ADVENT V NORSKU
Poznávací, Zimní

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Severské království fjordů a hor je krásné nejen v létě, ale má své kouzlo i v zimním období.
Vydejte se s námi zažít pár dní v Norsku v době Adventu.
Projdeme se hlavním městem Oslo, kde zavítáme na vánoční trhy na svátečně nasvícené hlavní pěší zóně Karl Johans Gate.
Do srdce fjordů dojedeme vlakem přes náhorní plošinu Hardangervidda. Proplujeme úzkým Nayroyfjordem (UNESCO),
pohlédneme na zimní krajinu z vyhlídky Stegastein a zavítáme do pohádkového Bergenu.
Nenáročný zájezd plný zážitků a kvalitních služeb pro malou skupinu.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku vč. let. tax z Prahy do Osla a z Bergenu do Prahy s příručním a odbaveným zavazadlem v ceně 8 000 Kč
dopravu z letiště v Oslu do centra města a z centra Bergenu na letiště v Bergenu
dopravu vlakem z centra Osla do Flåmu
dopravu autobusem z Gudvangenu do Flåmu a z Flåmu do Bergenu
výlet lodí po Naeroyfjordu
4x ubytování ve dvoulůžkových pokojích 3-4* hotelů
4x snídaně
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K6S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu)
CENA NEOBSAHUJE:
další výše neuvedené služby, např. další stravu
případné náklady spojené s testováním
vstupné ve výši cca 400 NOK
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 4 500 Kč
výlet lodí (Brim Explorer po Oslofjordu): 3 000 Kč
příplatek č.1 (Ochutnávka piva): 600 Kč
příplatek č.2 (Výlet na vyhlídku Stegastein): 900 Kč
připojištění UNIQA P+K na krytí nákladů při karanténě před odjezdem i v zahraničí - lze sjednat jen při objednání zájezdu:
390 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.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 7
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PROGRAM:
1. den: V poledne odlet z Prahy do Osla. Vlakem se přesuneme do centra města, kde se ubytujeme. Navštívíme vánoční trhy
a projdeme si centrum města s královským palácem, parlamentem, budovami univerzity a katedrálou. Nevynecháme také již
ikonickou stavbu Opery. Večer se nalodíme na moderní prosklenou loď Brim Explorer, z jejíž paluby, stejně jako z podpalubí,
si můžeme díky unikátní konstrukci a tichým elektromotorům vychutnávat pohled na nasvícené památky Osla i moderní
downtown. Během 2,5hodinové plavby budou k večeři servírovány speciality inspirované severskou kuchyní. Plavba je za
příplatek – objednávejte při rezervaci zájezdu, prosím.
2. den: Po snídani opustíme hotel a vydáme se vlakem přes největší evropskou náhorní plošinu Hardangervidda do horské
stanice Myrdal. Z Myrdalu pojedeme slavnou vyhlídkovou železnicí Flåmsbanen až k hladině fjordu do městečka Flåm na
ubytování. Večer možnost ochutnávky piva z místního minipivovaru Aegir. Viz příplatek.
3. den: Dopoledne se vydáme na plavbu do úzkého Naeroyfjordu (UNESCO). Dramatickou krajinou strmých skalních stěn
fjordů doplujeme do vesničky Gudvangen, odkud nás zpět do Flåmu zaveze autobus. Plavba je v ceně zájezdu. Odpoledne
si vyjedeme na prosklenou vyhlídku Stegastein, která se tyčí vysoko nad Aurlandsfjordem a nabízí pohled na království
fjordů, ledovců, hor a vodopádů z ptačí perspektivy. Viz příplatek. Po návratu z vyhlídky opustíme Flåm a autobusem se
dostaneme až do druhého největšího norského města Bergenu. Nábřeží Bryggen (UNESCO) je v době předvánoční bohatě
vyzdobeno a nabízí pohádkovou atmosféru. Ubytování v centru města na 2 noci.
4. den: V centru města si projdeme vánoční trhy a zavítáme do bergenské pevnosti (Bergenhus Festning), kde se v zimě
koná výstava více než 40 magických světelných instalací pod názvem LUMAGICA. Kromě světelného umění tu můžeme zažít
také hudební produkci a dát si výborné jídlo. Pozemní lanovka nás vyveze ke stanici Floyen, odkud je krásný výhled na
město, usazené mezi sedmi horami a mnoha ostrůvky při členitém pobřeží. V centru města nahlédneme do prastarého
Mariánského kostela a zájemci mohou navštívit některou z dalších významných památek, jako je Muzeum Hansy, věž
Rosenkratz nebo středověké sídlo krále Håkona Håkonssona.
5. den: Podle času odletu si užijeme Bergen při vánočních nákupech, případně můžeme navštívit zajímavé Muzeum Hansy,
které zobrazuje život v Bergenu od 14. do 18. století. Odjezd na letiště a odlet s přestupem 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.

