VODOPÁDY, LEDOVCE A HORY NORSKA
Poznávací s turistikou

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Vydejte se na letecký poznávací zájezd s turistikou do Norska, jehož program vám umožní zhlédnout co nejvíce
z 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.
Cestovat budete v malé skupině do 19 osob.
Ubytování po 4 osobách je zajištěno v chatkách KEMP v malých kempech a v chatě/apartmánu. Kemp u jezera Strynsvatnet
patří k nejkrásnějším, které v Norsku najdete, zde budeme 3 noci a je zde mj. sauna, plážový volejbal.
K vlastní přípravě 6 snídaní a 6 večeří Vám dodáme české a norské potraviny.

Termín

Dnů

Cena (Kč)

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Oslo a zpět vč. let. tax ve výši 6 500 Kč
dopravu mikrobusem
7x ubytování ve 4 lůžkových chatkách KEMP, některé noci případně ve větší chatě nebo apartmánu
6x snídaně a večeře (Klient si sám ohřeje zachlazený nebo zavařený polotovar, ke snídani jsou dodávány potraviny typu
chléb, máslo, jogurt, mysli, marmeláda, paštika, salám, sýr. Nápoje nejsou obsahem snídaně.)
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K7C a pojištění proti úpadku CK.
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné a jízdné přibližně 300 NOK (cca 35 EUR)
úklid
poplatky za sprchy
další neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
rafting (s norskou agenturou): 1 450 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: 10
PROGRAM:
1. den: Večer odlet z Prahy na letiště Oslo Gardermoen. Pozdě večer a v noci přejezd podél největšího norského jezera
Mjøsa (362 km²) a údolím Heidal a kolem řeky Sjoa na místo pobytu.
2. den: Před polednem se vydáme na výstup na vrchol Ørnkampen nad obcí Randsverk. Odpoledne vycházka do borových
lesů u divoké ledovcové řeky Sjoa v údolí Sjodalen. Uvidíme mj. soutěsku Ridderspranget (Rytířský skok). Zájemci o rafting
mohou namísto této vycházky absolvovat splutí řeky Sjoa s norskou agenturou. Příprava a plavba trvá cca 2,5 hodiny,
obtížnost VW 2–4.
3. den: S přírodou Norska se dále pokocháme v NP Jotunheimen, který je pokryt mnoha ledovci, nádhernými horskými jezery
a divokými ledovcovými řekami. Délka túry: cca 3 hodiny.
4. den: Dnes se na nás těší slavná Trolí stezka. V oblasti se vydáme na 2–4hodinovou pěší túru. Po příjezdu pozdě večer se
na 3 noci ubytujeme v pěkném kempu za městem Stryn u ledovcového jezera Strynsvatnet.
5. den: Oblastí divokých řek, jezer, fjordů a dalších krásných scenerií dojedeme na dosah národního parku Jostedalsbreen.
Za dobrého počasí spatříme některý ze stále ubývajících ledovcových splazů největšího zalednění pevninské Evropy.
V oblasti též podnikneme několikahodinovou túru.
6. den: Vyšlápneme si údolím Erdalen, vymodelovaným ustupujícím ledovcem k samoobslužné chatě Vetledalseter. Po
návratu do kempu ještě navečer zajedeme do obce Loen, kde budeme mít možnost výjezdu zcela novou lanovkou na vrchol
Hoven (1 101 m n. m.), kde shlédneme fjordy pod námi jako na dlani.
7. den: V rámci turisticky oddechového dne navštívíme snad nejznámější norský fjord Geirangerfjord (UNESCO).
Fakultativně projížďka lodí po fjordu k vodopádům Sedm sester a Nápadník. Možnost nákupu suvenýrů, návštěvy
informačního centra o fjordech. Cestou zpět zajedeme při dobrém počasí na vyhlídkovou horu Dalsnibba, trůnící 1 500 metrů
nad fjordem. V městečku Lom zastavíme u sloupového kostela a později se vydáme na cestu na ubytování v apartmánech do
horského střediska pod horou Skeikampen. Na její vrchol lze večer během jedné hodiny vystoupat. Světlo je v letních
měsících nejméně do deseti hodin.
8. den: Během dopoledne odjezd na letiště Gardermoen a navečer odlet do Prahy.
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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.

