krajinou až do Achady 
do Teixeira. Po  cestě budeme procházet pod nej-
vyšším madeirským vrcholem Pico Ruivo, kam se 
zájemci mohou také vydat. Přesun na  ubytování 
do  hlavního města Funchalu. 5. den: Půldenní 
turistika v  oblasti sedla Encumeada. Fakultativně 
trajektem na ostrov Porto Santo s krásnou píseč-
nou pláží nebo relax v centru ve Funchalu. 6. den: 
Vyjedeme do vesničky Ribeiro Frio. Po krátké pro-
cházce k vyhlídce Balcoes nás bude čekat několika-
hodinová cesta podél levády do Portely. 7. den: 
Stezka do  Porto da Cruz, která nabízí strhující 
výhledy na divoké severní pobřeží. 8. den: Odlet 
přímým letem do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
2. 8. – 9. 8. 2019 27 900 Kč 66SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Funchal a  zpět vč. 
let. tax, 7x ubytování v  hotelech (2lůžkové pokoje 
s WC a sprchou, bez ledničky), 7x snídaně, průvodce, 
dopravu podle programu, cestovní pojištění UNIQA 
K7C včetně storna a pojištění proti úpadku CK. Cena 
neobsahuje: vstupné cca 30 EUR, katamarán cca 35 
EUR, zahrady 6-13 EUR, lanovka cca 10 EUR, spropitné 
a  další výše neuvedené služby. Příplatky: 5x večeře 
2 600 Kč, jednolůžkový pokoj: 4 000 Kč. Pozn.: Večeře 
je podávána v  hotelové restauraci. Večeře v  restau-
racích ve  městě bývají i  levnější. Minimální počet 
účastníků: 10. Garance menší skupiny. 

NOVĚ UPRAVENÝ PROGRAM  

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

V roce 2019 již popáté uspořádáme zájezd 

SILVESTR NA MADEIŘE 
Rezervujte včas. Kód na webu: 28SV
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Velikonoční relax
na AZORECH 
Azorské ostrovy leží v  Atlanském oceánu, 
2  hodiny letu z  Portugalska. Díky odlehlosti 
zde nejsou davy turistů. Objevíte ráj zelené 
a modré barvy v rozmanité vegetaci (mj. oblíbe-
né hortenzie), ve vodách jezer uvnitř sopečných 
kráterů a ve vlnách vždy divokého moře. Počasí 
je kromě léta přibližně stejné, teploty se pohy-
bují okolo 20  stupňů. I  proto se můžete bez 
obav vydat na náš další oblíbený zájezd na cen-
trální azorský ostrov Sao Mi guel již koncem 
dubna o Velikonocích. Kromě krátkých vychá-
zek se vykoupete v termálních pramenech.
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 
panoramatických výhledů na ostrov a na dvě jezera, 
modré a  zelené, v  obrovském sopečném kráteru 
s obvodem až 12 kilometrů. 3. den: Možnost půl-
denního lodního výletu na  pozorování velryb 
a  delfínů. Odpoledne se podíváme do  hlavního 
města Ponta Delgada, mj. na  tržiště, kde si může-
me 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 vyrazí 
dech 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  přestupu 
přílet do Prahy navečer.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
19. 4. – 24. 4. 2019 32 500 Kč 73SV
Cena obsahuje: letenky Praha – Ponta Delgada 
(s přestupem) a zpět vč. let. tax, 5x ubytování ve 2-3* 
hotelu (2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou), 5x snída-
ně, průvodce, dopravu podle programu, cestovní 
pojištění UNIQA K7C včetně storna a  pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (cca 30 EUR), 
výlet za velrybami, spropitné a další výše neuvedené 
služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj 4 000 Kč. Mini-
mální počet účastníků: 8. Garance menší skupiny.

AZORY – krásy 
ostrova Sao Miguel 
Azorské ostrovy leží v Atlanském oceánu, 2 hodi-
ny letu z Portugalska. Díky odlehlosti zde nejsou 
davy turistů. Objevíte ráj zelené a modré barvy 
v  rozmanité vegetaci (mj. oblíbené horten-
zie), ve  vodách jezer uvnitř sopečných kráterů 
a ve vlnách vždy divokého moře. Počasí je kromě 
léta přibližně stejné, teploty se pohybují okolo 
20 stupňů. Společně navštívíme hlavní ostrov 
Sao Miguel. Ostrov plný přírodních krás a  zají-
mavostí projedeme doslova křížem krážem. 
Vrcholy kopců nejsou daleko od  moře, proto 
jsou výhledy na  Atlantik skutečně úchvatné. 
Kromě krátkých vycházek se vykoupete v  ter-
málních pramenech. Garance menší skupiny.
1. a 2. den: Odlet z Prahy s přestupem na ostrov 
St. Miguel. Sopečný masiv Sete Cidades. Vyhlídka 
Vista do  Rei – nejkrásnější výhled na dvě jezera, 
modré a  zelené, v  obrovském sopečném kráteru. 
3. den: Možnost půldenního lodního výletu na   
pozorování velryb a  delfínů. Ponta Delgada, mj. 
tržiště, kde si můžeme vychutnat místní speciali-
ty (ananas). 4.  den: Výlet do Furnasu, známého 
sopkou a tzv. Caldeiras s kouřícími gejzíry a hor-
kými vřídly. Návštěva rajské zahrady s  jezírky 
Terra Nostra, kde vám vyrazí dech bujná exotická 
vegetace. 5. den: Půldenní výlet k  jezeru uvnitř 
kráteru Lagoa do  Fogo (Ohnivé jezero), po cestě 
prohlídka městečka Ribera Grande, malebně polo-
ženého na  vulkanické náhorní plošině. 6. den: 
Dopoledne odlet a po přestupu přílet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
7. 5. – 12. 5. 2019 31 900 Kč 47SV

10. 9. – 15. 9. 2019 31 900 Kč 47SV
Cena obsahuje: letenky Praha – Ponta Delgada 
(s přestupem) a zpět vč. let. tax, 5x ubytování ve 2-3* 
hotelu (2lůžkové pokoje s  WC a  sprchou), 5x snída-
ně, průvodce, dopravu podle programu, cestovní 
pojištění UNIQA K7C včetně storna a  pojištění proti 
úpadku CK. Cena neobsahuje: vstupné (asi 30 EUR), 
výlet za velrybami, spropitné a další výše neuvedené 
služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj 4 000 Kč. Mini-
mální počet účastníků: 8. Garance menší skupiny.

