POLÁRNÍ DEN A LETNÍ SLUNOVRAT NA LOFOTECH
Poznávací

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Norsko nejsou jen fjordy, vodopády a ledovce v jeho jižní části, ale též rozlehlé oblasti daleko na severu. Připravili jsme pro
vás atraktivní poznávací zájezd do oblastí za polárním kruhem v době vrcholu polárního dne. Díky světlu dlouho do noci
si budete moci krásu fjordů, zelených luk a vrcholků ozářených oranžovým slunečním světlem užívat i při večerních
procházkách v místech ubytování.
Kromě poklidného poznávání a času na lehké procházky jsme do programu zařadili i plavbu trajektem z pobřeží na
souostroví Lofoty a unikátní návštěvu chovu norských lososů s plavbou k sádkám umístěným na moři.
Pokud pro svou dovolenou hledáte oblasti nezamořené davy turistů z celého světa, vydejte se na tento zájezd. V
ceně je polopenze.
Garance menší skupiny do 19 klientů.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Bodø a Evenes – Praha (s přestupy) vč. let. tax ve výši 10 000 Kč
dopravu mikrobusem nebo 1-2 minivany
trajekt na Lofoty
6x ubytování v hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
6x snídaně
5x večeře
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K7S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu)
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné cca 350 NOK
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
další neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj (omezený počet): 11 000 Kč
výlet lodí (do Trollfjordu, minimální počet 15 osob): 2 800 Kč
připojištění UNIQA P2+K2 na krytí nákladů při karanténě v zahraničí a storna z důvodu nařízené karantény před cestou v
ČR - lze sjednat jen při objednání zájezdu: 850 Kč
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě posledních známých cen a zkušeností CK.
3lůžkový pokoj není možný.
Zájezd může být realizován dvěmi mikrobusy, minimální počet v jednom voze 15 osob.
Termín zájezdu může být posunut o 1-2 dny podle vhodného leteckého spojení. Odlet může být i z jiného blízkého letiště
(Vídeň, Berlín apod.).
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 15
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PROGRAM:
1. den: Během dne odlet z Prahy s přestupy. Odjezd na ubytování. (V minulých letech bylo někdy ubytování 1. den na
přestupu v Oslu a odlet až 2. den ráno. Letový řád pro rok 2022 ještě není znám.).

2. den: Utajeným klenotem norské přírody je menší národní park Rago. Mnohé scenerie připomínají obrázky z Cesty do
pravěku od Zdeňka Buriana. Nabízí se zde dvě varianty vycházky a výšlapu podle vašich schopností. V oblasti strávíme asi 5
hodin, které stačí pro výstup k vodopádu Værivassfossen a zpět. Nádherný výhled na zalesněné údolí a tyrkysovou řeku.
(V případě trvalého deště náhradní program – cesta do návštěvnického centra NP Junkerdalen a na polární kruh a zpět).
Večeře.
3. den: Po snídani zajedeme k vodním vírům Saltstraumen. Z Bodø vyplujeme trajektem vzhůru k Lofotským ostrovům.
Plavba trvá cca 3,5 hodiny. Přibližující se hradba štítů vystupujících přímo z moře nadchla nejen spisovatele Karla Čapka. Po
připlutí prozkoumáme nejjižnější části souostroví na ostrovech Flakstadøya a Moskenesøya. Navštívíme rybářskou vesničku
s nejkratším názvem Å a obec Reine pod nádhernou kulisou vysokých skalisek. Ubytování v pěkné lokalitě mimo
civilizaci (2 noci). Večeře.
4. den: Dnes se budeme toulat při několika vycházkách po písečných plážích i po pobřeží s ohlazenými balvany
i dramatickými útesy. Jednou ze zastávek bude stará rybářská osada Nusfjord (UNESCO). Zde i jinde budeme fotit červené
či žluté rybářské chatky rorbu a mnohá malebná přírodní zákoutí. Doporučujeme i prohlídku starodávné vikinské
slavnostní síně Lofotr. Návrat na ubytování, večeře.
5. den: Dopoledne zavítáme do rybářského přístavu Henningsvær, který se rozkládá na několika ostrůvcích. Při přesunu do
neoficiálního hlavního města Lofot Svolvær uvidíme v osadě Kabelvåg kostel nazvaný Námořnická katedrála. V případě
zájmu se můžeme vydat na plavbu do úzkého Trollfjordu (viz příplatek). Během plavby jsou často k vidění mořští orli.
Navečer přejedeme po vyhlídkové silnici Lofast na ubytování v přístavu Lodigen. Právě zde prožijeme kouzelnou
atmosféru letního slunovratu. Večeře.
6. den: Dnešek strávíme na největším norském ostrově (mimo Špicberky) Hinnøya. Zavítáme do okolí města Sortland, kde
navštívíme tzv. centrum norské akvakultury (vstupné je v ceně). Zde získáte jedinečný pohled na produkci lososa
a pstruha v jedné z nejkrásnějších norských oblastí. Návštěva trvá asi 2 hodiny a zahrnuje mj. komentovaný výlet lodí na
rybí farmu a ochutnávku uzeného lososa. Můžete zde zakoupit i jiné rybí produkty místní výroby. S přírodními oblastmi za
polárním kruhem se rozloučíme při cestě na poslední nocleh u mostu Tjelsunbrua nad průlivem Steinslansstraumen. Po
ubytování a večeři se ještě můžeme vydat na vycházku po pobřeží anebo se vydat na výstup za výhledy na průliv a okolní
horstva ve světle večerního polárního slunce.
7. den: Odjezd na letiště a odlet do Prahy s přestupem.
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.

