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                                                       Varberg

číslo zájezdu 17200430. 6. – 9. 7. 2017
BEZ NOČNÍCH PŘEJEZDŮ

Ce na zájezdu zahrnuje: 
- welcome drink 
- 7x ubytování v Norsku (3x dvoulůžkové, 4x čtyřlůžkové pokoje) 
- 2x ubytování na trajektu ve čtyřlůžkových kajutách 
- trajekty do Švédska a zpět, přes fjordy v Norsku 
- kombinovanou polopenzi (catering) po celou dobu zájezdu 
- dopravu zájezdovým autobusem s klimatizací a WC 
- vedoucího zájezdu 
- stewardy (občerstvení k dispozici dle potřeby) 
- komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu 
-  pojištění záruky pro případ úpadku CK dle zák. 159/1999 Sb.

Cena
18 390,- Kč

•  nejpůvabnější země severu Evropy
•  UNESCO –  nejdelší a nejhlubší fjordy světa
•  národní parky, jezera, vodopády, ledovce
•  cesty neobyčejně kouzelnou přírodou 
•  zlatá stezka Norska, Geiranger, Trollstigen
•  Oslo, Geilo, Lom, Lillehammer, Maihaugen
•  norská mytologie, ságy, skřítci Trollové
•  turistika v nádherném pohoří Jotunheimen

NORSKO

1. DEN
Odjezd z  Písku v  7.00 hodin, z Tábora v 
8.00 hod.  Hraničním přechodem Krásný 
Les do  Německa, průjezd po  trase Drá-
žďany, Berlín k severnímu moři. Večeře, 
noční trajekt s kajutami na trase z němec-
ka (Rostock) nebo z Polska (Swinoujscie) 
do Švédska.

2. DEN
Ráno vylodění ve Švédsku, snídaně. Dopo-
ledne prohlídka centra druhého největšího 
švédského města Göteborg (Poseidonova 
kašna, tržnice, náměstí Gustav Adolfs Torg, 
pěší zóna, budova Opery s přístavem). Od-
polední zastávka u  členitého mořského 
zálivu a  mostu v  Tjornu a prohlídka pra-
dávných skalních kreseb v  oblasti Tanum 
(UNESCO). Dále cesta na hraniční přechod 
ze Švédska do Norska u prvního fjordu Id-
defjord ve  Svinesundu. Krajem Akershus 
na ubytování do hlavního města Oslo, ve-
čeře.

4. DEN
Snídaně v  hostelu, dopolední prohlídka 
poloostrova Bygdoy se světoznámými 
muzei. Možnost návštěvy muzea polární 
lodi Fram (expedice Nansena, Svedrupa, 
Amundsena), muzea Kon-Tiki (celoživot-
ní činnost a  expedice Thora Heyerdahla), 
muzea Vikingských lodí nebo námořního 
muzea. Odpoledne zastávka v královském 
městě Kongsberg. Údolím Numedalen 
do národního parku Hardangervidda, krát-
ká turistika v  charakteristickém prostředí 
největší náhorní plošiny Evropy. Ubytování 
a večeře v horském centru Geilo.

3. DEN
Snídaně v hostelu, celodenní pobyt v me-
tropoli Oslo. Dopolední procházka rozsáh-
lým Frogner parkem s  mnoha sochami, 
žulovým monolitem a  fontánou od  Gu-
stava Vigelanda, následně výjezd ke spor-
tovnímu areálu se skokanskými můstky 
na  Holmenkollenu (ZOH 1952), překrásný 
výhled na  panorama města a  okolí. Od-
poledne centrum města – opera, radnice, 
Národní divadlo, Parlament, katedrála, Ná-
rodní galerie (díla Edvarda Muncha a  im-
presionistů), Národní muzeum, Královský 
palác, pevnost Akershus, přístaviště. Veče-
ře a nocleh opět v hlavním městě Oslo.

5. DEN
Snídaně, průjezd horským údolím Aur-
landsdalen do  střediska Flam a  24,5 km 
dlouhým Laerdalským tunelem k nejdelší-
mu a  nejhlubšímu norskému fjordu Sog-
nefjord. Trajektem z  Fodnes do  Mannhel-
ler. Odpoledne přejezd norskou národní 
turistickou cestou – panoramatická trasa 
oblastí mezi největším norským ledov-
cem Jostedalsbreen a  nejvyšším pohořím 
Skandinávie Jotunheimen. Zastávky na vy-
hlídkových místech, ledovce, dvoutisíco-
vé vrcholky hor, jezera, vodopády, horská 
květena. Tato část cesty je jedním z  nej-
krásnějších úseků v nádherné norské příro-
dě. Ubytování v  Lomu, významném turis- 
tickém centru s muzei a charakteristickým 
dřevěným kostelem – Stavkirke, večeře.

