NORSKO - NORDIC WALKING A POZNÁVÁNÍ
Poznávací s turistikou, Pobytový s výlety

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
NOVINKA. POBYTOVÉ MÍSTO NA OKRAJI NP JOTUNHEIMEN. ROZMANITÉ KRAJINY CENTRÁLNÍHO NORSKA.
Zájezd je určen hlavně pro ty, kdo už mají zkušenosti s nordic walkingem. Zájezdem vás bude provázet průvodkyně CK
Periscope Skandinávie a lektorka nordic walkingu Hana Bernardová. Budeme nejen chodit, budeme si hrát, budeme se
kochat a poznávat okolí ledovcové řeky Sjoa a národní parky Rondane a Jotunheimen.
V nejstarším národním parku Norska Rondane si příroda uchovala svou přirozenou divokost, nespoutanou krásu planin
a bystřin, kterou musíme vidět. Na území Národního parku Jotunheimen, v domově obrů, vejdeme podle divokých řek pod
masivy nejvyšších hor a ke křištálově čistým i různě zbarveným jezerům. Odpočívat budeme poznáváním známých míst
Norska – v Lillehammeru u skokanských můstků, při vyhlídkové plavbě po fjordu Geirangerfjord (UNESCO).
Ubytovaní budeme v chatě ve dvoulůžkových pokojích (WC a koupelna na chodbě). Po naplnění kapacity chaty jsou další
místa rezervována v nedalekém kempu ve zcela nových dřevěných chatách se dvěma pokoji a kuchyňkou.
V ceně je dodání 4 porcí večeři zn. Hotovka včetně příloh a jedno norské jídlo. Během dne bude možnost dát si teplé jídlo
v horských chatách anebo ve stylových kafeteriích. Pro občerstvení si můžeme natrhat čerstvé borůvky, a případně s sebou
domů k dozrání i litry brusinek. Z nasbíraných hub si můžeme večer připravit čerstvou smaženici nebo houbové řízky.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha - Oslo a zpět ve výši 7 000 Kč
dopravu mikrobusem
7x ubytování v chatě s 2lůžkovými pokoji (bez povlečení, sociální zařízení na patře) nebo v chatě KEMP (2 pokoje á 2
osoby, sociální zařízení společné v kempu)
4x večeře - klient si sám ohřeje zachlazený nebo zavařený polotovar, 1x norské jídlo
průvodce (instruktor NW)
cestovní pojištění UNIQA K6S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu)
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné a jízdné přibližně 550 NOK (včetně plavby po fjordu Geiranger)
případné náklady spojené s testováním na covid atp.
další neuvedené služby
zapůjčení holí (možnost dohody před odletem)
PŘÍPLATKY:
zapůjčení povlečení : 350 Kč
připojištění UNIQA P+K na krytí nákladů při karanténě v zahraničí a storna z důvodu nařízené karantény před cestou v ČR lze sjednat jen při objednání zájezdu: 490 Kč
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU a Schengenského prostoru.
Garance menší skupiny.
Příplatek za využití pokoje 1 osobou není možný - smlouvu o zájezdu potvrzujeme až po přihlášení dalšího stejného pohlaví.
Lety mohou být v případě nutnosti s přestupem.
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: Dopoledne odlet z Prahy. Po příletu na letiště severně od Osla se vypravíme do olympijského Lillehammeru. Na

zdejších skokanských můstcích se protáhneme na schodech kopírujících jejich profil – sejdeme si je dolů, anebo i nahoru.
Nákup potravin a odjezd na ubytování. Večeře cestou nebo vlastní na chatě.
2. den: Dnešní lekci uskutečníme v okolí jezera Lemonsjoen (cca 13 km) s možností výstupu na některý s místních oblých
kopců, odkud se nám nabídnou krásné výhledy na okolí. Také se vydáme na vycházku do borových lesů u divoké ledovcové
řeky Sjoa v údolí Sjodalen. Uvidíme mj. soutěsku Ridderspranget (Rytířský skok).
3. den: Dnes si vyšlápneme z parkoviště na okraji NP Jotunheimen k chatě Glitterheim a zpět, 14 km. Za dobrého počasí
lze zkombinovat s výstupem na úbočí druhé nejvyšší hory Skandinávie Glittertind (2 465 m n. m.) – čím výše
vystoupáme, tím se nám otevřou zajímavější výhledy na skalní kotle a sněhová a ledová pole. V případě zájmu možnost
raftingu na řece Sjoa.
4. den: Výlet do NP Rondane. Z horské osady Høvringen se vydáme na horské chaty Smuksjøseter a Peer Gynt hytta, kde
se můžeme občerstvit typickým místním pokrmem, vaflí s jahodovým džemem a smetanou. Okruh cca 19 km. Navečer
dokoupení potravin ve městě Otta.
5. den: Den bez holí. Celodenní výlet na Geirangerfjord (UNESCO), včetně možnosti plavby po fjordu ke známým
vodopádům Sedm sester (plavba není v ceně zájezdu). Možnost nákupu suvenýrů a návštěvy informačního centra o fjordech.
Za dobrého počasí též vyjedeme na vyhlídkovou horu Dalsnibba, trůnící 1 500 metrů nad fjordem.
6. den: Den v divočině s říčkou Muru a dramatickou Jotunheimenskou cestou se zakončením u známého tyrkysového jezera
Gjende. Pojedeme terénní silnicí prostorem, kde během dne projede sotva pár aut a který ukrývá mnoho druhů ptactva,
losy a dokonce soby. Další šotolinovou silnicí Jotunheimenvegen se dostaneme do oblasti jezera, kde podnikneme dnešní
nordic walking túru. Vyhlídkovou silnicí přes náhorní planinu Valdresflya s pohledy na jezero Gjende se s NP Jotunheimen
rozloučíme.
7. den: Dnes se začneme vracet na jih. Konkrétně do malebné oblasti mezi horskými středisky Gålå a Skeikampen nad
údolím Gudbrandsdalen. Zde se vydáme na poslední norský výšlap. Pak už nás čeká jen dojezd na ubytování nedaleko
letiště. Večeře cestou vlastní.
8. den: Ráno odlet 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.

