EUROVÍKEND VE STOCKHOLMU
Pobytový s výlety, Eurovíkendy

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
VELKÁ PRAVDĚPODOBNOST REALIZACE, VYŠPERKOVANÝ PROGRAM!
Stojíte na nábřeží a kolem vás se rozprostírá samá voda se spoustou ostrovů. Ne nadarmo se tomuto městu říká Benátky
severu. Přestože jde o metropoli, moderní a dynamickou, na každém kroku pocítíte všudypřítomný severský klid
a příjemnou atmosféru starobylého města. Vítejte ve Stockholmu!
Ubytování v kvalitním 4* hotelu Globen, přímé lety.
Čeká vás řada zážitků, které máte již v ceně zájezdu: slavné muzeum lodi Vasa, proslulý Skansen, historické městečko
Sigtuna s runovými kameny, vyhlídkové palvby loděmi, výjezd prosklenou lanovkou na halu Globen či královský palác.
Změna programu vyhrazena dle aktuálních epidemiologických opatření.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku z Prahy do Stockholmu a zpět s příručním zavazadlem vč. let. tax ve výši 3 800 Kč
Stockholm Pass na 48 hodin (vstupy do památek, muzeí, plavby)
3x ubytování ve 4* hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
3x snídaně
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K5S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu)
CENA NEOBSAHUJE:
jízdné cca 300 SEK + případně vstupné do muzea ABBA cca 200 SEK
dopravu z letiště do města a zpět
další výše neuvedené služby
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
PŘÍPLATKY:
připojištění UNIQA na krytí nákladů při karanténě v zahraničí - lze sjednat jen při objednání zájezdu: 150 Kč
odbavené zavazadlo: 1 600 Kč
1lůžkový pokoj: 3 000 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:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Popsaný program odpovídá aktuálním epidemiologickým opatřením ve Stockholmu a oznámené otvírací době památek.
V případě změny podmínek změna programu vyhrazena.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 8
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PROGRAM:
1. den: Odlet z Prahy do Stockholmu. Přímo z letiště se vydáme do nedalekého městečka Sigtuna, které se nachází na břehu
jezera Mälaren. Malebné historické městečko ukrývá několik pokladů, například volně dostupné runové kameny nebo
vyhlášenou kavárničku Tant Bruns Kaffestuga. Na ubytování se přesuneme do Stockholmu do 4* hotelu Globe,
v sousedství známé hokejové haly. Pokud bude otevřena Lanovka Sky View, užijeme si navečer výhled na metropoli
z netradičního místa.
2. den: Symbolem Stockholmu je radnice z červených cihel – Stadshuset. Radnici si prohlédneme zvenku. Následně se
přesuneme na kouzelný ostrov Djurgården, který je zelenou oázou města. Nejprve navštívíme skanzen s ZOO a následně dle
vlastního výběru některé z muzeí: loď Vasa, Junibacken, Nordiska Museet, ABBA museet (vstupné není v ceně). Navečer se
vydáme na nádhernou plavbu Royal Canal Tour po vodních kanálech. Večer návštěva Icebaru (není v ceně).
3. den: Prohlídka Starého města Gamla Stan s katedrálou Storkyrkan, královským palácem Kungliga Slottet,
parlamentem Riksdagen a budovou Opery. Otevřeno bude mít také zajímavé Národní muzeum a budeme mít čas jej
navštívit. Historickou lodí se vydáme z centra Stockholmu na další plavbu – tentokrát do „archipelaga“, tedy do nádherné
oblasti šérových ostrovů a ostrůvků Botnického zálivu. Večer si zajedeme do proslulého muzea fotografie. Zájemci
mohou zůstat v centru města. Večer návrat na ubytování.
4. den: Po snídani odjezd na letiště a odlet 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.

