NORSKO - TURISTIKA I KOMFORT HOTELU
Poznávací, Poznávací s turistikou

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
VÝSTUP NA NEJVYŠŠÍ HORU SKANDINÁVIE VČ. NORSKÉHO PRŮVODCE A VYBAVENÍ, TÚRA NA SLAVNOU
"KAZATELNU" PREIKESTOLEN. UBYTOVÁNÍ V HOTELECH S POLOPENZÍ. NÍZKÝ DOPLATEK ZA 1/1 POKOJ, VHODNÉ
PRO SÓLOCESTOVATELE.
Nádherná divoká norská krajina přímo vybízí k túrám a procházkám v přírodě. Přestavujeme na českém trhu jedinečný
letecký poznávací zájezd s turistikou do Norska, během kterého se můžete podívat do nejvyššího pohoří Skandinávie
Jotunheimen a dosáhnout zde nejvyššího vrcholu Galdhøppigen. Stejně tak můžete vyjít na oblíbenou skalní plošinu
Preikestolen s jedinečným výhledem na fjord pod ní. Nebudou chybět nádherné vodopády (zde v údolí Husadalen) ani
výhledy na ledovcové splazy. Dalšími plusy zájezdu jsou ubytování v hotelech a polopenze v ceně!
CK Periscope Skandinávie vám umožní vychutnat si Norsko v plné kráse, i když třeba nepůjdete na uvedené túry – můžete
s námi vyrazit na zájezd a užít si třeba jen okolí v místech ubytování, jít za skupinou s průvodcem pomalejším tempem
(návrat z túry je vždy stejnou cestou) nebo se toulat okolím, kde bude autobus čekat na hlavní skupinu.
PŘEDNOSTI ZÁJEZDU:
komfortní zázemí turistických hotelů
7x snídaně a 7x večeře v základní ceně zájezdu
nádherné horské túry na vrcholy i údolími hor
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TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

20. 7. - 27. 7. 2023

8 dnů

44 800 Kč

letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Oslo a zpět ze Stavangeru vč. let. tax ve výši 7 000 Kč
dopravu autobusem
vnitrostátní trajekty
7x ubytování v turistických hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
7x snídaně
7x večeře
průvodce
poplatek za místního průvodce s lanem 3. den
cestovní pojištění UNIQA K15S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu,
karanténu)
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CENA NEOBSAHUJE:
vstupné (téměř žádné)
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj (omezený počet): 6 000 Kč
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU a Schengenského prostoru.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 30
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PROGRAM:
1. den: Odlet z Prahy do Osla. Po cca 2,5 hodinové cestě (mj. přes Lillehammer) přijedeme do rekreační
oblasti Skeikampen, kde se ubytujeme a poté si vyjdeme na zdejší stejnojmennou „stolovou horu“. Večeře.
2. den: Vydáme se do nejstaršího národního parku Norska Rondane, kde uskutečníme první túru z horské obce
Hovringen k chatám Peer Gynt Hytta a Smuksjøseter. 4 – 5 hod. Přes turistické středisko Lom se starobylým sloupovým
kostelem na ubytování (2 noci). Večeře.
3. den: Dnešním cílem je výstup na nejvyšší vrchol Norska a celé Skandinávie – Galdhøpigen (2 469 m). Cesta dlouhá 15
km trvá okolo 7 hodin. Vede mj. přes ledovcové/sněhové pole, v ceně je povinný doprovod místního průvodce s lanem.
Návrat na ubytování. Večeře.
4. den: Větší část dne strávíme v oblasti ledovce Jostedalsbreen. Kromě tradiční lehčí vycházky k čelu
nádherného ledovcového splazu Nigaardsbreen jsou v oblasti další možnosti 3-4hodinových túr (podle počasí případně
možnost přejezdu na turistiku jinam po trase zájezdu). Odpoledne uvidíme mnohá ramena nejdelšího fjordu
Norska Sognefjorden. Večeře.
5. den: Dnes projedeme Lærdalským tunelem, nejdelším na světě až k městečku Aurland, odkud se vydáme pěšky na
vyhlídku Stegastein a prohlédneme si úzké rameno Naeroyfjordenu z výšky. Odpoledne nás čeká odpočinek v obci Flåm,
odkud vede jedna z nejstrmějších železnic světa Flåmsbana, která stoupá od moře až do horského střediska Myrdal.
Možnost jízdy tam a zpět. Pak se přesuneme na hotel u fjordu Hardangerfjorden. Večeře.
6. den: Dopoledne si užijeme úchvatného údolí Husedalen se čtyřmi nádhernými vodopády na řece Kinso. Max. délka túry
je 4-5 hod. Každý si může zvolit délku túry podle svých možností. Cestou k dalšímu hotelu v Sandu se ještě zastavíme
u mohutných vodopádů se dvěma rameny Låtefossen. Večeře.
7. den: Přesun oblastí fjordu Lysefjorden k nástupu pro dosažení jednoho z hlavních cílů zájezdu, slavné skalní plošiny
„Kazatelna“ – Preikestolen. Na konci stezky nás čeká ohromující pohled z výšky 600 m do hlubin Lysefjordu. Výšlap nám
zabere přibližně 4 - 5 hodin. Nocleh ve Stavangeru. Večeře.
8. den: Krátká prohlídka Stavangeru, odjezd na letiště a odpoledne odlet do ČR s přestupem.
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.

