EUROVÍKEND OSLO a největší norská oslava
Pobytový s výlety, Eurovíkendy

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Hlavní město Norska Oslo má rozhodně co nabídnout: námořní přístav zve k procházkám a posezením v některé z mnoha
kaváren, vikinská minulost potěší milovníky historie a na své si přijdou i rodiny s dětmi. Ať už se vydáte na plavbu po fjordu
mezi četnými ostrůvky za slunečného dne, či navštívíte některé ze světoznámých muzeí, nudit se rozhodně nebudete.
Ubytování v hotelu v centru města.
OSLO PASS (vstupy do památek, muzeí, MHD zdarma) je v ceně.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

17. 5. - 19. 5. 2024

3 dny

0 Kč

letiště Praha

připravujeme

CENA OBSAHUJE:
letenku z Prahy s příručním zavazadlem vč. let. tax
2x ubytování v hotelu v centru města (2 lůžkové pokoje s WC a sprchou)
2x snídaně
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K10S
CENA NEOBSAHUJE:
jízdenku vlakem z letiště do centra a zpět (cca 200 NOK)
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
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 a Schengenského prostoru.
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: Dopoledne odlet z ČR do Osla. Po příletu cesta vlakem z letiště do centra města, ubytování a zachycení atmosféry
oslavy státního svátku 17. května, Dne ústavy.
2. den: Vlakem na sportoviště zimních OH 1952 a desítek světových pohárů - Holmenkollen. Prosklená lanovka nás vyveze
až k vrcholu skokanských můstků, odkud se nám naskytne nezapomenutelný výhled na město a fjord. Po návratu do města
se vydáme do parku Frogner s 212 sochami Gustava Vigelanda: uvidíme mj. symbol města – Sinnataggen (v překl.
Vztekající se chlapeček), fontánu a monolit s dalšími sochami. Následuje procházka pěší zónou Karl Johans Gate, kolem
hlavních budov města (Královský palác, univerzita, Národní divadlo, parlament) až k moderní dominantě města –
budově Opery, která leží přímo u fjordu. Její tvůrci získali Cenu Evropské unie za současnou architekturu.
3. den: Poloostrov muzeí Bygdoy. Polární loď Fram, na které se plavili polární dobyvatelé Nansen, Amundsen a Sverdrup
k severnímu a jižnímu pólu. Vor Kon Tiki, papyrová loď Ra II Thora Heyerdahla, tři vikinské lodě staré přes tisíc let,
působivé Muzeum námořní plavby. Návrat do centra k cihlové budově radnice lodičkou. Procházka do přístavu po nábřežní
promenádě. Unikátní Muzeum umění Astrup Fearnley. Restaurace, kavárny, trvale zakotvené lodě. Až přibližně v 16.30 hodin
odjezd vlakem na letiště. Odlet do Prahy večer.

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.

