ADVENT - STOCKHOLM

Pobytový s výlety, Eurovíkendy, Zimní

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Vydejte se s námi v době předvánočního shonu do poklidné severské metropole – Stockholmu. Přestože jde o moderní
a dynamické město, na každém kroku pocítíte všudypřítomný severský klid a příjemnou atmosféru starobylého města.
Adventní trhy ve Skansenu probíhají právě v době konání zájezdu.
Stockholm nabízí tolik různých zajímavostí, kolik si jen dokážete přestavit: z muzeí mj. Muzeum bitevní lodi Vasa,
Nordické muzeum nebo Muzeum středověkého Stockholmu. Můžete navštívit zoo, akvárium a hlavně Skansen s mnoha
typickými švédskými stavbami i zvířaty (mj. i s losy).

Termín

Dnů

Cena (Kč)

Odjezdy a svozy

29. 11. - 2. 12. 2018

4

13 900

Odlet z Prahy.

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku z Prahy vč. let. tax - s přiručním zavazadlem
3x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
3x snídaně
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K5C včetně storna a pojištění CK
CENA NEOBSAHUJE:
dopravu z letiště do města a zpět, 3 denní lístek na MHD a vstupné (cca 1 035 SEK)
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 3 200 Kč
odbavené zavazadlo: 1 400 Kč
SLEVY:
2.5 % - 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: Dopoledne odlet z Prahy do Stockholmu. Transfer na hotel. K největším atrakcím Stockholmu patří lanovka Skyview,
která se šplhá po hale Globen až na vrchol, odkud je krásný výhled na město. I večer.
2. den: Během dalších dnů si prohlédneme staré město – Gamla Stan, katedrálu Storkirkan, reprezentativní královský
palác Kungliga Slottet, parlament Riksdagen a budovu opery. Stockholm nabízí tolik různých zajímavostí, kolik si jen
dokážete přestavit: z muzeí mj. Muzeum bitevní lodi Vasa, Nordické muzeum nebo Muzeum středověkého Stockholmu.
Můžete navštívit zoo, akvárium a hlavně Skansen s mnoha typickými švédskými stavbami i zvířaty (mj. i s losy).
3. den: Symbol Stockholmu – radnice z červených cihel – Stadhuset. Třešničkami na dortu jsou Zlatý sál, kde se
každoročně koná slavnostní večeře po udělení Nobelových cen a pohled na celý Stockholm z vyhlídkové věže radnice. Malý
ostrůvek Riddarholmen, kde uvidíme kostel Riddarholmskyrkan. Nezapomeneme ani na procházku pěší zónou
Drottingsgatan. Večer si zpestříme návštěvou Icebaru – víte, jak chutná vodka ze skleničky vyrobené z ledu?
4. den: Odpoledne odlet ze Stockholmu do Prahy.
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VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Švédska 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 Švédska není vyžadováno žádné očkování.

