LOSÍMI A SOBÍMI STEZKAMI DO NORSKÝCH HOR
Poznávací s turistikou, Pobytový s výlety

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
OBLÍBENÝ LETECKÝ ZÁJEZD PRO TURISTY ZVYKLÉ POHYBU. PANENSKÁ PŘÍRODA BEZ DAVŮ TURISTŮ.
Nejkrásnější přírodní kouty Norska jsou navlečené jako korále kolem nejvyššího pohoří celé Skandinávie. Zdejší
Národní park Jotunheimen s mnoha více jak dvoutisícovýni štíty, ledovcová pole a jezera, divoké řeky, vodopády
a hluboké borové lesy se těší na ty, kteří si za jejich krásou vyšlápnou při 3-7hodinových vycházkách a túrách.
Podíváme se také do krásného lesnatého okolí divoké řeky Sjoa a na otevřenou krajinu u NP Rondane. Téměř celý program
uskutečníme uprostřed panenské norské přírody téměř na konci civilizace, většinou bez davů turistů. Zavítáme i do proslulé
oblasti fjordů. Novinkou je pozorování Pižmoně severního v NP Dovrefjell s místními průvodci.
Úspěšný, pohodový letecký zájezd pro široké spektrum klientů, mj. pro turisty zvyklé na pohyb a delší túry v horách,
nebo pro ty, kdo rádi relaxují při klidnější chůzi více o samotě. Turistická náročnost tzv. fialová botička totiž nabízí
možnost projít plánované trasy s průvodcem, nebo si udělat samostatný program bez průvodce s určením místa srazu
a společným odjezdem autobusem na další program.
V ceně je 6 snídaní. Za příplatek je možné objednat si společné večeře, které doporučujeme. Ubytování je v pěkném
hostelu ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením po celou dobu pobytu. Podrobnosti na webu v záložce
Popis ubytování.
PRO UZAVŘENÉ SKUPINKY 6-8 OSOB TERMÍN KDYKOLIV NA VYŽÁDÁNÍ - možnosti různého typu ubytování.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

9. 7. - 16. 7. 2023
16. 7. - 23. 7. 2023

8 dnů
8 dnů

34 000 Kč
34 000 Kč

letiště Praha
letiště Praha

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Oslo a zpět vč. let. tax ve výši 6 000 Kč
●

