
přístav den příjezd odjezd
Hirtshals (Dánsko) sobota 12:30 15:30
Tórshavn (Faerské o.)    neděle 22:30 23:30
plavba bez zastávek pondělí - -
Hirtshals (Dánsko)       úterý 09:30 11:30
Tórshavn (Faerské o.)    středa 17:30 18:00
Seydisfjördur (Island)    čtvrtek 08:30 10:30
Tórshavn (Faerské o.)    pátek 03:00 03:30

přístav den příjezd odjezd
Hirtshals (Dánsko) sobota 11:00 15:00
plavba bez zastávek neděle - -
Tórshavn (Faerské o.)    pondělí 07:30 13:00
Seydisfjördur (Island)    úterý 09:00 -
Seydisfjördur (Island)    středa - 20:00
Tórshavn (Faerské o.)    čtvrtek 16:00 20:00
plavba bez zastávek pátek - -

V případě špatného počasí se může změnit přístav na Faerských ostrovech na Kollafjörður a v Dánsku
na Frederikshavn či Hanstholm.

Minimální ceny v Euro (EUR) za osobu/jeden směr (čím později rezervujete, tím může být cena vyšší):                            

NS/SS HS NS/SS HS NS/SS HS
Dánsko-Island či zpět         175/250 310 160/224 278 195/293 370
Dánsko-Faerské ostrovy či zpět 135/160 115 142/174 119 168/213 158

Kajuty vyššího standardu mají postele s lůžkovinami, WC/sprchu, jednotlivá mužská/ženská lůžka lze rezervovat pouze v kajutě B4
Skupinové ceny (nad 20 platících osob) na vyžádání.
V případě objednání pouze jednosměrné cesty bude k ceně připočítán příplatek 10 EUR za každou osobu.

V ceně ubytování není žádná strava, ceny jídla na vyžádání.
Lehátko = lůžko v šestilůžkové ženské/mužské kajutě ve vlastním spacím pytli, WC/sprcha jsou společné na chodbě

1.1. - 2.6. a 19.8. - 31.12. 2023

2-lůžk. vnitřní kabina B2

3.6. - 18.8. 2023

Na vzdálené ostrovy Vás dopraví loď Norröna, obeplouvající každý týden svou trasu mezi Dánskem, Faerskými ostrovy a 
Islandem. Zastávky v norském Bergenu a skotském Scrabsteru byly bohužel zrušeny. Můžete si tedy nově vybrat, zda 
pojedete na Island s třídenní přestávkou na Faerských ostrovech (odjezd z Dánska v sobotu) nebo přímo jen s 
několikahodinovou přestávkou a na "ostrov ohně a ledu" se tedy z Dánska dostanete za pouhé 2 dny (odjezd z Dánska v 
úterý, na Islandu ve čtvrtek)!!!

Krátká informace o lodi Norröna

Loď byla postavena v r. 2003 v Lübecku. Kapacita: 1482 osob (318 kabin a 324 lehátek), 800 aut. Rychlost: 21 uzlů. Délka: 
165 m. Šířka: 30 m.

K dispozici je několik typů kajut, 2 prvotřídní restaurace, kavárna, příjemný bar, noční klub, sauna, solárium, bazén, fitness, 
tax-free obchody, supermarket a parfumerie.

TRASA
6-lehátková 4-lůžková vnitřní kabina B4

(WC/sprcha)kabina (WC/sprcha)



Minimální ceny v Euro (EUR) za dopravní prostředky/jeden směr - připočítejte k ceně za osobu:  

NS/SS HS NS/SS HS NS/SS HS
Dánsko-Island či zpět         145/160 255 290/540 540 365/690 690
příplatek za každý metr nad 5m 50/55 85 100/180 180 125/230 230
Dánsko-Faerské ostrovy či zpět 125/160 200 215/290 220 260/335 470
příplatek za každý metr nad 5m 40/85 135 55/105 190 65/110 200

NS = nízká sezóna  
1.1. - 28.4. + 23.9. - 31.12.

SS = střední sezóna  
29.4. - 2.6. + 19.8. - 22.9.

HS = hlavní sezóna 
3.6. - 18.8.2023

5m délka/1,9m výška 5m délka/2,5m výška

3) sleva pro děti 3-11 let na vyžádání

5m délka/nad 2,5m výška

2) každá 21. platící osoba ve skupině je zdarma
3) autobus do 14m délky vč. řidiče v kajutě je za 1190 EUR, každý další metr je za 100 EUR v hlavní sezóně, jinak levnější

auto

4) kajuty (pokud se nekupují všechna lůžka) je nutno rozdělit na mužské a ženské kajuty  
5) nevratná záloha 15% je splatná nejpozději 4 měsíce před odjezdem, zbytek 8 týdnů před odjezdem
   6 týdnů před odjezdem musí být zaslán jmenný seznam skupiny (včetně dat narození a čísel pasů)

7) změna jména ve skupině pod 50 dní před odjezdem je za 20 EUR/os.
8) Nalodění nejpozději 3 hodiny před odjezdem.

do 100 dní před odjezdem 55 EUR za osobu, 100 - 50 dní před odjezdem 40%, pozdější storno 100% ceny
6) Stornopodmínky skupin (individuální cestující viz www.skandinavie.cz sekce Doprava, Trajekty, Stornopodmínky): 

Dopravní prostředky jiných rozměrů a další možnosti ubytování sdělíme na vyžádání.

1) skupina = minimálně 20 platících osob v jednom dopravním prostředku (autobuse)
Specifické prodejní podmínky CK periscope Skandinávie a Smyril Line platné pro skupiny od 20 osob:

S platností od 1.12.2022 se k uvedeným cenám nepřidává žádný palivový příplatek.

TRASA
osobní auto auto

Sezóny uvedené níže jsou pouze orientační, výsledná cena se určí dle aktuální obsazenosti konkrétní lodi v okamžiku rezervace.


