NORSKO - KRÁSA HOR, relax nebo turistika, pohodlí hotelu
Poznávací s turistikou, Pobytový s výlety

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
NOVINKA - NORSKO JE OPĚT PRO ČECHY A SLOVÁKY OD 15. 7. 2020 PŘÍSTUPNÉ. NEVÁHEJTE - ZÁJEZD V MALÉ
SKUPINĚ.
Nádherná divoká norská krajina přímo vybízí k túrám a procházkám v přírodě. Přestavujeme na českém trhu jedinečný
poznávací zájezd s turistikou do Norska, během kterého se můžete podívat do nejvyššího pohoří Skandinávie Jotunheimen
a dosáhnout zde nejvyššího vrcholu Galdhøppigen. Nebudou chybět nádherné vodopády (zde v údolí Husadalen) ani výhledy
na ledovcové splazy či přímo túra k nim. Další velkou předností zájezdu je ubytování v hotelech a některé večeře v ceně
(ostatní si můžete zakoupit během cesty v motorestu, nebo večer ve stylových restauracích nebo v hotelu).
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 mikrobus čekat na hlavní skupinu.
PŘEDNOSTI ZÁJEZDU
komfortní zázemí turistických hotelů
3x večeře v základní ceně zájezdu
nádherné horské túry na vrcholy i údolími hor
skupina do max. 18 osob

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

CENA OBSAHUJE:
letenku Praha – Oslo a zpět vč. let. tax ve výši 6 000 Kč
dopravu mikrobusem
vnitrostátní trajekty
7x ubytování v turistických hotelech (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
7x snídaně
3x večeře
průvodce
poplatek za místního průvodce s lanem 3. den
cestovní pojištění UNIQA K7S včetně storna a pojištění proti úpadku CK
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné (téměř žádné)
další výše neuvedené služby
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj (omezený počet): 5 000 Kč
SLEVY:
2.5 % - osoby starší 65 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2.5 % - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
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Poznámka

V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Předpokládané ceny letenek, lodních lístků a ubytování jsou stanoveny na základě posledních známých cen a zkušeností
CK v době tvorby katalogu (zájezdu). Publikováno dne 13. 7. 2020 v době přetrvávající pandemie COVID-19.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 8
●
●

●

PROGRAM:
1. den: Odlet z Prahy do Osla. Odjezd na ubytování. V ceně zájezdu jsou 3 večeře, bude upřesněno v informacích
k zájezdu.
2. den: Pravé Norsko, hlavně co se hor a přírody týká, začíná za Lillehammerem. Zahřívací cca 3hodinovou túru (anebo lehčí
procháku) uskutečníme v oblasti tzv. Cesty Peer Gynta nedaleko střediska Skeikampen. Za dobré viditelnosti výhledy na
panorama národních parků Rondane a Jotunheimen. Přejezd na ubytování na dosah NP Jotunheimen, 2 noci.
3. den: Relax v okolí hotelu nebo v zázemí chaty Juvashytta, odkud se zdatní vydají 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.
4. den: Turistika dle schopností (parkoviště u zázemí horské chaty Turtagro), třeba částečně po trase, kudy půjde skupina
s průvodcem: vystoupáme na další dvoutisícový vrchol, kde se nachází nejvýše položená chata norského spolku turistů
Fannaråkhytta (2 068 m. n. m.). Odměnou nám budou fantastické pohledy na vrcholky Jotunheimenu, hřeben ledovce
Jostedalsbreen a siluety údolí fjordů. Délka túry je asi 7-8 hodin. Ubytování v okolí Sogndalu.
5. 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.
Ubytování na dosah fjordu Hardangerfjord.
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.
7. den: Nejprve se podíváme do hlubin, kam padají vodopády Voringfossen. Poté podnikneme túru v nenáročném terénu
největší evropské náhorní plošiny Hardangervidda. Navečer přejezd na ubytování.
8. den: Dojezd na letiště Gardermoen a 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.

