PLAVBA NA ŠPICBERKY S JIŘÍM KOLBABOU
Poznávací

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
V TERMÍNU OD 17. 5. 2022 SE ÚČASTNÍ CESTOVATEL JIŘÍ KOLBABA. Konečný termín zájezdu je 16. 5. - 24. 5. 2022.
Lodě slavné lodní společnosti Hurtigruten se vydávají brázdit nejsevernější vody Norského království.
Do oblasti Špicberků pořádáme zájezd s česky mluvícím průvodcem v termínu, kdy je velká šance na pozorování
ledních medvědů.
Plavba se uskuteční lodí MS Nordstjernen, v překladu „Severka“ neboli „Polárka“. Tato nejznámější hvězda pomáhala
v navigaci námořníkům již za dob vikinských výprav. Loď byla postavena v roce 1956 a prošla rozsáhlou rekonstrukcí
v letech 2000 a 2014. I po modernizaci byl interiér lodi z části zachován v původním stylu a použití mosazi a dřeva ve
společných prostorách Vás přenese do starých časů. Velká část paluby je chráněna střechou, a tak si budete moci užít
pozorování okolní přírody i v případě nepříznivého počasí.
Na lodi se nachází restaurace, bar, kavárna, salónek s panoramatickým výhledem a knihovna. Loď má délku 80.77 m, šířku
12.6 m a pluje rychlostí 15 uzlů.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku z Prahy do Longyearbyenu a zpět (s přestupy) ve výši 13 000 Kč
plavbu lodí Nordstjern
1x tranzitní ubytování v hotelu v Oslu nebo Tromsø se snídaní (pokoj s WC a sprchou)
typ A: 2x ubytování ve 2lůžkovém pokoji penzionu s plnou penzí (sprcha a WC společné pro více pokojů) a 3x ubytování
ve 2lůžkové vnitřní kajutě (společná sprcha a WC)
typ B: 2x ubytování ve 2lůžkovém pokoji hotelu s plnou penzí (pokoj s WC s sprchou) a 3x ubytování ve 2lůžkové vnější
kajutě (sprcha a WC v kajutě)
veškeré jídlo na lodi vč. kávy a čaje
program a odborné přednášky vedené profesionálními přírodovědci (v angličtině)
aktivity a exkurze mimo loď, přístavní poplatky a daně
informační servis před cestou
česky nebo slovensky mluvící delegát
cestovní pojištění České pojišťovny (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu)
CENA NEOBSAHUJE:
další výše neuvedené služby
doplatek ceny letenky, pokud bude v roce 2022 vyšší, než 13 000 Kč
nocleh poslední den v Oslo nebo jiném tranzitním letišti, pokud bude potřebný
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
PŘÍPLATKY:
připojištění Generali Česká pojišťovna na krytí nákladů při karanténě v zahraničí: 800 Kč
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Na zájezd platí pouze věrnostní sleva.
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Špicberky leží mimo Schengenský prostor. Je nutné vzít si platný cestovní pas (platnost min. 6 měsíců ode dne návratu).
Datumy odjezdu a příletu ze zájezdu se mohou s ohledem na možnosti letů posunout o 1-2 dny.
Speciální nabídka - typ kajuta IA, jediná vnitřní kajuta s WC a sprchou + ubytování v hotelu, cena: 84 300 Kč/os.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 10
●
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PROGRAM:
1. den: Odlet z Prahy do Osla nebo do Tromsø, lety nejsou v době nabídky známé. Nocleh.
2. den: Odlet (letové časy nejsou známé) na Špicberky do Longyearbyenu. Nádherně položené město na pokraji divočiny.
Možnost návštěvy galerií, hospůdek nebo restaurací. Těžební historii města můžeme vnímat na každém kroku. Ubytování
v hotelu nebo penzionu.
3. den: Po snídani se vydáme s místním průvodcem do Svalbardského muzea a galerie. Toto nádherné muzeum nám
poskytne spoustu základních informací o naší následující plavbě. A pak už vzhůru na palubu! Nalodíme se na MS
Nordstjernen a vydáme se na jih směr Isfjorden. Zastavíme se v ruské osadě Barentsburg. Toto městečko patří od roku
1932 Rusku a stále je domovem asi 500 lidí. Zde si můžete prohlédnout sbírku starých ruských artefaktů a sovětské
architektury, zhlédnout folklorní představení nebo nasát ruskou atmosféru v místním baru.
4. den: Dnešní den poplujeme do oblasti známé jako North West Corner, kde se nachází mnoho ostrovů, krásné fjordy
a pláže. V Magdalenefjordu navštívíme starou velrybářskou stanici ze 16. století, včetně pohřebiště velrybářských lodí.
Připlujeme v ranních hodinách, abyste měli dostatek času podívat se na břeh a prozkoumat nádhernou arktickou krajinu. Ve
fjordu bychom mohli také zahlédnout lední medvědy, tuleně, velryby a další severské zástupce fauny.
5. den: Čeká nás dramatická krajina špičatých hor a fjordů v severní části Špicberků. Hluboko v masivním systému
Woodfjordu se nachází rychle se pohybující ledovcový splaz ledovce Monako. V jeho čele lze často spatřit obří ledové kry
a v okolí řadu ostrůvků, na nichž bývají k vidění lední medvědi. Pokud podmínky dovolí, budeme se plavit kolem 80°
severní šířky k ostrovu Moffen, kde se nachází obrovská mroží kolonie.
6. den: Různorodou krajinu Kongsfjordu a Krossfjordu tvoří tundrové pláně i vrcholky pokryté ledovci. Na konci fjordu
objevíme majestátní ledovec Kongsbreen se třemi charakteristickými vrcholy: Nora, Dana a Svea – pojmenované po
třech skandinávských zemích. Odpoledne připlujeme do Ny-Ålesundu a zde také pro dnešní den zakotvíme. Nacházíme se
na 78°55' severní šířky, je to jedna z nejsevernějších vesniček na světě. Dříve se tady těžilo uhlí, nyní je zde moderní
arktická výzkumná stanice. Řada zemí tu má své výzkumné týmy. Navečer zamíříme na jih. Po vylodění v Longyearbyenu
si můžete užít zbytek dne dle svých představ. V hotelu na nás pak bude čekat večeře na rozloučenou.
7. den: Odjezd na letiště a odlet zpět do Prahy. Letové časy nejsou známé, v případě nutnosti ještě jeden nocleh a návrat do
Prahy až 8. den.
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.
Špicberky leží mimo Schengenský prostor. Je nutné vzít si platný cestovní pas (platnost min. 6 měsíců ode dne návratu).
Vízum není potřeba.
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.