Poznámka

dopravu autobusem
ubytování 6x ve dvoulůžkových pokojích pěkného hostelu v přírodě, 1x v hotelu v blízkosti letiště Gardermoen; vše
dvojlůžkové pokoje s příslušenstvím
6x snídaně
plavba po jezeře Gjende
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K10S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu,
karanténu)
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné cca 100 NOK; ostatní: safari, rafting, plavba po Geirangeru - za příplatek, nutné objednat dopředu
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
další neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
6x večeře (2 chody, mimo 7. den): 3 500 Kč
rafting (včetně pojištění, délka 2 - 2,5 hod): 1 700 Kč
plavba (Geirangerfjord UNESCO): 1 200 Kč
příplatek (pěší safari za dohledáním a pozorováním Pižmoně severního, 3 - 6 hodin): 1 600 Kč
SLEVY:
2500 Kč - vícelůžkový pokoj nebo apartmán s více pokoji
POZNÁMKY:
Sleva při využití pokoje 3 nebo 4 osobami: 2500 Kč na osobu
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU a Schengenského prostoru.
Sled jednotlivých dní výše uvedeného programu může průvodce změnit, například na základě předpovědi počasí, vzhledem
ke dni v týdnu, a z toho vyplývající otevírací doby obchodů, nebo podle předpokládaného počtu turistů v navštívených
místech.
Příplatek za využití pokoje 1 osobou není možný, pro samostatně cestující klienty doporučujeme zájezd 92NO Norsko –
turistika i komfort hotelu.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 30
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PROGRAM:
1. den: Ráno odlet z Prahy na letiště Oslo. Po cca 2,5 hodinové cestě (mj. přes Lillehammer) přijedeme do rekreační oblasti
Skeikampen, kde si vyjdeme na zdejší stejnojmennou „stolovou horu“. Po vyhlídkové cestě Peer Gynt vegen dojedeme
navečer na místo ubytování. Večeře 1. - 6. den jsou za příplatek.
2. den: Po snídani přejedeme k jezeru Lemonsjoen, odkud se vydáme na přechod hřebene za výhledy na
zajímavě zabarvené jezero Tesse. Přibližně 4hodinová trasa končí u horského hotelu Brimi, kde se lze občerstvit a kde
bude čekat autobus s těmi, kteří se odsud vydali na samostatné toulky po oblasti. Později odpoledne (nebo 6. den
dopoledne) mohou zájemci splout s českou raftařskou agenturou 12 km úsek ledovcové řeky Sjoa (viz příplatek).
3. den: Brzká snídaně. V dnešním dni nás čeká tzv. norská národní túra – přechod hřebenem Bessegen nad jezerem
Gjende. Tato náročná celodenní túra v národním parku Jotunheimen je jedna z nejkrásnějších tras nejen v Norsku.
Ráno doplujeme po jezeře Gjende na chatu Memurubu, odkud se vydáme zpět přes hřeben Besseggen. Po náročném
výstupu na vrchol Vestfjellet budeme odměněni výhledy na vrcholy pohoří Jotunheimen, náhorní plošinu Valdresflya a na
krásné ledovcové jezero Gjende. Sestup zpět končí u horské chaty Gjendesheim. Délka túry je asi 8 hodin. Méně zdatní
mohou samostatně uskutečnit asi 5hodinovou túru z chaty Gjendesheim (tam a zpět stejná trasa) anebo na
chatu Bessheim, kam pro ně přijede autobus.
4. den: Po předcházejícím náročném dni nás čeká výlet na okraj Národního parku Rondane. Asi 4-5 hodin půjdeme
malebnou bezlesou krajinou. Z horského střediska Høvringen dojdeme na chatu Peer Gynt Hytta a dále do rekreační
oblasti Mysuseter. Navečer si můžeme dokoupit potraviny v městečku Otta.
5. den: V rámci turisticky oddechového dne navštívíme v městečku Lom sloupový kostel a později
snad nejznámější norský fjord Geirangerfjord (UNESCO). Fakultativně projížďka lodí po fjordu k vodopádům Sedm
sester a Nápadník. V případě zájmu můžeme vystoupat za výhledy na tyto vodopády na farmu Skageflå na protilehlé
straně fjordu. V Geirangeru je možnost nákupu suvenýrů, návštěvy informačního centra o fjordech, případně koupání ve
fjordu. Cestou zpět zajedeme při dobrém počasí na vyhlídkovou horu Dalsnibba, trůnící 1 500 metrů nad
fjordem. Návrat později večer.
6. den: Dopoledne rezerva na rafting (viz 2. den), případně výšlap v oblasti ubytování. Pak se znovu vydáme směrem k NP
Jotunheimen, který je pokryt mnoha ledovci, nádhernými horskými jezery a divokými ledovcovými řekami. V ledovcem
vymodelované krajině se během odpoledne projdeme.
7. den: S přírodou Norska se rozloučíme v dalším národním parku Dovrefjell. Zde se můžete vydat na safari, jehož cílem
je spatření Pižmoně severního (viz. příplatek, nutné objednat předem, délka 3 - 6 hod.). Tento obrovský tur
v Evropě vyhynul a NP Dovrefjell je jedním z mála míst na světě, kde jej ještě můžete spatřit. Během túry je možné vidět
dravce, soby a krásné lišejníky. Ostatní podniknou túru v oblasti. Navečer nás čeká delší přejezd na ubytování v hotelu
u letiště.
8. den: Brzy ráno odlet do Prahy.
Pozn.: Sled jednotlivých dní výše uvedeného programu může průvodce změnit, například na základě předpovědi počasí,
vzhledem ke dni v týdnu, a z toho vyplývající otevírací doby obchodů, nebo podle předpokládaného počtu turistů
v navštívených místech.
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.

