PROGRAM PRO ODBORY DOPRAVNÍHO PODNIKU OSTRAVA.

NÁRODNÍ PARKY NORSKA
Program je zaměřen na širší poznání parku Rondane.
Navštívíte mimo jiné i národní park Romsdalen a Dovrefjell, čeká
vás údolí Heidal, Cesta trolů, Cesta Orlů, Geiranger fjord, Oslo.
Odvážnější budou moci mít možnost vyzkušet rafting nebo výstup na
ledovec.

Náročnost programu lze
upravit dle přání
objednavatele (turistika,
sportovní tématika) a
přizpůsobit věku účastníků.

Národní Park RONDANE

Program:

1. den

Brandenburská brána-Berlín
V odpoledních hodinách odjedete z ČR. Čeká Vás tranzit přes Německo se
zastávkou v Berlíně do přístavu Rostock.

2. den
Z německého
přístavu
Rostock se přeplavíte do
dánského
Gedseru.
Přejedete
do
Kodaňehl.města
Dánska.
Zastavíte se u
Malé
mořské
víly-sochy
vytvořené
na
motivy
pohádky
slavného
spisovatele
H.Ch.Andersena
a
královského
paláce
Amalienborg.
Navštívite
muzeum
pivovaru
Carlsberg
s možností
ochutnávky piva. Poté
přejedete
do
přístavu
Helsingør, kde přeplujete
Öresundskou úžinou do Švédska.
Večer přijedete na základnu v Bottnarydu, ubytování, večeře.

3. den

Maihaugen
Po snídani v brzkých ranních hodinách odjedete k norské hranici. Projedete
Oslem a budete pokračovat podél Oslofjordu k největšímu vnitrozemskému
jezeru Mjøsa až pod skokanské můstky v olympijském městě Lillehammer.
Zde navštívíte největší norský skanzen Maihaugen s více než 170 starými
budovami z Gudbrandsdalenu a Lillehammeru, který je zaměřen na
venkovský život 19. století. Na stálé výstavě shlédnete expozice
dokumentující norskou historii od doby ledové až po současnost. Odpoledne
projedete údolím Gudbrandsdalen s protékající řekou Lågen do Sjoa na břehu
stejnojmenné raftové řeky. Ubytování, večeře.

4. den
Po snídani se vydáte na polodenní turistický výlet do horské krajiny
nejstaršího národního parku - Rondane.
Jedná se o přístupný vysokohorský turistický terén s mnoha zaoblenými
horskými vrcholy, kde máte možnost si vybrat mezi kratším a delším
okruhem.

Sjíždění řeky Sjoa
Projdete se krajinou s vyhlídkou na nádhernou scenérii horských masívů a
jezer. Odpoledne máte možnost vyzkoušet rafting. Jedná se o 16 km dlouhý
sjezd na řece Sjoa s patřičným vybavením a profesionálním instruktorem.
Návrat na ubytování, večeře.

5. den

Trollstigen

Ráno po snídani projedete údolím národního parku Romsdalen obklopující
mohutné horské masívy a Cestou trollů (Trollstigen) do ráje horolezců
(Trollvegen), jednou z nejstrmějších a nejobtížnějších horolezeckých stěn
spadajících kolmo dolů téměř do hloubky 1000 m.

Dalsnibba - výhled na Geirangefjord (1500 m.n.m)

Přejedete do Vaddalu a odtud trajektem do Eidsdalu. Odjedete Cestou orlů do
Geirangeru, jednoho z nejkrásnějších fjordů Norska.
Z městečka Geiranger vystoupáte až k jezeru Djupvasshytta a v případě
hezkého počasí vyjedete na Dalsnibbu, skalnatou plošinu ve výšce 1500 m
nad Geiranger fjordem, z níž se Vám naskytne pohled na dramatickou
krajinnou scenérii.
Dále budete pokračovat zajímavou kaskádou tunelů do městečka Stryn a
odtud přejedete do Sande Campu pod úpatí ledovce Kjendalsbreen.

Ubytování v Sande Campu, večeře.

Sande Camp

6. den

Briksdalbreen

Po snídani odjedete k nejznámějšímu ledovci této oblasti - Briksdalbreen
(Modrá šlehačka), kde se projdete 2,5 km dlouhou cestou vedoucí
k ledovcovému splazu. V odpoledních návrat zpět do Sjoa se zastávkou u
kostela v Lomu, ubytování, večeře.

