GRÓNSKO - ILULISSAT A KANGERLUSSUAQ
Poznávací, Pobytový s výlety, Eurovíkendy

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Tento unikátní zájezd nabízí jednu z nejatraktivnějších destinací severního Atlantiku. Při letu z Dánska se nám otevře výhled
na magický, ledovcem pokrytý, největší ostrov světa – Grónsko. Samotný přelet nad touto arktickou pustinou je velkým
zážitkem, který pak ještě umocní pobyt ve městě Ilulissat. Zde se nám naskytne podívaná na kry odlamující se z ledovce,
které proplouvají přímo v zálivu u města – tento přírodní fenomén je zapsaný na seznamu UNESCO. Nezapomenutelným
zážitkem může být fakultativní vyhlídkový let dvoumotorovým letadlem.
V ceně zájezdu jsou dvě plavby lodí mezi těmito ledovými giganty v okolí Ilulissatu a účast na výletu za
pozorováním pižmoňů v oblasti osady Kangerlussuaq. Pokud se nerozhodnete pro plavbu 4. dne, stačí se jen
procházet v okolí města a nasávat ojedinělou atmosféru tohoto jedinečného místa a nemusíte již utratit vůbec nic.
Ubytování je zajištěno ve 2lůžkových pokojích kvalitních hotelů se snídaní s možností zakoupení večeří v Grónsku.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

10. 9. - 16. 9. 2023

7 dnů

84 800 Kč

letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenky Praha – Kodaň a zpět a Kodaň – Ilulissat a zpět vč. let. tax ve výši 38 000 Kč
transfery v Kodani, transfery na ubytování a zpět v Grónsku
6x ubytování v hotelech kategorie KOMFORT (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
6x snídaně
průvodce
plavbu mezi ledovými krami z Ilulissatu
plavbu do osady Oqaatsut nebo Rodebay včetně oběda
výlet za pozorováním pižmoňů
cestovní pojištění Uniqa K15S (mj. na stornopoplatky nejen při onemocnění, ale také z důvodu nařízené karantény před
cestou do zahraničí, dále léčebné výlohy a to vč. onemocnění COVID-19).
CENA NEOBSAHUJE:
další stravu
další výše neuvedené služby
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
PŘÍPLATKY:
vyhlídkový let (letadlem, nutno objednat při zakoupení zájezdu, min. 5 osob): 9 000 Kč
1lůžkový pokoj: 6 000 Kč
večeře (4x večeře o 2 chodech v Grónsku): 5 200 Kč
SLEVY:
3 500 Kč - vynechání plavby 4. den
POZNÁMKY:
Pro cestování do Grónska je nutný cestovní pas.
Na zájezd se kromě věrnostní nevztahují žádné slevy.
Termín zájezdu může být posunut o 1-2 dny v závislosti na dostupnosti vhodných letenek, definitivní termín zájezdu bude
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upřesněn nejpozději 3 týdny před termínem zájezdu.
Předpokládané ceny letenek, lodních lístků a ubytování jsou stanoveny na základě posledních známých cen a zkušeností
CK v době tvorby katalogu (zájezdu).
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 10
●

●

PROGRAM:
1. den: Odlet z Prahy do Kodaně dle dostupných letů, přílet a transfer na ubytování.
2. den: Z hlavního města Dánska Kodaně odletíme na západní pobřeží Grónska do Ilulissatu (přestup v Kangerlussuaqu).
Po příletu následuje prohlídka města. Odpoledne absolvujeme plavbu lodí fjordem k ledovci, kde se odlamují kry, které pak
dále proplouvají Ilulissatem (UNESCO). Plavba je v ceně zájezdu. Návrat večer.
3. den: Pěší výlet k archeologickému nalezišti saqqaqské kultury v údolí Sermemmiut, pozorování ledovců a flóry.
V Ilulissatu je možno navštívit rodný dům Knuda Rasmussena – nejvýznačnějšího etnografa Grónska, muzeum A.
Petersena, galerii grónských umělců či Zionův kostel. Odpoledne fakultativně výlet dvoumotorovým letadlem úchvatnou
jezerní a horskou krajinou nad ledovec Ilulissat (výlet trvá cca 2 hodiny, z toho 60 minut let).
4. den: Plavba do typické grónské osady Oqaatsut nebo Rodebay (v ceně zájezdu) spojená s tradičním obědem
v místní restauraci. Výlet trvá cca 6 hodin, a cestou tam i zpět můžete pozorovat ledové kry, jimiž je zaplněno moře v okolí
Ilulissatu. Při variantě bez plavby (sleva 3 500 Kč) se můžete bez obav toulat po okolí Illulissatu a vychutnávat si genius loci
tohoto prostoru.
5. den: Ráno volno v Ilulissatu s možností nákupů a individuálních vycházek. Po poledni odlet do osady Kangerlussuaq ve
vnitrozemí západního Grónska. Po ubytování se s místním průvodcem vydáme na výlet za pozorováním pižmoňů (v ceně
zájezdu), kterým se přezdívá „severský tur v kožichu“ a vyskytují se ve větším počtu pouze v této oblasti ostrova. Díky
dlouhotrvajícímu slunečnímu svitu je možnost procházky i během večerních hodin - typická grónská příroda začíná ihned za
dveřmi hotelu.
6. den: Před odletem se projdeme po Kangerlussuaqu a kolem poledne následuje odlet do Kodaně, kam přiletíme ve
večerních hodinách. Nocleh.
7. den: V ranních hodinách odlet do Prahy.
Pozn.: Změna programu při změně letových časů nebo nepřízni počasí vyhrazena.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Grónska bez zvláštních
omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu. Grónsko a Faerské ostrovy jsou autonomními součástmi
Dánského království, nejsou však součástí EU a Schengenského prostoru. Občané EU mohou na turistické cesty do 90 dnů
cestovat bez víza s platným pasem (cestovat pouze na občanský průkaz se nedoporučuje). 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.
Aktuální podmínky vstupu do Grónska: 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.
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Dánska 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 v češtině na webu www.mzv.cz a ve slovenštině na www.mzv.sk.
Aktuální podmínky vstupu do Dánska (vč. Grónska a Faerských ostrovů): 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.

