LOFOTY V ZIMĚ A POLÁRNÍ ZÁŘE

Poznávací, Pobytový s výlety, Eurovíkendy, Zimní

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
TERMÍNU OD 17. 2. 2023 SE ÚČASTNÍ CESTOVATEL JIŘÍ KOLBABA.
Vydejte se poznat Lofoty v jejich plné kráse končící zimy, v době, kdy šance na pozorování polární záře jsou maximální.
Mimořádně úspěšný zájezd v období většinou slunečných dní s modrou oblohou, s minimem turistů a s úchvatnými
lofotskými scenériemi, zarámovanými ve sněžných kulisách.
Kromě pozorování orlů, mořských ptáků a poznávání přírody i kultury ostrovů se setkáme s hlavním zdrojem obživy zdejších
obyvatel, rybolovem.
Kvalitní ubytování v hotelech a v tradičních rorbu hotelového typu. Možnost vynikající místní stravy. Zájezd je
nově obohacen o program na Vesterálech.
Podle aktuálních letových řádů v roce 2023 lze odlet a přílet posunout o 1-2 dny.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

17. 2. - 23. 2. 2023
24. 2. - 2. 3. 2023
3. 3. - 9. 3. 2023
10. 3. - 16. 3. 2023

7 dnů
7 dnů
7 dnů
7 dnů

42 400 Kč
38 800 Kč
38 800 Kč
38 800 Kč

letiště Praha
letiště Praha
letiště Praha
letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Evenes a zpět s 1-2 přestupy včetně let. tax ve výši 9 000 Kč
dopravu na místě 1-2 mikrobusy
3 x ubytování v rorbuhotelu se snídaní (2-3 dvoulůžkové pokoje v jednomu rorbu, obývák s kuchyňkou, WC, sprcha)
3 x ubytování v hotelu se snídaní (dvoulůžkové pokoje s WC a sprchou)
návštěva rybí farmy s chovem lososů, včetně ochutnávky
průvodce
pro termín od 17. 2. a od 24. 2. 2023 cestovní pojištění UNIQA K6S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč.
onemocnění Covid-19 před i na zájezdu)
pro termín od 3. 3. a od 10. 3. 2023 cestovní pojištění Uniqa K10S (mj. na stornopoplatky nejen při onemocnění, ale také
z důvodu nařízené karantény před cestou do zahraničí, dále léčebné výlohy a to vč. onemocnění COVID-19)
CENA NEOBSAHUJE:
stravu, vstupné ve výši 300 NOK a další výše neuvedené služby
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
PŘÍPLATKY:
plavba (po Trollfjordu): 3 500 Kč
muzeum (Vikinské): 500 Kč
1lůžkový pokoj: 5 500 Kč
příplatek č.1 (návštěva tradiční sobí farmy na Vesterálech): 1 500 Kč
připojištění UNIQA P+K na krytí nákladů při karanténě v zahraničí a storna z důvodu nařízené karantény před cestou v ČR lze sjednat jen při objednání zájezdu (k pojištění K6S v termínu od 17.2. a 24.2.2023): 450 Kč
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5x večeře: 4 000 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:
Tento zájezd je vhodný i pro osoby s omezenou schopností pohybu. Fyzická náročnost zájezdu není vysoká. Můžete však
očekávat pobyt venku a chůzi v zimních podmínkách (mráz, vítr, sníh, led).
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU a Schengenského prostoru.
Předpokládané ceny letenek, lodních lístků a ubytování jsou stanoveny na základě posledních známých cen a zkušeností
CK v době tvorby katalogu (zájezdu).
První a poslední nocleh může být mimo Lofoty/Vesterály, např. u letiště Oslo nebo letiště Evenes apod.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 12
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PROGRAM:
1. den: Odlet z Prahy přes Oslo do Evenes. Malebnou krajinou večerní přesun na ubytování do "hlavního města Lofot" –
Svolvaeru. Možná spatříme polární záři již první večer?
2. den: Fakultativně safari do světoznámého Trollfjordu s možností pozorování mořských orlů a dalšího ptactva.
Kabelvåg - muzeum, galerie a mořské aquárium. Henningsvær - sušáky na tresky, atmosféra pravé rybářské vesnice. Dle
počasí noční výlet za focením polární záře. Přejezd na ubytování do rorbu resortu, 3 noci na jednom místě.
3. den: Ostrov Vestvågøy. Pláže v blízkosti usedlosti Utakleiv u Leknes Vám vyrazí dech. Rybářské vesnice Ballstad
a Stamsund. Vyhlídkovou silnicí č. 815 zpět na ubytování.
4. den: Jižní část Lofotských ostrovů, UNESCO vesnice Nusfjord. Kostelík ve Flakstadu, bělostné písčité pláže
v Rambergu. Městečko s nejkratším názvem na světě – Å. Malebné vesničky Reine, Hamnøy a Sakrisøy.
5. den: Vikinské muzeum Lofotr v Borgu, dokonalá replika sídla vikinského náčelníka. Návrat do Svolværu. Symbolem
města je skalní útvar Svolværgeita. Při pobřeží budeme pozorovat rybáře na vrcholu rybářské sezóny při výlovu tresek
a jejich navěšování na typické lofotské sušáky ryb. Ubytování ve Stockmarknes na souostroví Vesterålen.
6. den: Po snídani (v ceně) se přesuneme do obce Blokken, kde se nachází rybí farma. Během exkurze si projdeme
expozici, která představuje jedno z nejdůležitějších odvětví norského produkce – chov lososů. Lodí se dostaneme na
prohlídku rybích sádek a nakonec ochutnáme kousek místního uzeného lososa. V ceně zájezdu.
Další zastávkou bude Inga Sámi Siida - tradiční sobí farma sámské rodiny, pro kterou je chov sobů obživou po generace.
Budete mít možnost si zde dát oběd, vyslechnout si povídání rodiny o chovu sobů a se soby se také setkat. Tento program je
za příplatek.
Alternativně návrat do Stockmarknes. Osobní volno můžete využít například k návštěvě Muzea Hurtigruty (225 NOK = 600
Kč). Navečer podnikneme okružní vyhlídkovou jízdu po malebném souostroví Vesteralen. Přesun na ubytování nedaleko
letiště.
7. den: Odlet z Evenes přes Oslo do Prahy.
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.