Pohodová turistika 
po AZORECH
Vystoupejte od rozervaných břehů s dramatic-
kými lávovými útesy vzhůru k  oblakům, obe-
jděte široké krátery bývalých sopek porostlé 
kvetoucími keři hortenzií, vykoupejte se v ter-
málních pramenech. Vyrazte s  námi na  turis-
tickou expedici na tři ostrovy malebného souo-
stroví Azory (Azores).
1. den:  Z  Prahy do  Lisabonu a  na  Azorské ost-
rovy. 2. den:  Ostrov  São Miguel prozkoumáme 
křížem krážem. Nenáročné túry bujnou vegetací 
i po vrcholcích vyhaslých sopek s pohledy na barev-
ná jezera v jejich nitru. Uvidíte např. sopečný masiv 
Sete Cidades, vyhlídku na  dvě jezera – modré 
a  zelené. Koupání mezi lávovými útesy v  nád-
herných sceneriích. 3. den: Geotermální oblast 
Furnas s  gejzíry,  koupání v  termálních prame-
nech. Přírodní rezervace Lagoa do  Fogo (Ohnivé 
jezero). 4.  den:  SV část ostrova s  divokým pobře-
žím a přírodním parkem Nordeste. 5. den: Odlet 
na  ostrov Faial. Výlet na  poloostrov Ponta dos 
Capelinhos, vyhlídka a  Muzeum vulkanologie 
u majáku. 6. den: Výstup na kráter Caldeiro, túra 
po  obvodu kráteru. 7. den:  Trajektem na  ostrov 
Pico. Obhlídka unikátních vinic, skrytých mezi lávo-
vými zídkami (UNESCO). Lajes do Pico – možnost 
vyplout na velrybí safari. 8. den: Výstup v případě 
volné kapacity na nejvyšší horu Portugalska, vrchol 
sopky Ponta do Pico (2 351 m n. m.). 9. den: Návrat 
trajektem na  ostrov Faial. V  přístavu Horta kotví 
plachetnice a  jachty z  celého světa. Možnost kou-
pání. 10. den: Odlet zpět.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
2. 7. – 11. 7. 2019 48 900 Kč 62SV
23. 8. – 1. 9. 2019 48 900 Kč 62SV

24. 9. – 3. 10. 2019 46 900 Kč 62SV
Cena obsahuje: letenku z  Prahy na  Azorské ostrovy 
a  zpět (s  přestupy) vč. let. tax, letenku mezi ostrovy, 
dopravu mikrobusem, trajekt mezi ostrovy, 9x ubytová-
ní v turistických hotelech (2lůžkové pokoje s WC a spr-
chou), 9x snídaně, průvodce, cestovní pojištění UNIQA 
K7C a  pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
vstupné cca 40  EUR, výstup na  Pico Mountain s  hor-
ským vůdcem: cca 50 EUR, další stravu a výše neuvede-
né služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 8 000 Kč, ces-
tovní pojištění ČP včetně storna s  rozšířeným limitem 
storna zájezdu 560 Kč. Minimální/maximální počet 
účastníků: 8/16. Garance menší skupiny.
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KANADA

Termín: Cena:  Kód na webu:  
15. 6. – 22. 6. 2019 42 500 Kč 68SV
Časová sleva 6 % do 14. 12. 2018, cena 39 950 Kč

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Toronta a zpět vč. 
let. tax, dopravu autem nebo mikrobusem, 6x  uby-
tování ve  dvoulůžkových pokojích motelů a  chat 
(2-3  pokoje) s  příslušenstvím, průvodce, poplatek 
za  přírodní park, cestovní pojištění UNIQA K7C vč. 
storna a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahu-
je: vstupné cca 200 CAD, stravu a  výše neuvedené 
služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj v  motelech 
a využití pokoje v chatě 1 osobou (2-3 pokoje v chatě): 
8 000 Kč, cestovní pojištění České pojišťovny s rozší-
řením storna zájezdu: 560 Kč. Minimální/maximální 
počet účastníků: 11/23. Garance menší skupiny.

Niagara, Ontario a příroda KANADY
Týdenní ochutnávka kanadského stylu života: 
z  veliké metropole Toronto s  věží CN Tower, 
krásnými mrakodrapy a  hokejovým muzeem 
slávy přes zemědělskou krajinu a  malá měs-
tečka až k pobytu v přírodě. Magnety nenároč-
ného poznávacího zájezdu jsou též Niagarské 
vodopády a provinční přírodní park Algonqui-
ne. Na místě je možné zapůjčit si kánoe nebo 
kola. Možnost koupání – tato část Kanady leží 
jižněji než ČR!

1. den: Během dne odlet z Prahy do Toronta (s pře-
stupem). Přílet do správního města provincie Ontario. 
Vypůjčení minivanu a transfer na ubytování. 2. den: 
Teskně hučí Niagara.  Niagarské vodopády  mají 
z kanadské strany i pěkné okolí – navštívíme půvab-
né městečko Niagara-On-The-Lake na  břehu jezera 
Ontario, v  jehož okolí se pěstuje vinná réva. Cestou 
k  vodopádům Niagara Falls zastavíme na  pěkných 
vyhlídkách. Pod vodopády samotné lze podniknout 
plavbu lodí. 3. den: Dopoledne dojedeme do centra 
Toronta. Během dne spatříme jak mrakodrapy a přes 
500 m vysokou  věž CN Tower, tak najdeme pěkná 
přírodní zákoutí, třeba na  břehu jezera. Zájemci 
mohou navštívit hokejovou síň slávy  (Hockey Hall 
of Fame).  Odpoledne se vydáme na  západ smě-
rem k  dalšímu z  tzv.  Velkých jezer (The Great 
Lakes) – Hurónskému. 4. den: Většinu dne strávíme 
v městečku Parry Sound a v jeho okolí. Svou polo-
hou na  břehu jezera a  nabídkou odpočinkových 
aktivit je pro turisty velmi atraktivní. Můžete  letět 
hydroplánem nebo se plavit výletní lodí mezi desít-
kami šérových ostrůvků posetých lesy a  chatami. 
Později odpoledne se vnoříme do  krajiny plné lesů 
a  jezer, která je pro Kanadu tak typická. Příjezd 
na  ubytováni. 5. den:  Dnešní den si užijeme v  dal-
ším romantickém prostředí, v  provinčním parku 