6. DEN
Snídaně, průjezd opuštěnou horskou kra-
jinou údolí Ottadalen, výjezd na horu Dal-
snibba (1476 m n. m.), nádherná vyhlídka 
na norské hory. Serpentinami sjezd ke Gei-
rangerskému fjordu (UNESCO), prohlídka 
rušného turistického střediska Geiranger, 
výletní lodě, mnoho obchodů s  tradičními 
suvenýry. Odpoledne přejezd se zastáv-
kami na  Zlaté cestě severu. „Orlí stezkou” 
do Eidsdalu, trajekt do Linge a nejznámější 
horskou cestou Norska „Trollí stezkou”, kde 
silnice s  11 zatáčkami klesá dolů z  výšky 
858 m n. m. do údolí k mořské hladině. Za-
stávka u  úpatí největší horolezecké kolmé 
stěny v  Evropě Trollveggen – Trollí stěna. 
Návrat údolím řeky Rauma, přes NP Reinhei-
men na večeři a ubytování opět do Lomu.

7. DEN
Snídaně, celodenní výlet s  nenáročnou 
pěší turistikou dle fyzické zdatnosti v  ná-
rodním parku Jotunheimen, zvaném Do-
mov obrů. Tento nejznámější národní park 
Norska je zároveň nejvyšším horským ma-
sivem celé Skandinávie se dvěma nejvyšší-
mi vrcholy v severní Evropě. Zdejší rozma-
nitá krajina zahrnuje mnoho rozeklaných 
vrcholů, rozsáhlé ledovce, skalnaté rokle, 
vodopády, náhorní plošiny s  tundrovou 
vegetací i zamokřené plochy. Návrat na ve-
čeři a ubytování opět do Lomu.

8. DEN
Snídaně, přejezd údolím Gudbrandsda-
len k  největšímu norskému jezeru Mjosa 
do  olympijského sportovního centra Lille-
hammeru (ZOH 1994). Prohlídka pěší zóny 
v centru města, olympijského areálu se sko-
kanskými můstky. Možnost návštěvy největ-
šího norského skanzenu v Maihaugen, který 
ukazuje ve  140 budovách historii obyvatel 
Norska za  posledních 300 let. Odjezd přes 
Hamar na ubytování a večeři do Oslo.

10. DEN
Ráno vylodění, snídaně. Přejezd přes Ně-
mecko (dle dohody případně zastávka  
v hlavním městě Berlíně). Návrat do Tábora 
a Písku ve večerních hodinách.“

9. DEN
Snídaně v  hostelu, cesta z  Norska na  zá-
padní pobřeží Švédska, Polední zastávka 
ve Varbergu, přímořská pevnost a dřevěný 
lázeňský dům s písečnou pláží. Krátká za-
stávka na koupání v moři v oblasti „švédské 
riviéry“. Odpoled ne prohlídka historického 
centra města Malmö (pevnost Malmöhus, 
náměstí Stortorget, radnice, hrázděné 
domy). Večeře a  noční trajekt s  kajutami 
na trase ze Švédska do Německa nebo Pol-
ska.
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POŘADATEL ZÁJEZDU:
cestovní kancelář BUS TOURIST s.r.o. 
(náměstí 5. května 285, 500 02 Hradec 
Králové, tel: 495 513 319, E-mail: 
info@bustourist.cz, www.bustourist.cz),

ve spolupráci s vedoucími kolektivu

PhDr. Květa Fořtová 
(Tel: 381 498 228, Mobil: 606 489 309, 
E-mail: kvetafortova@seznam.cz, 
www.angloworld.cz)  
Mgr. Iva Karvánková (tel: 606 550 529, 
E-mail: karvankovi@volny.cz) 
Ing. Luboš Říčař (mobil 602 720 268,  
E-mail: lubos.ricar@seznam.cz).

ZASEDACÍ POŘÁDEK V AUTOBUSU: 
Určí vedoucí kolektivu. V případě 
požadavku na číslo sedadla rozhoduje 
pořadí přihlášení a platba zálohy.


