ŠVÉDSKO - BĚŽKY A SJEZDOVKY, letecky
Zimní

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
POHÁDKOVÁ ZIMA, KVALITNÍ STOPY A SLUNCE V OBLASTI SLAVNÉHO VASOVA BĚHU.
Chcete-li poznat zimní Skandinávii, vydejte se tam na konci února. Zažijete mnoho slunečných dní a ideální stopu. Pořádáme
zájezd do oblasti slavného Vasova běhu. Některé úseky tratě si můžete zdarma vyzkoušet. Prachový sníh tu napadne
v listopadu a vydrží až dlouho do jara.
Stovky kilometrů prvotřídně udržovaných stop jsou zhmotnělým snem každého běžkaře. Na své si tak přijdou jak turisté
vyrážející na pohodové túry, tak i skuteční běžci na lyžích. V oblasti pobytu jsou i dobré podmínky pro sjezdové lyžování.
Můžete si tedy s sebou vzít také sjezdovky, případně si je na místě půjčit.
Užijte si jiskřivé pláně zasněžených švédských hor, romantické lesy u zamrzlých jezer a další scenerie podobné těm
v Kanadě.
Ve Švédsku doprava minivanem pro 7-9 osob. Cesta z letiště Arlanda u Stockholmu na místo pobytu trvá cca 4,5 hodiny vč.
zastávky. Podle aktuální nabídky možný odlet do/z Goteborgu, cesta na/z místa pobytu cca 5,5 hodiny.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha - Goteborg nebo Stockholm a zpět vč. letištních tax a 1 odbaveného zavazadla 23kg* ve výši 6 000 Kč
7x ubytování v chatě KOMFORT (2 až 4lůžkové pokoje)
služby delegáta
dopravu z/na letiště a na běžecké tratě nebo sjezdovky
cestovní pojištění a pojištění CK pro případ úpadku
CENA NEOBSAHUJE:
* poplatek za přepravu lyží (viz příplatek)
stravu
povlečení
další neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
poplatek za přepravu lyží u letecké přepravy: 3 060 Kč
připojištění UNIQA na krytí nákladů při karanténě v zahraničí - lze sjednat jen při objednání zájezdu: 250 Kč
POZNÁMKY:
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 7
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PROGRAM: 1. den: Stovky kilometrů prvotřídně udržovaných stop jsou zhmotnělým snem každého běžkaře. Na své si tak
přijdou jak turisté vyrážející na pohodové túry, tak i skuteční běžci na lyžích. V oblasti pobytu jsou i dobré podmínky pro
sjezdové lyžování. Můžete si tedy s sebou vzít také sjezdovky, případně si je na místě půjčit.2. den: Ubytováni budeme
v zimním středisku Orsa Gronklitt v kraji Dalarna, ve stylové chatě s několika pokoji a vybavenou kuchyňkou. 3. - 8. den:
Lyžování a ke konci zájezdu odvoz na letiště. Dotazy pište na e-mail: ubytovani@skandinavie.czVÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ
POŽADAVKYCestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Švédska 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 lze očekávat nutnost předložení dokladu o bezinfekčnosti. Podrobné

informace budou sděleny nejpozději v pokynech k odjezdu, které zasíláme cca 3 týdny před odjezdem. Aktuální podmínky
vstupu do Švédska: 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.