Algonquine.  Spatříme losy již cestou tam, anebo 
až při návratu zpět? Vstupné do parku je zahrnuto 
v  ceně. 6. den: Znovu se vypravíme na  některou 
značenou stezku do pravé kanadské přírody v parku 
Algonquine. Podle zájmu 2-5hodinová vycházka 
nebo  vypůjčení kánoí.  Poslední noci jsme kdysi 
říkali „Kanada“. Užijeme si poslední společný večírek 
u ohně na břehu jezera? 7. den: Během dne odjezd 
na  letiště, odbavení a  navečer odlet (s  přestupem). 
8. den: Během dne přílet do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
16. 8. – 25. 8. 2019 66 900 Kč 78SV

Cena obsahuje: letenku z Prahy do Calgary a zpět vč. 
let. tax (s přestupy), dopravu minivanem nebo autem, 
9x ubytování ve  dvoulůžkových pokojích hotelů, 
ve  srubech a  apartmánech s  koupelnou, kuchyňkou 
a  2-3 ložnicemi, průvodce, vstupné do  národních 
parků, cestovní pojištění České pojišťovny vč. stor-
na a  pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
stravu, vstupné cca 200 CAD a další výše neuvedené 
služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj a využití poko-
je v chatě 1 osobou (2–3 pokoje v chatě): 10 000 Kč. 
Minimální počet účastníků: 10.

KANADA – toulky v NP Banff, Jasper a Yoho
garantovat, že pozorování divokých zvířat bude 
součástí programu. Čeká nás též koupání v  tep-
lých pramenech. CELÝ PROGRAM JE NA WEBU.
1. den: Odlet z  Prahy. V  případě času večerní 
prohlídka Calgary. 2. den: Turistické trasy k ledov-
covým jezerům, divokým řekám a  krásným vodo-
pádům. Štíty Skalistých hor nás budou provázet 
po  celých 9 dní. Dnes navštívíme Bow Valley Pro-
vincial Park. 3. den: Výlet do  okolí horského měs-
tečka Banff. Túra na  úbočí téměř třítisícové hory 
Mt. Cascade. 4. den: Dojezd do  NP Yoho. Výlet 
k  neskutečně modrému „morénovému“ jezeru 
Moraine Lake pod deseti štíty vyššími 3  000 m. 
5.  den:  Vysoký vodopád Takakkaw Falls, peřeje 
řeky Kicking Horse River a  čelo ledovce Emerald 

Glacier. 6. den: Icefield Parkway – jedna z  nej-
krásnějších horských cest na  světě spojující NP 
Banff a Jasper. Zastávky např. ledovcový splaz Bow 
Glacier, jezero tvaru psí hlavy Peyto Lake … 
7. den: NP Jasper a okolí. Krátký výlet do Britské 
Kolumbie, pohledy na její nejvyšší horu Mt. Rob-
son. Ledovcové jezero, do  něhož spadá Andělský 
ledovec. 8.  den:  Lodí po  krásném Maligne Lake 
kolem nejfotografovanějšího ostrůvku Kanady – 
Spirit Island. 9.  den:  V  oblasti kaňonu Maligne 
Canyon uskutečníme kratší túru.  Cesta zpět opět 
po  vyhlídkové silnici Icefield Parkway. Procházka 
kolem jezera Lake Louise. 10. den: Odjezd do Cal-
gary a odlet do Prahy. 11. den: Přílet do Prahy.

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 ledovci, nabízejí nekonečné možnosti 
pro turistiku. 
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 dole-
tíme s  krátkým přestupem. Díky tomu strávíme 
více času v  přírodě, než při dlouhých přejezdech 
poznávacích zájezdů. V  kanadských národních 
parcích žije velké množství zvěře, proto můžeme 

OBLÍBENÝ ZÁJEZD

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

KANADA ZA CENU ISLANDU: 
OD 39 950 KČ!
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1. den:  Odlet z  Prahy. 2. den:  Velkolepá mešita 
sultána Qaboose, hrad Bahla, výlet  terénními 
vozy do  ománského Grand Canyonu Wadi Ghul. 
3.  den:  Trh s  dobytkem v  Nizwě,  horská vesnice 
v zemi Misfat Al Abriyeen. 4. den: Horské údolí Wadi 
Bani Khalid, oblast barevné pouště Wahiba Sands, 
noc v pouštním kempu. 5. den:   trajektem na ost-
rov Masirah –  volně žijící velbloudi. 6. den:  Relax 
a  okružní jízda kolem ostrova. 7. den:  Procház-
ka a  možnost koupání ve  Wadi Shab. Pozorová-
ní hnízdění velkých mořských želv. 8. den:  Návrat 
do Muscatu, prohlídka. 9. den: Přílet do Prahy. Zd
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Pojeďte s  námi objevit zemi ománského 
sultána plnou nezapomenutelných a  roz-
manitých krás Orientu! Fotogenická poušt-
ní krajina, vysoké hory a  horská údolí 
wadi, krásné pláže bez lidí, orientál-
ní trhy, starobylá městečka i  velkolepá 
islámská architektura. Navíc žádný arabský 
Disneyland jako v nedaleké Dubaji a mimo-
řádně přívětiví Ománci. Omán je zemí čistou, 
vnitřně soudržnou, a  tudíž bez jakýchko-
liv bezpečnostních problémů. Na  tom má 
mimořádnou zásluhu moudrý sultán, které-
ho Ománci uctívají. 
Do  Ománu míříme v  menších skupinách 
a  pohybujeme se pohodlnými pronajatými 
terénními vozy. Silnice jsou sice lepší než 
u nás, ale do pouště se nám pohon 4x4 bude 
hodit! Na jednu noc zmizíme z dosahu civili-
zace do nitra pouště Wahiba Sands a vychut-
náme si noc v pouštním beduínském kempu. 
A  zavítáme také na  ostrov Masirah, kam 
turismus ještě nedorazil. Letíme do hlavního 
města Muscatu a  vyrážíme buď po  směru, 
nebo proti směru hodinových ručiček 
na  okruh úžasnou zemí provoněnou kadi-
dlem! Objevte s  námi Omán ve  skvělé 
partě cestovatelů všech 
věkových kategorií!

