EUROVÍKEND - KODAŇ, NEJBLIŽŠÍ DOTEK SEVERU
Pobytový s výlety, Eurovíkendy

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
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?
Pozn.: Během prodlouženého víkendu navštívíme všechna níže uvedená místa. Náš průvodce přizpůsobí program skupině
tak, abyste za tento relativně krátký čas viděli co nejvíce a zájezd byl pro vás zážitkem, nikoli úprkem za co nejvíce
památkami.
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Termín

Dnů

Cena (Kč)

Odjezdy a svozy

10. 5. - 12. 5. 2019

3

15 900

Praha

Poznámka

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 součástí kodaňské karty (cca 100 DKK)
další výše neuvedené služby, např. další stravu
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 800 Kč
SLEVY:
2000 Kč - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2.5 % - osoby starší 65 let - nelze sčítat s dalšími slevami
POZNÁMKA:
Tento zájezd je vhodný i pro osoby s omezenou schopností pohybu, pokud ovšem omezení není takového rozsahu, aby
činilo potíže při nastupování a vystupování z dopravního prostředku, a nezpůsobovalo potíže s běžnou chůzí o intenzitě,
která se dá očekávat při prohlídkách měst, zajímavých míst a při procházkách v přírodě.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 8
PROGRAM:
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 střídání 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 kanálech 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, baviči, živými sochami a tanečníky. Nadšenci mohou večer zajít do zábavního parku Tivoli.
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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 (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 námořnické 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 dánské 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 observatoř
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 státem
Christiania nebo si prohlédnout největší akvárium v Evropě Den Blaa planet, za jehož návrhem stojí dánské architektonické
studio 3XN. Večer odlet do Prahy.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Dánska bez zvláštních omezení, a to pouze na
základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo
vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá
cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách
vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk
Pro vstup do Dánska není vyžadováno žádné očkování.

