FJORDY, VODOPÁDY A LEDOVCE NORSKA - pro členy KČT
Poznávací s turistikou

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Poznávací zájezd do Norska s přiměřenou porcí turistiky nás zavede na ikonická místa Norska. Navštívíme
zelenou metropoli Oslo, nejvyšší pohoří Jotunheimen, Trolí cestu, Geirangerfjord, městečko Flåm s proslulou
železnicí vedoucí vysoko do hor, nahlédneme k čelu ledovce Nigardsbreen, do krásného Bergenu (UNESCO)
i na tzv. „Kazatelnu“ – skálu tyčící se 600 m nad hladinu Lysefjordu.
Autobusový zájezd s ubytováním v turistických hotelech a zajištěnou norskou polopenzí.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
dopravu autobusem, silniční a dálniční poplatky, mýtné, parkovné
vnitrostátní a mezinárodní trajekty
lůžko ve čtyřlůžkové kajutě na trajektu Rostock – Trelleborg a Stavanger - Hirtshals
vyhlídkovou plavbu po Geirangerfjordu
8x ubytování v turistickém hotelu (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
8x snídaně
8x večeře
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K6S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu)
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné do muzeí a skanzenu, výjezd na Dalsnibbu, plavba loďkou u Nigardsbreenu, lanovka v Bergenu apod. - přibližně
1000 NOK
případné náklady spojené s testováním
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj (omezený počet): 8 000 Kč
připojištění UNIQA na krytí nákladů při karanténě v zahraničí - lze sjednat jen při objednání zájezdu: 350 Kč
příplatek (výlet železnicí Flam): 1 800 Kč
SLEVY:
POZNÁMKY:
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 35
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PROGRAM:
1. den: Odjezd z ČR, tranzit přes Německo, nalodění na noční trajekt. Lůžko v čtyřlůžkové kajutě v ceně zájezdu.
2. den: Ráno následuje přejezd z přístavu Trelleborg přes Göteborg podél západního pobřeží na sever. Krátce se projdeme
v oblasti Tanumshede (UNESCO), známé četnými nálezy skalních kreseb. Do Norska se dostaneme po mostu
Svinesundbron nad fjordem Iddefjorden. V odpoledních hodinách nás přivítá Oslo. Hlavní město Norska nabízí mnoho
atraktivních míst, která můžeme navštívit díky světlu až do pozdního večera. V centru Osla se projdeme pěší zónou Karl
Johans Gate, v jejímž dosahu se nachází hlavní historické stavby: katedrála, parlament, národní divadlo, královský zámek
a známá cihlově červená radnice. Moderní část města najdeme na břehu Oslofjordu – bělostnou budovu Opery,
knihovnu a zcela nové muzeum malíře Edvarda Muncha. Večer nahlédneme do parku Frogner, kde je umístěno 212
soch Gustava Vigelanda. Ubytování v Oslo.
3. den: 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. Z legendárního sportoviště Holmenkollen s novým
skokanským můstkem uvidíme celé město a vody Oslofjordu. Odpoledne zamíříme do oblasti Zimních olympijských her
1994 u největšího norského jezera Mjøsa. V Lillehammeru je na výběr pohled z vrcholku skokanských můstků anebo
prohlídka přes 100 let starého, a přesto moderního skanzenu Maihaugen. Přesun na ubytování do podhůří nejvyššího
skandinávského pohoří – Jotunheimen.
4. den: Dnes nás čeká pěkná příroda na východním okraji národního parku Jotunheimen. Vydáme se k tyrkysovému
jezeru Gjende, kde u chaty Gjendesheim začíná norská národní túra Bessegen. Kousek se po ní projdeme, z vyhlídky
budeme mít horský svět i nádherné jezero jako na dlani. Pak dojedeme k ledovcové řece Sjoa, kde podnikneme vycházku
k soutěsce Ridderspranget (Rytířský skok). Navečer přejedeme na ubytování dále na sever.
5. den: Dnes začíná naše cestování ve fjordech, hluboce zařezaných údolích naplněných ledovci, řekami, jezery, a hlavně
mořskou vodou. Pro tuto jedinečnost jsou norské fjordy součástí světového přírodního dědictví UNESCO. Silnice sem nejprve
klesá podél peřejí a vodopádů na divoké řece Rauma. Pak se ocitneme v hlubokém údolí Romsdalen – nejen, že se sem
slunce po celou zimu nedostane, ale je tu i nejvyšší kolmá stěna Evropy – Trollveggen (Trolí stěna). Úchvatné zážitky
nás pak čekají při stoupání 11 zatáčkami po proslulé silnici Trollstigen. Tato „trolí cesta“ vede až do horského sedla,
ležícího v nadmořské výšce 900 m. Dle stavu sněhové pokrývky se krátce projdeme. Během pozdního odpoledne nás ještě
čeká vyhlídková plavba po fjordu Geirangerfjord (UNESCO), mj. kolem vodopádů Sedm sester, která je v ceně
zájezdu. V Geirangeru si také můžete nakoupit suvenýry. Pokud nám bude přát počasí, vyjedeme od fjordu desítkami
serpentin až na vyhlídku na hoře Dalsnibba (téměř 1 500 m n. m.).