Vážení cestovatelé, již 27. sezonu vypravu-
je CK Periscope desítky zájezdů do  skandi-
návských zemí a  od  roku 2010 též do  dal-
ších zemí a  regionů celého světa (mj. Nový 
Zéland, Kanada, Madeira, Nepál, Gruzie, 
Kamčatka, Mexiko, Peru atd.). Tyto země 
jsem nejprve procestoval sám, a teprve poté 
jsme je zařadili do  nabídky naší cestovní 
kanceláře. Osobní znalost navštěvovaných 
zemí, a  zvláště podmínek pro organizované 
zájezdy, považuji za  základní kámen dlou-
hodobé dobré pověsti CK Periscope. Protože 
však Omán jsem dosud nenavštívil, svěřil 
jsem přípravu zájezdu do této země našemu 
oblíbenému průvodci Tomáši Hájkovi. Ten 
jako velký znalec Ománu i  tamních zvyklos-
tí připravil naprosto jedinečný program, 
který vyšperkoval o  setkání s  domorodci 
a zajížď ky do míst, kam 
jiné CK nejezdí.

Tomáš Hájek  
– organizátor a průvodce 
zájezdů do Ománu

Václav Bacovský  
– fotograf a často jeden 
z řidičů v konvoji 2-3 
terénních aut

Petr Burian  
– majitel CK Periscope 
Skandinávie, s. r. o.

OMÁN

Omán se stal v posledních letech cestovatel-
ským hitem. Relativně vzdálená a  exotická 
země prošla za  posledního půlstoletí sko-
kovým a  překotným vývojem, který nemá 
na  celém světě obdoby. Žádná jiná země se 
tak rychle nevyhrabala z  úrovně naprosté 
chudoby do pozice rozvinuté a bohaté země. 
Jakkoli tedy krajina kromě všudypřítomné 
pouště a  polopouště nabízí i  oázy a  hory 
s  hlubokými kaňony, to nejzajímavější je 
určitě místní kultura, ražená především 
umírněnou a  tolerantní odnoží ibádského 
islámu. Na  tržištích středověkého města 
Nizva potkáte muže v tradičních oblecích diš-
daša s pokrývkou hlavy khumma. Když je uvi-
díte kupovat dobytek, budete si i díky idylic-
kým kulisám středověkých pevností připadat 
jako při výletě strojem času o několik století 
zpět. Pak však uvidíte ty samé lidi nastupovat 
do  moderního džípu Land Rover, a  najed-
nou vám dojde, že se jedná o  neuvěřitel-
nou směsici dlouholetých tradic a moderní 
doby. To je současný Omán, ve kterém jsem 
se více než na  focení kra-
jiny zaměřil na  focení 
lidí a architektury.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
6. 2. – 14. 2. 2019 50 990 Kč 88SV

1. 11. – 9. 11. 2019 50 990 Kč 88SV
27. 11. – 5. 12. 2019 50 990 Kč 88SV
Cena obsahuje: letenku Praha – Muscat a zpět s pře-
stupy, transfery a dopravu auty na místě dle progra-
mu, trajekt na ostrov Masirah, průvodce, 6x ubytování 
ve  3* hotelech (2lůžkové pokoje s  příslušenstvím), 
6x snídaně, 1x ubytování v pouštním stanu s polopen-
zí, vstupné dle programu, pojištění UNIQA K7C včetně 
storna a pojištění proti úpadku CK. Cena neobsahuje: 
víza do  Ománu (NOVĚ: elektronicky před zájezdem, 
cena cca 20 OMR/os., tj. cca. 1  300 Kč) další neuve-
dené služby a  poplatky. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 
6  000 Kč, cestovní pojištění ČP s  rozšířením storna 
zájezdu: 560 Kč. Minimální počet účastníků: 10.
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
3. 9. – 11. 9. 2019 53 700 Kč 79SV

Cena zahrnuje: letenky Praha – Almaty a Samarkand 
– Praha (lety s  přestupem), vnitrostátní let Almaty 
– Taškent a  Taškent – Urgench vč. let. tax, dopravu 
autobusem a vlakem, 8x ubytování v hotelech (2lůž-
kové pokoje s WC a sprchou), 7x snídaně, 6x večeře 
(vč.   večeře s  folklorním vystoupením), průvodce, 
vstupné dle programu, pojištění ČP s  rozšířením 
storna zájezdu a  pojištění proti úpadku CK. Cena 
nezahrnuje: vstupní víza do  Uzbekistánu: 2  600 Kč, 
spropitné. Příplatky: 1lůžkový pokoj: 3  500 Kč. 
Minimální počet účastníků: 10.

           Kazachstán a Uzbekistán
Nezávislosti, sochu Amira Temura, medresu Barak 
Chán a další. Přelet do Urgenč, ubytování (2 noci). 
5. den: Prohlídka Khivy – historické centrum 
Ičan Kala (UNESCO), pevnost Kuhna-Ark, medresa 
Muhammeda Amin Khana a Islama Hodži, minaret 
Kalta Minor a  další. Večeře v  restauraci. 6.  den: 
Přejezd z  Khivy do  Bukhary tajemnou pouští 
Kyzylkum, zastávka u  řeky Amudarji. Po  příjezdu 
prohlídka mešity Chor Minor, ubytování a  veče-
ře s  folklorním vystoupením. 7. den: Prohlídka 
Buchary – palác Ark, komplex Bolo Hauz, náměstí 
Poj Kalján se stejnojmennou mešitou i minaretem 
a medresou Miri Arab a další. Odpoledne přejezd 
vlakem do  Samarakandu. Ubytování (2 noci). 
8. den: Samarkand – komplex Registán, mauzole-

um Gúri Emír, Ulugbekova observatoř, Siabský trh 
a další. Závěrečná večeře v restauraci. 9. den: Ráno 
odlet s přestupem do Prahy.

