NEKONEČNÉ RETRO NORSKÝCH FJORDŮ A VODOPÁDŮ - letecky
Poznávací s turistikou

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Zájezd pořádáme již od roku 2001, a tak právě letos slavíme 20 let jeho prodeje. Ačkoliv již některé kempy podél původní
trasy nejsou v provozu, tři trvalky v péči svých majitelů Arneho, Ottara a Manghild stále kvetou: Tvinde, Hov a Strynsvatn.
Tyto kempy patří dle našich zkušeností i reakcí klientů k nejkrásnějším, které v Norsku najdete!
Vzhledem k tomu, že se díky poptávce i organizaci dostal původní zájezd Vodopády a ledovce Norska do kategorie tzv.
fialové botičky, připravili jsme tento „retro“ zájezd v původní, náročnější úrovni červené botičky. Díky tomu se podíváte více
do hor, zařadili jsme mj. náročnou túru z vrcholu Trolí stezky ke hraně Trolí stěny. Ledovce za 20 let ustoupily, a abychom na
ně pořádně viděli, naplánovali jsme v okolí Strynu dvě náročnější túry. A vrátíme se i do nejstaršího národního parku Norska
Rondane. Krátce se též rozhlédneme po večerním Oslu.
Ubytování je zajištěno po 4 osobách v chatkách KEMP v malých kempech a 1x v hostelu. V případě zájmu o ubytování po
dvou osobách vám nabídneme jiné zájezdy. Na oba termíny vám zajistíme chutnou polopenzi.
Oslava 20 let zájezdu Vodopády a ledovce Norska
Trasa zájezdu vede většinou po původní trase, avšak je doplněna mnoha aktuálními novinkami.
Hlavně však můžete strávit příjemnou dovolenou BEZ DAVŮ LIDÍ.
Téměř žádné poplatky za vstupy.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku z Prahy (s přestupem) nebo Vídně (přímý let) do Oslo a zpět vč. letištních tax
dopravu autobusem na místě
vnitrostátní trajekty
7x ubytování v chatkách KEMP a 1x v hostelu (vše 4lůžkové pokoje bez příslušenství, povlečení vlastní)
7x českou polopenzi (od 2. dne večer do 9. dne ráno)
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K6S a pojištění proti úpadku CK.
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné (téměř žádné)
další neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
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:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
chatky KEMP - vlastní povlečení
při návratu do Vídně bez programu 8. dne; v ceně je namísto ubytování a večeře dne 7. 8. vlaková jízdenka na letiště
v Oslo (odjezd 5:17, čekání na letišti na letadlo cca 5 hodin!)
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
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MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 35

PROGRAM:
1. den: Odlet do Oslo - z Prahy s přestupem, z Vídně přímý let. Odjezd s MHD (samostatně a na vlastní náklady) na
ubytování za skupinou, která přijede z ČR autobusem (kód zájezdu 87NO).
2. den: Po průjezdu druhým nejdelším norským údolím Hallingdalen (délka cca 200 km) se za horským městečkem Geilo
dostaneme k nejrozsáhlejší evropské náhorní plošině Hardangervidda (cca 10 000 km²). Na jejím okraji uskutečníme cca
3hodinovou túru, která nás zavede přímo pod vodopády Vøringfossen. Poté sjedeme ke fjordu Hardangefjord, který
překonáme jízdou po více než kilometrovém mostě Hardangerbrua (dříve zde býval trajekt Bruravik – Brimnes).
Ubytování v kempu Tvinde pod kaskádovitým vodopádem Tvindefossen. První (pozdní) večeře od stewarda.
3. den: První snídaně od stewarda. Dopoledne dojedeme do pohoří Vikafjellet, kde se nám při kratší túře otevřou
nádherné výhledy do světa norských hor. Na břehu nejdelšího skandinávského fjordu Sognefjord se pak zastavíme
u krásného sloupového kostela Hopperstad stavkirke. Poté se přeplavíme přes fjord trajektem. Navečer přejedeme na
ubytování v kempu Høv uprostřed idylické přírodní scenerie. Večeře.
4. den: Snídaně. Z krásného kempu podnikneme klienty oblíbenou několikahodinovou túru v pozvolném, avšak divokém
terénu stezkou Fossestien („Stezka vodopádů“) kolem několika kaskádovitých peřejí řeky Gaula. Ubytování v červenci
na stejném místě, v srpnu přejezd do kempu u Strynu. Večeře.
5. den: Snídaně. Den v oblasti divokých řek, jezer, fjordů a dalších krásných scenerií na okraji národního parku
Jostedalsbreen. V oblasti podnikneme několikahodinovou túru. Za dobrého počasí spatříme některý ze stále ubývajících
ledovcových splazů největšího zalednění pevninské Evropy. Nocleh v pěkném kempu za městem Stryn u ledovcového jezera
Strynsvatnet. Večeře.
6. den: Snídaně. Vyšlápneme si údolím Erdalen, vymodelovaným ustupujícím ledovcem k samoobslužné chatě
Vetledalseter. V případě dobrého počasí a vaší dobré kondice můžeme pokračovat až na dohled ledovcového splazu
Erdalsbreen. Večeře.
Pozn.: Program 6. a 7. dne uspořádá průvodce, mj. podle počasí, výkonnosti skupiny apod.
7. den: Snídaně. Dnes se vypravíme ke slavné Trolí stezce. Trajektem a po průjezdu „jahodovým údolím“ Valldalen
dojedeme do sedla nad serpentinami Trolí stezky. Odtud se pak vydáme na náročnou túru kamenitým terénem, v případě
dobrého počasí a dobré zdatnosti můžeme dojít až ke hraně skalní stěny Trollveggen, odkud jsou skvělé výhledy do
údolí Romsdalen. Po návratu k autobusu a sklesání serpentinami Trolí stezky dojedeme na ubytování (2 noci). Večeře.
8. den: Snídaně. Poslední, již méně náročnou turistiku uskutečníme na okraji národního parku Rondane. Od horské chaty
Smuksjøseter se vydáme kolem hory Vassberget k chatě Peer Gynt Hytta a zpět. Navečer cesta na ubytování do kempu
na dosah letiště. Večeře. (Možnost odletu do Vídně - viz poznámky).
9. den: Po snídani se vypravíme na cestu autobusem na letiště, odkud před polednem odletíme zpět do Prahy.
Pozn.: Změna programu s ohledem na počasí vyhrazena – náhradní túry určí průvodce.
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.

