POLÁRNÍ SILVESTR VE ŠVÉDSKÉM LAPONSKU
Pobytový s výlety, Eurovíkendy, Zimní

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
POLÁRNÍ ZÁŘE, HUSKY, SKÚTRY A LEDOVÝ HOTEL
UŽIJTE SI SVOBODU CESTOVÁNÍ A HLAVNĚ ZIMNÍ POHÁDKU A PRAVOU SEVERSKOU DIVOČINU V LUXUSNÍM PROVEDENÍ. Pro
cestu do Švédska ani zpět nejsou potřeba žádné testy ani karanténa.
Oslavte s námi konec roku návštěvou magických míst Švédska:
Ve švédském Laponsku, daleko za severním polárním kruhem, zažijeme výlet se psím spřežením, na sněžných
skútrech a procházku na sněžnicích.
Další aktivity si můžete volit: rybaření na zamrzlém jezeře, návštěvu sobí farmy a setkání s původním obyvatelstvem –
Sámy, výlet na běžkách, projížďku na sněžných kolech (fatbike).
Užijeme si pohádkovou zimu s hromadami čerstvého sněhu a kouzelnou zimní atmosférou.
Za jasného počasí lze pozorovat polární záři už v časných večerních hodinách (bez záruky).
Pobyt na dalekém severu si zpestříme návštěvou originálního Ledového hotelu (Icehotel).
Ubytování je zajištěno v resortu uprostřed divočiny, na soutoku mohutných laponských řek Torne a Kalix. Strava
formou plné penze, mj. s laponskými specialitami. Sauna, sněžnice a lyže jsou k dispozici zdarma po celou dobu
pobytu!
Čeká vás nabitý program a hromada nezapomenutelných zážitků.
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TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Brusel – Kiruna a zpět vč. let. tax ve výši 12 000 Kč
dopravu autobusem z letiště do resortu v Tärendö a zpět
1x ubytování ve dvoulůžkových pokojích v hotelu v Bruselu, 3x ubytování v resortu (dvoulůžkové pokoje s WC a sprchou)
4x snídaně, 2x oběd a 3x večeře
výlet se psím spřežením a na sněžných skútrech včetně potřebného vybavení
řízení skútru 2 osobami
českého průvodce
cestovní pojištění UNIQA K7S včetně pojištění storna, připojištění COVID a pojištění proti úpadku CK
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné do ledového hotelu "Icehotel" (295 SEK, tj. 780 Kč)
další výše neuvedené služby
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PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 5 500 Kč
výlet na sněžných skútrech - řídí 1 osoba: 2 000 Kč
rybaření na dírkách: 550 Kč
výlet na sobí farmu: 700 Kč
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
K datu uvedení zájezdu do prodeje, tj. 21. 10. 2020, je vstup do Švédska i návrat do ČR (SR) možný bez jakýchkoliv
omezení (=bez testů). Další informace v záložce Vízové a zdravotní požadavky.
Na zájezd se vztahuje pouze sleva za včasný nákup do 13. 11. 2020 (45 900 Kč) a možnost uplatnění věrnostní slevy. Obě
slevy dohromady do maximální výše 2 800 Kč ze základní ceny 47 250 Kč, tedy nejnižší možná cena: 44 450 Kč.
Úhrada ve výši 100% sjednané ceny zájezdu je splatná do 20. 11. měsíc před odjezdem na zájezd.
V případě Vašeho odstoupení od smlouvy o zájezdu stanovujeme mimořádné podmínky odstupného:
BEZPLATNÉ STORNO (0 Kč): do 24. 11. 2020
60% z celkové ceny při stornu klientem v době do 15 dní před odjezdem,
80% z celkové ceny při stornu klientem v době 14 - 8 dní před odjezdem,
100% z celkové ceny při pozdějším stornu.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 10
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PROGRAM:
1. den: Navečer odlet z Prahy do Bruselu. Nocleh v hotelu u letiště.
2. den: Ranní let za polární kruh do Kiruny. Návštěvu Laponska začneme ve velkém stylu – návštěvou slavného Icehotelu.
První a jediný ledový hotel na světě, který smí používat název „Icehotel“, je stavba v malém švédském městečku
Jukkasjärvi, jehož název znamená „místo setkání u jezera“. Domorodí Sámové se zde scházeli po 400 let, aby tu prodávali
a vyměňovali si zboží. Nyní se tu scházejí umělci i návštěvníci z celého světa, a to díky místnímu podnikavci Yngve
Bergvistovi, který postavil dosud největší iglú v tradičním inuitském stylu. Nejedná se však jen o klasické iglú, ale
o umělecké a tvůrčí dílo, které symbolizuje místní tradice, přírodu, historii a životní prostředí.
Do srdce švédského Laponska se dostaneme autobusem za necelé dvě hodiny. Vítejte ve sněhovém království! Ubytování ve
dvoulůžkových pokojích s vlastní koupelnou a WC, nebo ve srubech. Vydáme se na procházku po okolí na sněžnicích
a budeme vyhlížet polární záři. OSLAVA SILVESTRA. Před večeří si dopřejeme saunu.
3. den: Výlet se psím spřežením. Po krátké instruktáží si vyzkoušíme, jaké je to být musherem a ovládat smečku psů
husky. Půl dne strávíme objevováním krásných zákoutí divoké arktické přírody. Po návratu se ohřejeme a můžeme se vydat
na krátkou výpravu na běžkách nebo sněžnicích. Spatříme magická světla tančící po obloze? Po návratu večeře,
možnost sauny.
4. den: Půldenní výlet na sněžných skútrech přes lesy, po kopcích i zamrzlých jezerech a řekách. Odpoledne volitelné
aktivity: vyzkoušíte si rybaření na dírkách v ledu, nebo se vydáte na návštěvu sobí farmy? V nabídce je také
možnost zapůjčení „fatbike“, tedy horského kola se zimními pneumatikami. Večeře.
5. den: Po snídani zakončíme náš pobyt ve švédském Laponsku a večer odletíme přímým letem do Bruselu a návazně do
Prahy.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: 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.
Zdravotní podmínky a doklady: V souvislosti s onemocněním COVID-19 lze očekávat nutnost předložení dokladu
o bezinfekčnosti. Podrobné informace budou sděleny nejpozději v pokynech k odjezdu, které zasíláme cca 3 týdny před
odjezdem.
Aktuální podmínky vstupu do Švédska: 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 věcí 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.