Termín: Cena:  Kód na webu:  
20. 9. – 30. 9. 2019 39 700 Kč 26SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Tbilisi a  Jerevan – 
Praha vč. let. tax (lety s přestupem), dopravu autobu-
sem nebo mikrobusem na  místě dle velikosti skupi-
ny, 10x ubytování v  hotelech (2lůžkové pokoje s  WC 
a sprchou), 9x snídaně, 8x večeře (mimo 1. a 6. den), 
vstupné dle programu, cestu vozem 4x4 na  Ger-
geti, včetně ochutnávky vína a  koňaku, průvodce, 
cestovní pojištění včetně storna UNIQA K7C a  pojiš-
tění CK. Cena neobsahuje: spropitné asi 25 EUR/os. 
místním řidičům a průvodcům, další výše neuvedené 
služby. Příplatek: 1lůžkový pokoj: 7 500 Kč. Minimální 
počet účastníků: 14.

           Gruzie a Arménie
Již posedmé navštívíme dvě kavkazské země 
s krásnou přírodou a zajímavou historií s neza-
pomenutelnými výhledy na  Prometheův Kaz-
bek a biblický Ararat. Vstupy v ceně! 

1. den: Odpoledne odlet z  Prahy do  Tbilisi 
(s  přestupem). Z  letiště se přesuneme do  ho-
telu. 2.  den: Celodenní prohlídka Tbilisi, staré 
město s  katedrálou Sioni, lanovkou na  pevnost 
Narikala, pravoslavná katedrála Sameba, zlatý 
poklad v  Národním muzeu. 3. den: Velký Kav-
kaz, klášter Jvari, pevnost Ananuri. Z  městečka 

Stepancminda vyjedeme vozy 4x4 ke kostelu sv. 
Trojice (Gergeti) s  úchvatnými pohledy na  masiv 
Kazbeku (5 047 m n. m.) 4. den: Katedrála Svetit-
skhoveli (UNESCO) v  jednom z  nejstarších měst 
v  Gruzii v  městě Mtskheta. Stalinovo muzeum 
v Gori. Klášterní sídlo Gelati s chrámem Panny Ma-
rie, který je krásně vyzdoben freskami (UNESCO). 
Nocleh v  Kutaisi. 5.  den: Procházka jeskynním 
komplexem Prométheus. Návštěva lázeňského 
města Borjomi. Ubytování v Akhaltsikhe. 6. den: 
Prohlídka skalního města Vardzia, zrestaurovaný 
středověký komplex Rabati v Akhaltsikhe. Návrat 

do Tbilisi. 7. den: Přejezd do Arménie, klášter Sa-
nahin (UNESCO). Procházka v  NP Dilijan. Jezero 
Sevan. 8. den: Hřbitov Noratus. Výhled na jezero 
od  kláštera Hayravank. Do  skály vytesaný klášter 
Geghard, procházka soutěskou u antického chrá-
mu v  Garni. 9. den: Klášter Noravank na  skále 
nad kaňonem, návštěva vinařství a ochutnávka ar-
ménské brandy v palírně Ararat. 10. den: Památník 
obětem genocidy, náboženské centrum Arménie 
Zvarnots a Echmiadzin a prohlídka centra Jereva-
nu. 11. den: Ráno odlet do Prahy (s přestupem).

Opět se vydáme do hor, stepí a pouště za nej-
bohatšími městy Hedvábné stezky s  neuvěři-
telnými paláci a mešitami. 
1. den: Ráno odlet z  Prahy do  Almaty (s  přestu-
pem), transfer na hotel (3 noci), lanovkou na Kok 
Tobe Hill s krásným výhledem. Večeře v restaura-
ci.  2. den: Prohlídka Almaty, park, Green Bazar. 
Výlet k  jezeru Almaty Lake. Představení s  cviče-
nými sokoly a  orly. Večeře v  restauraci. 3.  den: 
Nejvýše položené kluziště na  světě – Medeo. 
Ze střediska Shymbulak lanovkou na Talgar Peak 
do výšky 3 200 m n. m. Kazašská vesnice s jurtami 
a jezdci na koních. Večeře v tradičním stylu. 4. den: 
Odlet do hlavního města Uzbekistánu – Taškentu. 
Při prohlídce uvidíme mešitu Neu Minor, náměstí 

ASIE
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Termín: Cena:  Kód na webu:  
11. 10. – 16. 10. 2019 29 900 Kč 49SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Jerevan a zpět vč. let. 
tax (lety s přestupem), dopravu mikrobusem na místě, 
5x ubytování v hotelech (2lůžkové pokoje s WC a spr-
chou), 4x snídaně (mimo poslední den), 3x  oběd, 
3x večeře, průvodce, vstupné dle programu včetně 
ochutnávky vína a koňaku, cestovní pojištění včetně 
storna UNIQA K7C a  pojištění CK. Cena neobsahu-
je: spropitné cca 15 EUR/os. místnímu řidiči, další 
výše neuvedené služby. Příplatek: 1lůžkový pokoj: 
4 500 Kč. Minimální počet účastníků: 14.

