Poznávací zájezdy » Dánsko, Švédsko, Norsko

Skandinávie

Göteborg | Oslo | Aurlandfjord | Bergen | Hardangervidda | Helsinborg

Termín | libovolný (pořádá se jen v letních měsících)
Během našeho zájezdu do Skandinávie okusíte atmosféru severských metropolí, poznáte nejvýznamnější skandinávské historické památky a v neposlední řadě si vychutnáte zázraky norské přírody. Za přírodními divy, jež nemají jinde v Evropě obdoby, se vydáme s cestopisem Karla Čapka v ruce.
V něm se dočteme, že jejich půvab se nedá popsat slovy: „Já vím, říká se tomu fantastické obrysy, divoké štíty, mohutné masivy a podobně, ale to není
ono. Pouhými slovy nemůžeš jet po hřebeni hor, ani vzít do štipce nejvyšší hroty, abys nahmatal s rozkoší jejich hrany, zlomy a výbrusy. A co teprve,
když při plavbě lodí uzříš, že z krajky balvanů tryská do nebe kytice hory.“ K Čapkovým štítům si připočtěte stuhy vodopádů, lesknoucí se hladinu fjordů,
dřevěné kostelíky nebo imaginární smích trollů a dostanete alespoň mlhavou představu o delikatese, kterou vám tímto servírujeme.

» Program zájezdu
1. den

Ráno odjezd z České republiky, přejezd SRN, trajektem do Dánska a Švédska.

2. den

Prohlídka Göteborgu, zastávka v rybářské osadě Fjällbacka, oblíbeném místě herečky Ingrid
Bergmannové. Prohlídka lokality Tanum (skalní kresby předgermánského období). Ubytování v kempu
Skjeberg na norském území.

3. den

Příjezd do Osla a prohlídka města. Poloostrov Bygdoy, muzeum Vikingů, muzeum polární lodi Fram.
Odjezd směr Drammen, na vyhlídku nad městem. Odjezd směr Geilo. Cestou dřevěný vikingský kostel.
Ubytování v kempu Geilo. Geilo je turistické středisko v národním parku Hardangervidda.

4. den

Odjezd do oblasti Aurlandfjordu. Osady na pobřeží fjordu, Aurland, Flam, Gudvangen. Vodopády
Tvindefoss, Skjervfoss a Stalheimfoss. Ubytování v kempu Kvandal na břehu Hardangerfjordu.

5. den

Odjezd do Bergenu. Pevnost Bergenhus, staré hanzovní domy – památka UNESCO, rybí trh, mořské
akvárium. Návrat do kempu Kvandal.

6. den

Odjezd z Kvandalu trajektem přes fjord, zastávka u jednoho z největších norských vodopádů Voringfossen,
průjezd náhorní plošinou Hardangervidda, odpolední příjezd do Osla a prohlídka soch Gustava Vigelanda
ve Frognerparku, individuální volno. Nocleh ve Skjebergu.

7. den

Denní přejezd přes Švédsko do Helsinborgu, trajekt do Dánska, prohlídka Kodaně. Po ukončení odjezd
trajektem do SRN.

8. den

Příjezd do České republiky v odpoledních hodinách.

» Cena zahrnuje

» autobusovou dopravu a trajekty
» 5x ubytovaní v kempech ve vybavených chatkách s
možností vlastního vaření
» služby odborného průvodce CK
» pojištění proti úpadku CK dle zák. 159/99 Sb.

» Cena nezahrnuje
»
»
»
»

služby nezahrnuté v odstavci „Cena zahrnuje“
stravování
vstupy do objektů, muzeí a památek
zahraniční zdravotní pojištění