Briksdalbreen

7. den

Po snídani odjedete do nejstaršího hlavního města ve Skandinávii – Osla.
Jeho návštěvu zahájíte na poloostrově Bygdøy. Zde zavítáte do muzea KonTiki věnované norskému cestovateli Thoru Heyerdalovi, který roku 1947
podnikl nyní již legendární plavbu přes Pacifik z Peru do Polynésie na člunu
s balsového dřeva, nebo se pokusil přeplavit Atlantik na papyrusových lodích
Ra I a Ra II.
Dále se podíváte do muzea Fram s vystavenou stejnojmennou lodí, která se
proslavila díky expedicím Ammundsena a Nanesena na severní a jižní pól. Při
cestě zpět do centra se zastavíte ve Frogner parku, který je zlatým hřebem
sochařské výzdoby města. Naleznete zde významná díla norského sochaře
Gustava Vigelanda, čítajících 650 postav zobrazující koloběh lidského života,
vztahy mezi mužem a ženou a mezi rodiči a dětmi.

Dále se projdete centrem města, shlédnete královský palác a radnici se
zvonkohrou, kde se každoročně uděluje jedna z Nobelových cen – cena za
Mír.
Večer se nalodíte na trajekt, který vás odveze do Dánska.
Na loď doporučujeme si připravit malé přenosné zavazadlo s osobní
hygienou a převlečením na noc a další den. Před vjezdem na trajekt již není
možnost si tuto službu zajistit z velkého zavazadla zarovnaného v autobuse.

8. den

Den Gamle By
Ráno připlujete do Frederikshavnu. Odjedete do Århusu. Během cesty
navštívíte oceánografické centrum Grenå, které je věnováno podmořskému
životu severských moří, kde máte jedinečnou možnost vidět živé žraloky,
tuleně a ostatní obyvatele oceánu. Pohladíte si přátelské Rejnoky, vyzkoušíte
si simulátor batyskafu, nebo se pomocí 3D kina přenesete do hlubin oceánu.
Ve městě Århus navštívíte skanzen starého města Den Gamle By, který Vás
vrátí 300 let nazpět do minulosti Dánska. Je přehlídkou architektury, sbírek i
ukázek běžného života dánského městečka. V odpoledních hodinách odjedete
na hraniční přechod Flensburg do Německa.

9. den
Příjezd do ČR.

Cena bude zahrnovat:
doprava lux busem, průvodce po celou dobu pobytu,1x trajekt NEM-DAN, 1x
trajekt DAN – SVE, 1x trajekt NOR – DAN(1x čtyřlůžkové kajuty na trajektu),
1x ubytování Švédsko s polopenzí, 4x vícelůžkové ubytování Norsko
s polopenzí, pojištění CK proti úpadku

Cena nebude zahrnovat:
přístavné dle odjezdového místa 400 Kč/1 osoba, pojištění léčebných
výloh, vstupy v rámci zájezdu, snídaně na trajektu z Norska do Dánska (za
příplatek 270 Kč/1 osoba lze objednat – nahlásit počet zájemců)
Cena za rafting 540 NOK/1 osoba
Výstup na ledovec 500 NOK/1 osoba

Cena zájezdu 12.190 Kč + přístavné 400,-Kč

Termín:

02.08. – 10.08.2010

Prostřednictvím naší CK si můžete sjednat i pojištění.
Balíček A – 24 Kč/den dospělý, 12 Kč/den dítě do 15 let
obsah: pojištění zavazadel, léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční
služba, odpovědnostní pojištění CK proti úpadku
Balíček B – 30 Kč/den, 15 Kč/den dítě do 15 let
obsah: pojištění zavazadel, léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční
služba, odpovědnostní pojištění CK proti úpadku, pojištění storna
zájezdu
Lze objednat buď balíček A nebo B na celou dobu zájezdu, nelze kombinovat
nebo vybírat části pojištění.

Uvedené ceny jsou platné k 27.5.2010. V případě nárůstu cen pohonných
hmot či výrazným kurzovým změnám během roku, bude cena o rozdíl
navýšena.

http://www.scandiaczech.cz/

