FINSKO - ZEMĚ TISÍCŮ JEZER
Poznávací

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
LETECKÝ ZÁJEZD S UBYTOVÁNÍM V HOTELECH A S POLOPENZÍ V CENĚ.
Finsko je zemí jezer a nekonečných, krásných lesů, to ví téměř každý. Méně se už ví, že Finsko bylo a je domovem skvělých
architektů. My se o obojím budeme moci na vlastní oči přesvědčit během týdne stráveného v této skandinávské zemi.
Možnost spojení se zájezdem Laponsko na konci léta (kód 13ES).

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

7. 8. - 13. 8. 2023

7 dnů

33 600 Kč

letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Helsinky a zpět vč. let. tax ve výši 8000 Kč
dopravu autobusem
6x ubytování v turistických hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
6x snídaně
5x večeře
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K10S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu,
karanténu)
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné cca 80 EUR (např. skanzen 3. den), další výše neuvedené služby
případné náklady spojené s testováním na covid atp.
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj (omezený počet): 7 500 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
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 25
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●

●
●

●
●

PROGRAM:
1. den: Večer odlet z Prahy, přílet do Helsinek a přesun na ubytování (2 noci).
2. den: Prohlídku hlavního města Finska Helsinek zahájíme procházkou po centru města na Senátní náměstí Senaatintori
s katedrálou Tuomiokirkko, poté budeme pokračovat na tržnici Kauppatori k přístavu a navštívíme také pravoslavný
kostel Uspenského katedrálu. Prohlídku města si zpestříme plavbou na souostroví a obrannou námořní pevnost

Suomenlinna (UNESCO), která byla pro svůj význam v 18. století nazývána Gibraltarem severu. Pořadí návštěv
jednotlivých památek přizpůsobíme počasí. Večeře v hotelu.
3. den: Ráno se vydáme k památníku nejslavnějšího finského skladatele – Sibeliovu monumentu. Další zastávkou
bude pozoruhodný moderní kostel Skalní chrám – Temppeliaukio kirkko. Následně se procházkou projdeme kolem
koncertního a kongresového centrum Finlandia, které bylo postaveno podle návrhu finského architekta Alvara Aalta.
Kolem budovy opery se dostaneme k Olympijjskému stadionu.
Kolem poledne odjedeme na sever. Nejprve si prohlédneme legendu finských zimních sportů – město Lahti. Projdeme se
světoznámým sportovním areálem a navštívíme kostel sv. Kříže – Ristinkirkko známého finského architekta A. Aalta.
V Jyväskylä navštíme skanzen Savutuvan Apajat, který ukáže tradiční způsob života na finském venkově a zůstaneme zde
i na večeři, abychom ochutnali tradiční finské jídlo a pohovořili s opravdovým Finem o životě ve Finsku. Po večeři přesun na
ubytování.
4. den: Město Jyväskylä – centrum kraje je především čilým univerzitním a školním městem. Město je skutečným
architektonickým klenotem, protože kolem třiceti staveb projektoval ve 20. letech minulého století jeden z nejslavnějších
světových architektů Alvaar Aalto. Jsou to mimo jiné například kulturní dům, městské divadlo a univerzita. Nejkrásnější
pohled na město je však z rozhledny na věži vodojemu v městském parku Harju. Odpoledne si užijeme v srdci finské
jezerní plošiny, která je unikátní díky nebývalé hustotě vodních ploch a jejich vzájemnému propojení. Krásný výhled na
jezerní oblast Saimaa se nám naskytne z vrcholu Neitvuori (184 m n. m.), kam se dostaneme procházkou.
Na dnešní nocleh se přesuneme do městečka Mikkeli, kde za druhé světové války sídlil štáb vrchního velitele finských vojsk,
maršála Mannerheima. Lze navšívit i muzeum věnované této problematice a určitě se podvečerní procházkou podíváme na
nádraží, kde je méně známý ale významný železniční vagón. Ubytování a večeře.
5. den: Po snídani se přesuneme na výchozí místo dalšího výletu a podíváme se unikátní až 5 000 let staré skalní
kresby u jezera Astuvansalmi. Pěší výlet trvá jedním směrem 30-40 minut, v případě hezkého počasí se u jezera
vykoupeme.
Odpoledne strávíme v městečku Savonlinna u nejkrásnějšího finského hradu Olavinlinna. Dále zajedeme do nedaleké
osady Kerimäki, kde nelze přehlédnout dominantní stavbu kostela s kapacitou 3 000 sedadel - pravděpodobně největší
dřevěný kostel na světě. Ubytování a večeře.
6. den: V prohlídce této nádherné jezernaté oblasti, která dala Finsku přívlastek „země tisíců jezer“, budeme pokračovat
ranní vycházkou po mohutném eskeru Punkaharju, který je součástí stejnojmenné přírodní rezervace. K nejoriginálnějším
zahradám v celé Skandinávii patří tzv. snová zahrada sochaře Veija Rönkkönena, který za svůj život shromáždil ve své
zahradě na 500 soch. Budeme mít možnost si zahradu prohlédnout.
Stopu Alvara Alta bude nadále možné vysledovat i nedaleko města Imatra. Kostel tří křížů v Vuoksenniska je unikátní
stavbou, obklopenou borovicovým lesem. Ubytujeme se ve městě Imatra, kde se můžeme navečer projít parkem v okolí
hotelu a podívat se na mohutné peřeje Imatrakoski. Večeře v hotelu.
7. den: Po snídani dojedeme po „Královské cestě“ do druhého nejstaršího města Finska Porvoo. Toto krásné město bylo
založeno v roce 1346, ale už i dříve bylo důležitým obchodním centrem. Skládá se ze tří významných částí: Starého
a Nového Města a také z empírové části, která pochází z 19. století. My zde mimo jiné uvidíme středověký kostel na náměstí
Kirkkotori a starou radnici. Poté již bude následovat přejezd na hlavní finské letiště Vantaa a navečer odlet zpět do ČR.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Finska 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.
Aktuální podmínky vstupu do Finska: 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.