6. den: Po snídaní opustíme Nordfjord a přes horské průsmyky se dramatickou krajinou s několika zastávkami na focení
dostaneme až k nejdelšímu norskému fjordu Sognefjorden. I když ledovce obecně ubývají, stále patří k velkým divům
přírody. Ukážeme vám jeden z nejkrásnějších ledovcových splazů na světě – Nigardsbreen. Je to jeden z výběžků
největšího ledovce evropské pevniny Jostedalsbreen. Dostaneme se k němu jízdou kolem fjordu, pak zužující se silnicí proti
proudu ledovcové řeky, a nakonec plavbou lodičkou po ledovcovém jezeře. Zdatnější se ještě mohou chůzí po oblých
skaliscích přiblížit více na dosah mohutného čela ledovce.
7. den: Ráno se přeplavíme trajektem přes Sognefjord a dle stavu sněhové pokrývky zamíříme do městečka Flåm buď po
vyhlídkové silnici přes hory, nebo 24,5 km dlouhým Laerdalským tunelem. Nezapomenutelným zážitkem je vyhlídka
z prosklené plošiny Stegastein, ze které spatříme úzký Naeroyfjord, obklopený vysokými horami. Serpentýnami se
dostaneme do Flåmu, kde budeme mít možnost projet se slavnou železnicí Flåmsbanen do horské osady Myrdal. Alternativně
se lze projít z Flåmu na některou z horských farem, nebo po Rallarvegen – šotolinové cestě, která vznikla při budování
železnice. Nyní je využívána pěšími turisty a cyklisty. Odpoledne opustíme Flåm a se zastávkou u vodopádu Tvindefossen
dojedeme navečer do druhého největšího města Norska, Bergenu. Ubytování v centru města umožňuje večerní procházku
po nábřeží Bryggen (UNESCO), jehož neopakovatelnou atmosféru tvoří přes 300 let staré hansovní domy.
8. den: Ulriken (643 m n.m.m) je nejvyšším bodem ze sedmi hor, které se tyčí nad Bergenem a nabízí přímo exkluzivní
výhled na město i okolní krajinou fjordů, ostrůvků a hor. Na Ulriken lze vystoupat od dolní stanice lanovky pěšky, případně se
vyvézt moderní prosklenou kabinkou nahoru a projít se dle počasí po vrcholových partiích. V poledne opustíme Bergen
a kolem vodopádu Steindalfossen, za jehož vodní clonou lze projít, dojedeme do „norské zahrady“ na břehy malebného
Hardangerfjordu. Fjord překonáme po mistrovském dílu norských stavbařů – více jak kilometr dlouhém mostu
Hardangerbrua a dojedeme na ubytování.
9. den: Dnešní den bude hlavně velkým představením mnoha vodopádů. Mezi nejatraktivnější patří dvě mohutná ramena
vodopádu Låtefoss. Nejprve se však z obce Kinsarvik vydáme na několikahodinovou vycházku (cca 4 hod), při které
nahlédneme do údolí vodopádů Husedalen. Zastavíme se také v obci Røldal, kde si prohlédneme dřevěný sloupový
kostelík z roku 1250. Navečer přejedeme na další ubytování.
10. den: Po snídani dojedeme do lůna norské přírody a na výchozí bod pěší túry – na skalní plošinu Preikestolen
(Kazatelna). Na konci stezky nás čeká ohromující pohled z výšky 600 m do hlubin Lysefjordu. Výlet nám zabere přibližně 5
hodin, případně o něco déle. Navečer se krátce zastavíme ve městě Stavanger, které je historickým i současným
ekonomickým centrem západního Norska. Projdeme se v historické části Gamle Stavanger. Večer se nalodíme na trajekt
a opustíme Norsko. Lůžko v čtyřlůžkové kajutě v ceně zájezdu.
11. den: Ráno se vylodíme v dánském přístavu Hirtshals a vydáme se na celodenní přejezd Dánskem a Německem do ČR.
Příjezd v nočních hodinách.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: 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.
Zdravotní podmínky a doklady: v souvislosti s onemocněním COVID-19 není třeba dokládat bezinfekčnost.
Aktuální podmínky vstupu do Norska: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE. Pro
klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věci ZDE.
Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či epidemiologické povinnosti a mít s sebou
potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné odstoupení od smlouvy o zájezdu
z důvodu nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte také pozornost platnosti svých
certifikátů, podmínky vstupu se mohou měnit.

