FINSKO A NORSKO plné zážitků – LAPONSKEM NA NORDKAPP
Poznávací

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Poznávací zájezd do Finska a Norska s mnoha nenáročnými vycházkami. Je vhodný pro dovolenou s dětmi i pro seniory.
Během období polárního dne zavítáme do oblastí za polárním kruhem, které se souhrnně nazývají Laponsko. Vašimi věrnými
společníky při cestě finským a norským Laponskem budou stáda sobů.
Budete se kochat křišťálově průzračnými jezery i nádhernými výhledy na nekonečné lesy a pláně. Při troše štěstí zahlédnete
půlnoční polární slunce přímo v nejsevernějším koutu Evropy – na mysu Nordkapp. Putování kouzelnou krajinou nás zavede
i k 6 000 let starým skalním kresbám na břehu krásného fjordu v norské Altě.
Ubytování v příjemných turistických hotelech. Polopenze (mimo večeři první večer) je v ceně.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenky Praha nebo Vídeň – Rovaniemi a zpět z Finska (lety s přestupem) vč. let. tax ve výši 11 000 Kč
dopravu autobusem
vstupné na Nordkapp
7x ubytování v hotelech (2 lůžkové pokoje s WC a sprchou)
7x snídaně
6x večeře
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K6S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu)
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné přibližně 400 NOK a 40 EUR (návštěva dolu, Altamuseum)
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 9 000 Kč
svoz z Brna do Prahy linkovým autobusem nebo vlakem a zpět mikrobusem - min. 3 os.: 800 Kč
letenka (z Vídně ): 1 300 Kč
připojištění UNIQA na krytí nákladů při karanténě v zahraničí - lze sjednat jen při objednání zájezdu: 250 Kč
SLEVY:
2.5 % - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
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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: 20
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PROGRAM:
1. den: Večer odlet z Prahy do Helsinek, nocleh v hotelu u letiště.
2. den: Ranní let do Rovaniemi. V„hlavním městě“ Laponska Rovaniemi (30 tis. obyvatel) se ve vesničce Santa Clause
vyfotíme přesně na polárním kruhu. Dopoledne navštívíme národní park Pyhä – Luosto, jednu z nejkrásnějších oblastí
Laponska s členitými kopci a 400 let starým pralesem na svazích hory Ukko-Luosto. Můžete navštívit ametystový důl
a najít si svůj vlastní drahokam. Za příznivého počasí si vyjdeme pro pěkné výhledy na vrchol zdejší nejvyšší hory
Noitatunturi (540 m). Navečer přejezd na ubytování (2 noci).
3. den: V rekreační oblasti Saariselkä uskutečníme nenáročnou vycházku v blízkosti NP Urho Kekkonen. Nejznámější
z vrcholů v okolí Saariselkäje Kaunispää (438 m n. m.), k němuž se dá snadno dojít pěšky. Dále dojedeme do oblasti
největšího jezera sámského Finska – Inari. Navštívíme laponské muzeum Siida, kde si prohlédneme expozice věnované
životu původního obyvatelstva.
4. den: Dnes překročíme norskou hranici a dojedeme zcela na sever. Nejprve budeme pokračovat tundrou do centra
norských Laponců, městečka Karasjok. To je sídlem Sámského parlamentu, který sídlí v architektonicky zajímavé
budově. Navečer pak zamíříme přes městečko Lakselv a podmořským tunelem se dostaneme na ostrov Magerøy k hotelu
a následně k mysu Nordkapp. Vstupné na Nordkapp je v ceně. Čekání na půlnoční slunce si zkrátíme návštěvou
jeskynní kaple a zhlédnutím filmu popisujícího historii Nordkappu, tohoto odlehlého cípu Evropy (71°10´21”s. š.). Návrat na
ubytování pozdě v noci.
5. den: Odjezd před polednem. Cestou mírně zvlněnými laponskými pláněmi pokrytými jen mechem a lišejníkem důkladněji
poznáme kraj Finnmarka. Pak dorazíme do městečka Alta. Zde žili lidé (Komsafolket) již před 8 000 lety; důkazem toho je
Altamuseum, které se svými cca 3 000 skalními malbami z doby kamenné patří na listinu chráněného světového
dědictví UNESCO. Navečer dojedeme na ubytování.
6. den: Opět se vrátíme na území Finska. Oblast Enontekio je dalším srdcem sámské kultury, jejíž tradice jsou stále živé.
Nezapomenutelným okamžikem bude dosažení hranice tří států – Norska, Švédska a Finska - u jednoho hraničního
kamene. Dostaneme se sem po plavbě lodičkou a krátkou vycházkou. Navečer přesun na ubytování.
7. den: Dnešní den strávíme v nejstarším finském národním parku Pallas ja Ounastunturinkansallispuisto (založen
1938). Přivítají nás sobí stáda, křišťálově čistá jezera a zaoblené hřbety 1 800 milionů let starého pohoří Svekokareliderna,
odkud se otevírají překrásné výhledy na nedozírné laponské pláně. V místě je mnoho možností pro kratší či delší vycházky
a túry. V případě dobrého počasí můžeme využít pro výlet i večerních hodin, kdy je stále světlo.
8. den: Odjezd na letiště a v poledne odlet s přestupem v Helsinkách do Prahy.
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.
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.