       Za chutí ARMÉNIE

         NEPÁL a INDIE – poznání pro každého

ho z  nejvýše položených velkých jezer na  světě 
– jezera Sevan. K  večeři se bude podávat ryba 
a  ochutnáme arménská vína. 3. den: Dopoledne 
se projdeme po  hřbitově Noratus se stovkami 
náhrobků a kačkarů. Krátce se zastavíme u Selim 
Caravanserai, který se nachází na jedné z nejruš-
nějších částí starobylé Hedvábné stezky. Ve městě 
Yeghegnadzor poobědváme v  místní rodině, kde 
ochutnáme tradiční pokrm Harissa. Poté se pře-
suneme na  prohlídku kláštera Tatev, který se 
impozantně tyčí na okraji hluboké rokle. Ke klášte-
ru se vyvezeme nejdelší lanovkou svého druhu 
na  světě. Ubytování v  Goris. K  večeři ochutná-
me arménská jídla Kufta a  Lubakhashu, domácí 
vodku a  specialitu Zhingyalov Hats z  Náhorního 
Karabachu. 4. den: Tento den začneme procház-

do Nepálu není povinné. Teploty před den mo-
hou být až 30 stupňů, v noci okolo 15 až 20 °C.

Let s  přestupem z  Prahy s  průvodcem, z  Vídně 
 samostatně. Káthmándú – mj.  náměstí Dur-
bar  s  typickými nepálskými pagodami, nej-
větší buddhistická stupa na  světě  Budha-
náth  (UNESCO), Swayabunáth – Opičí chrám. 
Královské město Bhaktapur (UNESCO) – čtyři živá 
náměstí, nejvyšší pagoda v Nepálu atd. Autobusem 
do NP Chitwan v džungli, sloní safari, koupání slonů, 
pozorování ptáků. Přesun  do  malebného města 

kou v bývalém jeskynním městě Khndzoresk. Pak 
se přesuneme na  prohlídku kláštera Noravank, 
který je postavený na  skále nad kaňonem. Oběd 
v  jeskyni poblíž kláštera (za  dobrého počasí). 
Ochutnáme rybu, které se říká Iskhan (sevanský 
pstruh). Poté se vydáme do  Jerevanu a  cestou 
se zastavíme ve  vinařství, ve  kterém ochutná-
me místní víno – v  ceně zájezdu. Ubytování 
v  Jerevanu (2 noci). 5. den: Tento den strávíme 
v  Jerevanu. Nejprve se zastavíme u  památníku 
obětem genocidy a  pak navštívíme náboženské 
centrum Arménie Echmiadzin. V  muzeu palírny 
Ararat ochutnáme arménskou brandy (v  ceně 
zájezdu) a  poté si prohlédneme centrum města. 
Závěrečná večeře v restauraci. 6. den: Ráno odlet 
do Prahy (s přestupem).

Pokhara. Oddech na  břehu  jezera Feva  Lake, 
různé aktivity. Přelet do  Indie –  New Delhi, Čer-
vená pevnost a India gate. Vlakem do města Agra, 
prohlídka údajně nejkrásnější stavby světa mau-
zolea Taj Mahal.  Návštěva  Amritsaru a  hlavně 
jeho Zlatého chrámu. Nákupy v Dillí na početných 
tržištích. Odlet do Evropy. 

Výběr z  toho nejlepšího, 
co můžete v  této zakav-

kazské zemi navštívit, doplněný výbornou 
arménskou kuchyní. Vstupy, ochutnávka vína 
a arménského brandy v ceně zájezdu.
1. den: Odpoledne odlet z  Prahy do  Jerevanu 
(s  přestupem). Z  letiště se přesuneme do  hote-
lu. 2. den: Nejprve navštívíme klášter Geghard 
(UNESCO), který je z  části vytesaný do  skály. 
Naučíme se, jak se peče arménský chleba - lavaš 
a  jak se připravuje Khorovats - grilované maso. 
Po  tomto výborném obědě budeme pokračo-
vat do  Garni, kde se projdeme soutěskou, která 
je známá skalními útvary z  vyvřelého čediče. 
Procházku zakončíme v  antickém chrámu s  nád-
herným výhledem. Ubytovaní budeme u  jedno-

POZNÁVACÍ zájezd pro všechny, kdo se chtějí 
podívat do  země oblíbené horolezci a  turisty. 
My ale nebudeme potřebovat ani těžké poho-
ry, ani expediční stany: spát budeme v  hote-
lech a  pohybovat se budeme v  nadmořských 
výškách od 200 (NP Chitwan) do 1 400 m n. m. 
(Káthmándú). Bohatou historii a  nejkrásnější 
zákoutí zajímavé země pod Himálajem pozná-
me „nalehko“, pouze s  fotoaparátem. Pak bu-
deme pokračovat na  4denní poznávání Indie, 
při kterém navštívíme hlavní město New Delhi 
a  skvostné památky v  jeho okolí. Očkování 

Termín: Cena:  Kód na webu:  
7. 3. – 21. 3. 2019 51 900 Kč 83SV

Cena obsahuje: letenky Praha – Káthmándú, do Dillí 
a zpět vč. let. tax ve výši 22 000 Kč, dopravu dle progra-
mu autobusy, auty a vlakem, 13x ubytování v jednodu-
chých turistických hotelech (dvoulůžkové pokoje s pří-
slušenstvím), českého nebo slovenského průvodce, 
vstupy do  památek dle programu, cestovní pojištění 
UNIQA K7C a  pojištění CK proti úpadku. Cena neob-
sahuje: stravu (cca 5-10 EUR/den), víza do Nepálu (cca 
25 USD) a Indie (cca 50 USD), fakultativní výlety a dal-
ší neuvedené služby. Příplatky: jednolůžkový pokoj: 
6 700 Kč. Minimální počet účastníků: 8. Garance malé 
skupiny. Podrobný program na www.periscope.cz.

NOVINKA
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Nejlépe, jak můžeme Nepálu pomoci 
po zemětřesení v roce 2015, je navštívit tuto 
zemi jako turisté.

fo
to

: M
iro

sl
av

 K
oň

ař
ík



74

Zd
e 

uv
eř

ej
ně

né
 p

op
is

y 
zá

je
zd

ů 
ne

lz
e 

po
va

žo
va

t z
a 

na
bí

dk
u 

k 
uz

av
ře

ní
 s

m
lo

uv
y 

o 
zá

je
zd

u.

