ADVENT VE STOCKHOLMU S PLAVBOU DO TALLINNU
Pobytový s výlety, Eurovíkendy, Zimní

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Vydejte se s námi v době předvánočního shonu do poklidných severských metropolí – Stockholmu a Tallinnu.
V hlavním městě Švédska pocítíte na každém kroku všudypřítomný severský klid a příjemnou atmosféru starobylého města,
s adventními trhy ve Skansenu i na náměstích.
Estonský Tallinn se zachovalým středověkým jádrem města (UNESCO) nabídne kouzelnou vánoční atmosféru. Mezi
městy se přepravíme moderní lodí s restauracemi, obchody, zábavní i wellness zónou.
Lůžko v kajutě je v ceně.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku s příručním zavazadlem z Prahy vč. let. tax
3x ubytování ve 3* hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 1x v kajutě na lodi
4x snídaně
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K6S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu)
CENA NEOBSAHUJE:
dopravu z letiště do města a z města na letiště
vstupy a dopravu po městě (cca 110 EUR)
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 3 500 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
2.5 % - osoby starší 65 let - nelze sčítat s dalšími slevami
POZNÁMKY:
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 8
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PROGRAM: 1. den: Odlet do Stockholmu. Staré město – Gamla Stan a vánočně vyzdobená pěší zóna Drottingsgatan.2.
den: Katedrála Storkiykan, reprezentativní královský palác Kungliga Slottet, parlament Riksdagen a budova Opery.
Symbol Stockholmu – radnice z červených cihel Stadshuset. Kostel Riddarholmskyrkan na ostrůvku Riddarholmen. Lze
navštívit Muzeum bitevní lodi Vasa, Nordické muzeum, Muzeum středověkého Stockholmu.3. den: Skansen s mnoha
typickými stavbami i zvířaty. Proslulé vánoční trhy. Lanovka Skyview na hale Globen – krásný výhled na město. Večer lodí
do Tallinnu.4. den: Historické centrum Tallinnu se zachovalým středověkým opevněním a spoustou malebných uliček

(UNESCO). Historická budova radnice, radniční lékárna, nejstarší estonský kostel Toomkirik, pravoslavná katedrála
Alexandra Něvského. Návrší Toompea – pohled na město s přístavem. 5. den: Dopoledne volno, vánoční atmosféra
v kouzelném středověkém jádru města. Odpoledne odlet do Prahy (s přestupem).VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ
POŽADAVKYCestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Estonska 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.skZdravotní podmínky
a doklady: V souvislosti s onemocněním COVID-19 lze očekávat nutnost předložení dokladu o bezinfekčnosti. Podrobné
informace budou sděleny nejpozději v pokynech k zájezdu, které zasíláme cca 3 týdny před odjezdem.Aktuální podmínky
vstupu do Estonska: 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.
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