
 VELKÁ CESTA NA SEVER - OKRUH SKANDINÁVIÍ 

PŘES LOFOTY A VESTERÁLY

         

Za krásami fantastických přírodních scenérií až za polární kruh, kde v létě
SLUNCE NEZAPADÁ. 

17  denní zájezd z toho pouze 10 dnů pracovních!
* Čeká Vás návštěva nejkrásnějších švédských měst Stockholmu a Uppsaly.
* Šlápnete si na místa, kudy prochází polární kruh a navštívíme laponské centrum.
* Přes národní park dojedeme na Vesteralské a Lofotské ostrovy. Udiví Vás drsnou, 

oslnivě krásnou a čistou krajinou dechberoucích panoramat. 
* Nezapomenutelný zážitek je výlet lodí na Velrybí safari. 
           Čas na odpočinek a 3 noci na jednom místě:-) Díky vlivu teplého Golfského proudu 

teploty mohou přehoupnout i přes 20 stupňů.  
* Na vlastní kůži zažijete magickou atmosféru půlnočního slunce. 
* Dále Vás čeká část Norska, která je nazývána „pohádkovým územím“ - ledovce, 

vodopády, fjordy, přírodní parky, královský Trondheim...
* Přes Trolí cestu dorazíte k nejkrásnějšímu norskému fjordu Geiranger.
* Navštívíme Bergen a vystoupíme na obrovský skalní blok Preikestolen.

Severské přírodě Švédska a Norska se nedá odolat!

 4. 7.- 20. 7. 2020    FM do 20.9.   23 500 Kč (běžná cena 25 000)

Cena zahrnuje : dopravu zájezdovým autobusem s dostatkem místa na nohy, 2 x trajekt, 
místní trajekty, 12 x ubytování v chatách (3-5 lůžkových, větší chatky mají 2 ložnice), 
průvodce, pojištění proti úpadku CK.
Cena neobsahuje: vstupné:  dle individuálního výběru (viz níže), povlečení (vlastní deku 
nebo spacák, prostěradlo, povlak na polštář), úklid chatek (vlastní)
Doporučujeme všem:  cestovní pojištění včetně storna 460 Kč/ os.
Nutno rezervovat předem s příplatkem: velrybí safari –  2 800 Kč. Kajuta trajekt 800 Kč 
podle časů odjezdu? Polopenze (klient si sám jídlo ohřeje z dodaných polotovarů).

Rezervace 2000 Kč do 20. 9.2019   1. Záloha 6 000 Kč do 20. 11. 2019        
2. Záloha  8 000 Kč do 28. 2. 2020            Doplatek dle skutečnosti do 31. 5. 2020

Bližší informace u pořadatele zájezdu

CK Helena Brabcová, Vrchoslavice, 608 812 581, brabcova.helena@gmail.com, www.ckhelena.cz, 

mailto:brabcova.helena@gmail.com
http://www.ckhelena.cz/


Program zájezdu 

1. den:
4/7

Odjezd z Kroměříže, Vrchoslavic, Brna v ranních hodinách. Průjezd SRN na noční  trajekt.

2. den:
5/7

Vylodění, jízda švédskou krajinou kolem jednoho z největších jezer Evropy - jezera Vattern,
dojezd k švédské metropoli Stockholmu nazývaný „Benátkami severu“ - prohlídka 
hlavních atraktivit města: královský palác, radnice, Gamla Stan - staré město s úzkými 
dlážděnými uličkami, odjezd na Nocleh. 

3. den:
6/7

*Uppsala - prohlídka univerzitního města s proslulou katedrálou (největší ve Skandinávii). 
Gamla Uppsala - stará Uppsala s mytickými hrobkami. Přes Sundsvall na Nocleh.  

4. den:
7/7

Cesta vnitrozemím dále na sever. *Storforsen – mohutné peřeje s vodopádem.  Překročení 
Polárního kruhu – zastávka, laponské centrum Jokkmokk, muzeum. Nocleh. 