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

str. název zájezdu termín
zákl. 
cena 
v Kč  

zákl.
cena 

v EUR
odlet/svoz

(na vyžádání)

8 Tromso, polární záře a ostrov Senja více termínů 42 500 1 650   

8 Finsko s polární září nad hlavou více termínů 39 900 1 550   

8 Finsko s polární září nad hlavou 11. 12. – 15. 12. 41 500 1 612   

9 Lofoty v zimě více termínů 29 900 1 161   

9 Laponsko všemi smysly 18. 3. – 24. 3. 43 900 1 705   odlet z Prahy 
nebo Vídně

10 Pobaltí – májový eurovíkend 8. 5. – 12. 5. 20 900 812   svoz Brno

10 Cestou polských králů až k dunám 
Baltského moře 4. 8. – 11. 8. 12 200 474   svoz Brno 

a další

11 Eurovíkend – Kodaň, nejbližší dotek 
Severu 10. 5. – 12. 5. 15 900 617   

11 Oslo – eurovíkend 25. 5. – 26. 5. 10 900 423   

12 Pobaltí od A do Z 20. 7. – 28. 7. 26 500 1 029   svoz Brno

13 Petrohrad – poklad Ruska 11. 6. – 16. 6. 27 900 1 083   svoz Brno

14 Finsko a Norsko – Laponskem 
na Nordkapp 1. 8. – 8. 8. 42 500 1 650   odlet Vídeň, 

svoz Brno

15 Finsko  země tisíců jezer a moderní 
architektury 13. 8. – 19. 8. 26 500 1 029   svoz Brno

15 Laponsko na konci léta 18. 8. – 25. 8. 31 900 1 239   odlet Vídeň

16 Finsko 55+, barevná paleta více termínů 21 500 835   svoz Brno

17 Klenoty Norska a Islandu více termínů 41 900 1 627   

17 Klenoty Norska a Islandu 23. 8. – 30. 8. 42 900 1 666   

18 Norsko nejen pro 55+ 18. 6. – 23. 6. 25 900 1 006   svoz Brno

18 Norsko nejen pro 55+ 20. 8. – 25. 8. 25 400 986   svoz Brno

18 Norsko nejen pro 55+ 3. 9. – 8. 9. 24 900 967   svoz Brno

19 Norsko je v červnu nejkrásnější 23. 6. – 30. 6. 33 900 1 317   

19 Norsko je v červnu nejkrásnější 28. 6. – 5. 7. 35 900 1 394   

20 Norsko – nejkrásnější fjordy 30. 5. – 7. 6. 32 500 1 262   

20 Norsko – nejkrásnější fjordy více termínů 31 500 1 223   odjezd Brno, 
Praha

21 Do srdce norských fjordů 10. 6. – 16. 6. 31 500 1 223   svoz Brno

21 Do srdce norských fjordů více termínů 30 900 1 200   svoz Brno

22 Norské fjordy – odlet z Vídně více termínů 29 900 1 161   odlet Vídeň

23 Severská romance – Norsko 
a Dánsko více termínů 33 900 1 317   svoz Brno

24 Lofoty 55+ 29. 5. – 2. 6. 32 500 1 262   svoz Brno

24 Lofoty 55+ 12. 8. – 16. 8. 33 500 1 301   svoz Brno

24 Lofoty a příroda na polárním kruhu více termínů 43 900 1 705   

25 Lofoty, Vesterály a Senja 5. 6. – 13. 6. 36 900 1 433   svoz Brno

25 Lofoty, Vesterály a Senja 14. 7. – 22. 7. 39 900 1 550   svoz Brno

25 Lofoty, Vesterály a Senja 24. 7. – 1. 8. 38 900 1 511   svoz Brno

26 Špicberky – arktické jaro více termínů 69 900 2 715   

26 Špicberky – arktické jaro 14. 5. – 22. 5. 91 900 3 569   s průvodcem CK

26 Špicberky – za králem Arktidy více termínů 85 800 3 332   

27 Špicberky – severní pól na dohled  9. 6. – 14. 6. 71 900 2 792   

29 Vodopády a ledovce Norska více termínů 18 900 734   odjezd Brno

30 Losí a trolí stezky – chaty Kemp plus více termínů 23 900 928   

31 Norsko – turistika i komfort hotelu 18. 7. – 26. 7. 38 500 1 495   

32 Návrat do Norska (vhodné i pro děti) 5. 7. – 14. 7. 24 500 951   

33 Turistické Norsko s nádechem Islandu více termínů 24 900 967   

34 Turistika ve fjordech 18. 8. – 25. 8. 28 900 1 122   

39 Island – gejzír, ledovcová laguna 
a vodopády 1. 5. – 5. 5. 25 900 1 006   svoz Brno

39 Island – gejzír, ledovcová laguna 
a vodopády 3. 6. – 9. 6. 29 900 1 161   

40 Island nejen pro 55+ 25. 4. – 29. 4. 22 900 889   svoz Brno

40 Island nejen pro 55+ 26. 9. – 1. 10. 26 900 1 045   svoz Brno

40 Island nejen pro 55+ 3.10. – 7.10. 23 900 928   svoz Brno

41 Lodí na Island v období letního 
slunovratu 31. 5. – 11. 6. 34 900 1 355   

42 Objevná cesta lodí na Island 11. 8. – 20. 8. 35 900 1 394   

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, oslovuje-
me pravidelně se svojí nabídkou také klienty na Slovensku. Dva z našich nejlepších průvodců, František Michlík a Patrik Dekan, hovoří slovensky. 
V současnosti můžete naše zájezdy zakoupit na naší pobočce v cestovní kanceláři MSTT v Bratislavě na Františkánském náměstí 3. Zájezdy si mů-
žete 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 pohybu kurzu. Ceny zájezdů, stejně jako příplatky a slevy, jsou přepočítány kur-
zem 1 EUR = 25,75 Kč. Maximální výše slevy je omezena na 94 EUR.

str. název zájezdu termín
zákl. 
cena 
v Kč  

zákl.
cena 

v EUR
odlet/svoz

(na vyžádání)

