NORSKÉ FJORDY - odlet z Vídně
Poznávací

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Oblíbený a také nejdéle prodávaný poznávací zájezd do Norska, který právem považujeme za klenot mezi našimi zájezdy.
obě cesty do Norska absolvujete letecky
v ceně je většina večeří
v ceně je také vyhlídková plavba po světoznámém fjordu Geiranger, který je na seznamu UNESCO.
V programu je zařazeno několik krátkých vycházek. Ubytování budete v turistických hotelech a apartmánech. Některá místa
ubytování jsou přímo na dosah panenské norské přírody (Brekkestranda). A co vše tento poznávací zájezd do Norska ve
svém programu nabízí?
Na zhlédnutí přírodních magnetů Norska – fjordů, hor, ledovců a vodopádů – je dostatek času.
Z měst můžete podrobně poznat Oslo i s jeho muzei a výraznou dominantou – Operou, olympijský Lillehammer a malebný
Bergen.
Vyhlídková plavba po Geirangerfjordu, zastávka pod nejvyšší kolmou stěnou Evropy Trollveggen, průjezd proslavenou Trolí
stezkou či pohled na magický splaz ledovce Jostedalsbreen patří k největším atrakcím zájezdu.
Jde o turisticky nenáročný program s mnoha zastávkami k fotografování.
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Termín

Dnů

Cena (Kč)

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku z Vídně do Oslo a zpět vč. let. tax
dopravu autobusem v Norsku
vnitrostátní trajekty včetně plavby po Geirangerfjordu
6x ubytování v turistických hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
6x snídaně
5x večeře (1-2 chody, bez nápojů, mimo první den)
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K7C včetně storna a pojištění proti úpadku CK
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné a lanovku v Bergenu, přibližně 600 NOK
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj (omezený počet pokojů): 7 000 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
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 25
PROGRAM:
1. den: Odlet z Vídně ve večerních hodinách (dle aktuálního letového řádu ve 20:30 hod, přílet do Oslo ve 22:50 hod).
Přesun na hotel nedaleko letiště, ubytování. Večeře tento den není v ceně.
2. den: Hlavní město Norska Oslo nabízí rozmanitou škálu zajímavých míst: v centru budeme obdivovat světoznámou
radnici i architektonický skvost – bělostnou budovu Opery na břehu Oslofjordu. 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. 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 Vigelanda. Z legendárního sportoviště Hollmenkollen s novým skokanským můstkem nakonec
pěkně uvidíme celé město a vody Oslofjordu. 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 zastavíme u vodopádů
Voringfossen. Pak sjedeme k malebnému fjordu Hardangerfjorden, nad kterým 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, vystoupat 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 malebnými sceneriemi norské přírody,
kolem fjordů, údolími i přes hory. Cestou zastávka, při které si dojdeme za pohledy na jeden ze splazů největšího ledovce
evropské pevniny Jostedalsbreen. V podvečer vyplujeme na fjord Geirangerfjord (UNESCO). Uvidíme mj. vodopády
Sedm sester. Ubytování. Večeře je v ceně zájezdu.
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5. den: Ráno ještě využijeme poslední trajekt přes fjord a pak údolím plným jahodových a malinových plantáží vystoupáme
na vrchol Trolí stezky. 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. Z přímořského městečka Åndalsnes se můžeme vydat na pěší výstup na vyhlídku, ze které se
otevírají fantastické výhledy na Romsdalské Alpy. Od nejvyšší kolmé stěny Evropy – Trollveggen (v překladu Trolí stěna)
se vydáme podél mnoha peřejí a vodopádů divoké řeky Rauma údolím Romsdalen do města Dombås na ubytování. Večeře
je v ceně zájezdu.
6. den: Ráno se vydáme do nejstaršího norského národního parku Rondane, kde 10 vrcholů přesahuje nadmořskou výšku
2000 m. Autobus nás vyveze nad hranici lesa, kde se projdeme horskou tundrou s výhledy na vrcholky hor. Údolím
Gudbrandsdalen budeme pokračovat na jih. Zastavíme se u sloupového kostelíku v Ringebu a dále zamíříme do oblasti
ZOH 1994. V Lillehammeru, ležícímu u největšího norského jezera Mjøsa (po několik let zde žila norská spisovatelka Sigrid
Undsetová – autorka románu Kristina Vavřincová), navštívíme olympijské můstky. Večer se přesuneme na ubytování.
Večeře je v ceně zájezdu.
7. den: Dopoledne se rozloučíme s krásnou norskou přírodu. Můžeme se projít podél jezera Hurdalssjøen, než nás autobus
odveze na letiště a na odpolední odlet z Oslo v odpoledních hodinách (aktuálně ve 14:00, s příletem do Vídně v 16:20 hod.)
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Norska 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 Norska není vyžadováno žádné očkování.