43 Island, polární záře a plavba 
Atlantikem 55+ 21. 8. – 1. 9. 36 300 1 410   

44 Klenoty Norska a Islandu více termínů 41 900 1 627   

44 Klenoty Norska a Islandu 23. 8. – 30. 8. 42 900 1 666   

45 Nejznámější místa Islandu více termínů 45 900 1 783   

46 Kouzla islandského vnitrozemí 
a severozápadu 22. 7. – 28. 7. 50 900 1 977   odlet Košice, 

Bratislava

47 Sedm divů Islandu 27. 8. – 1. 9. 32 900 1 278   odlet Vídeň

47 Sedm divů Islandu více termínů 36 900 1 433   odlet Košice

47 Sedm divů Islandu více termínů 33 900 1 317   odlet Košice

47 Sedm divů Islandu 22. 7. – 28. 7. 38 900 1 511   odlet Košice

48 Island v kostce více termínů 54 900 2 132   

49 Island všemi smysly 1. 7. – 12. 7. 55 900 2 171   

50 Výprava do nitra Islandu 1. 7. – 14. 7. 36 900 1 433   

51 Islandská mozaika více termínů 45 900 1 783   svoz Brno

52 Západní Grónsko – Ilulissat 8. 9. – 13. 9. 69 900 2 715   

53 Velikonoce na Islandu, termály 18. 4. – 22. 4. 32 500 1 262   svoz Brno

53 Za polární září s J. Suchardou 26. 9. – 1. 10. 30 900 1 200   svoz Brno

54 Jedinečné scenerie Islandu a Grónska 29. 7. – 6. 8. 106 900 4 151   odlet z Vídně

56 Irský evergreen více termínů 32 900 1 278   svoz Brno

57 Irsko – zelený ostrov 28. 5. – 2. 6. 26 900 1 045   

57 Skotsko 55+ více termínů 26 900 1 045   svoz Brno

58 Skotské okouzlení 17. 7. – 23. 7. 33 900 1 317   svoz Brno

59 Skotsko a Orknejské ostrovy 8. 8. – 15. 8. 39 300 1 526   svoz Brno

60 Kvetoucí přírodou Irska 5. 6. – 12. 6. 29 500 1 146   

60 Nejkrásnější túry Skotské vysočiny 17. 7. – 25. 7. 31 900 1 239   odlet Vídeň

61 Přírodou Skotska 14. 8. – 20. 8. 27 900 1 083   

62 To nejlepší z Irska a Skotska více termínů 41 990 1 631   

63 Skotská vysočina a Skye 11. 7. – 16. 7. 30 900 1 200   

63 Skvosty jižní Anglie 10. 8. – 18. 8. 15 990 621   odjezd Brno

66 Andalusie, festival v Seville 5. 5. – 12. 5. 28 900 1 122   

66 Holandsko – Amsterdam, rozkvetlá 
krása 25. 4. – 29. 4. 16 500 641   

66 Tajemná a bájná Gruzie 7. 5. – 12. 5. 29 700 1 153   

67 Lisabon a okolí 10. 4. – 14. 4. 19 900 773   

67 Lisabon a Madeira 20. 5. – 27. 5. 28 900 1 122   

67 Porto a Azory nejen pro 55+ více termínů 40 900 1 588   

67 Porto a Azory nejen pro 55+ 5. 10. – 12. 10. 38 900 1 511   

68 Madeira – dovolená v ráji více termínů 27 500 1 068   

68 Madeira – turistika více termínů 27 900 1 083   

68 Madeira – turistika 27. 9.– 7. 10. 29 900 1 161   

68 Madeira – turistika, poznávání 
a koupání 2. 8. – 9. 8. 27 900 1 083   

69 Velikonoční relax na Azorech 18. 4. – 23. 4. 32 500 1 262   

69 Azory – krásy ostrova Sao Miguel 7. 5. – 12. 5. 31 900 1 239   

69 Pohodová turistika po Azorech 2. 7. – 11. 7. 48 900 1 899   

69 Pohodová turistika po Azorech 23. 8. – 1. 9. 48 900 1 899   

69 Pohodová turistika po Azorech 24. 9. – 3. 10. 46 900 1 821   

70 Niagara, Ontario a příroda Kanady 15. 6. - 22. 6. 42 500 1 650   

70 Kanada – toulky v NP Banff, Yasper 
a Yoho 16. 8. – 25. 8. 66 900 2 598   

71 Omán  více termínů 50 990 1 980   

72 Kazachstán a Uzbekistán 3. 9. – 11. 9. 53 700 2 085   

72 Gruzie a Arménie 20. 9. – 30. 9 39 700 1 542   

73 Za chutí Arménie 11. 10 – 16. 10. 29 900 1 161   

73 Nepál a Indie – poznání pro každého 7. 3. – 21. 3. 51 900 2 016   

Dostupnost a cena zájezdů s odletem z Vídně na vyžádání.
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ZAJÍMAJÍ NÁS NÁZORY A PŘÁNÍ VÁS, NAŠICH KLIENTŮ!
VYŽÁDEJTE SI TERMÍN PODLE SVÝCH MOŽNOSTÍ.

ZÁJEZDY SVĚT  
PODZIM 2019  
NA WEBU

Podělte se s námi o své zájmy. Pokud se vám zalíbí některý z chystaných zájezdů, můžeme u některého z nich přizpů-
sobit program nebo termín vašim zájmům nebo termínům. Pište na centrální e-mail: periscope@skandinavie.cz

V DOBĚ VYDÁNÍ KATALOGU JSOU NA WEBU UVEDENY NAŠE ZÁMĚRY K TĚMTO ZÁJEZDŮM:

kód na webu 93SV kód na webu 84NO

kód na webu 22SVkód na webu 81SV

kód na webu 32NO

kód na webu 16SV

ŠVÝCARSKO  
NEJEN PRO 55+

ŠPANĚLSKÉ HORY

TURISTIKA  
NA SEVERU NORSKA

SLOVINSKO – JADRAN  
A JULSKÉ ALPY

POZVÁNKA 
NA LOFOTY  

A ŠPICBERKY

MEXIKO  
– VELKÝ OKRUH

Z Pekingu přes Tibet do Káthmándú Peru – Cuzco a Machu Picchu Nový Zéland – Jižní ostrov

Kód na webu: 82SV Kód na webu: 04SV Kód na webu: 85SV
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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
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