5. den:
8/7

Cesta přes národní park Mudus s hlubokými soutěskami do Gällivare a poté do Kiruny, 
nejvýše položeného města Švédska (579 m),  zastávka v nár. parku *Abisko 
s vysokohorskou severskou přírodou, lanovkou na horu Nuolja (1164 m) nebo procházka. 
Cestou výhled na Narvik. Překročení hranice do Norska a pokračování podél 
Herjangsfjordu přes kilometrový most Tjelsundbrua na Vesterály divokou a krásnou 
přírodou. Nocleh. 

6. den:
9/7

*Ostrovy Vesteralen jako jedny z mála nabízejí možnost pozorování velryb, protože 
severozápadní oblasti tohoto souostroví jsou bohaté na plankton, který láká ryby - potravu 
těchto největších savců. Andenes – nejsevernější místo Vesterál - budete mít možnost 
zúčastnit se *velrybího safari - jedná se o plavbu dlouhou cca 3 hodiny, jejímž cílem je 
pozorování velryb. (nutno rezervovat při přihlášení). V odpoledních hodinách přejedeme 
přes další Vesterálské ostrovy na Lofoty.                                                    Nocleh  Svolvær.

7. den:
10/7

Okouzlující ostrovy *Lofoty, které patří k nejmalebnějším místům z celé Skandinávie.  
Kabelvåg – Vagan kirke – velký roubený kostel z 19. stol., Viking museum  – svět Vikingů
více než 100 let zpět v čase, prohlídka unikátních rybářských vesnic *Henningsvær  
(chráněno UNESCEM), který je údajně vyhlášen za nejkrásnější místo Norska a *Reine 
(nejfotografovanější scenérie) a zcela na jihu Lofot vesnice *Å.                 Nocleh Svolvær. 
                                                                                                         

8. den:
11/7

Volný den.  
1, Fakultativní výlet:  Království orla mořského, rybí safari lodí do kouzelného Trollfjordu. 
Z moře vystupují strmé horské štíty s výškou až 1100 metrů. Jedna z nejdramatičtějších 
scenérií, které Norsko nabízí. A když nad člunem přeletí mořský orel s rozpětím křídel až 
2,5 metru je to zážitek na celý život. Vstupné 895 
Mořské orly ovšem můžete zahlédnout i bez organizovaného tripu.
2, Výstup do sedla pod Svolværskou kozu a na protisvah kopce Fløya, odkud je nádherný 
výhled na moře i přístav.                                                                             Nocleh  Svolvær.

9. den:
12/7

Volný den.  Svolvær ( 2 km do město, nad  nímž se tyčí ostré štíty hor.   
Noční přejezd, pozorování půlnočního slunce.

10. 
den:
13/7

Překročení Polárního kruhu – zastávka. *Ledovec Svartisen – přejezd motorovou loďkou
do jeho blízkosti a poté pěší výstup k jeho splazu. 
Pokračování na jih kolem divokých vodopádů Laksfossen, po proudu „královny norských 
řek“ Namsen a zastávka u „Brány severu“ – označuje hranici severního Norska. Nocleh 

11. den:
14/7

U Trondheimfjordu leží středověké hlavní město Norska Trondheim - prohlídka města s 
jeho velkolepou katedrálou Nidaros, nejkrásnější gotickou stavbou severní Evropy, 
královskou rezidencí i původními kupeckými domy na řece Nid. Dále Opdalem, údolím 
padajících vodopádů, údolím Drivadalen budeme pokračovat na jih.  Zastávka v Dombas, 
potom u Trolí stěny - jedné z nejvyšších skalních stěn Evropy a dojezd do Andalsnes - 
krásně položeného rybářského městečka u ústí řeky Raumy do Romsdalsfjordu. Nocleh. 

12. 
den:
15/7

Jedna z nejkrásnějších oblastí Norska, jejíž divokost bere dech. Výjezd serpentýnami 
*Trolí cesty přes vodopád Stigfossen a poté  sjezd do jahodového údolí Valldalen s 



jahodovými plantážemi k soutěsce Gudbrandsjuvet a dále do Linge - trajekt do Eidsdalu, 
výjezd serpentýnami "Orlí cesty"na vyhlídku na nejkrásnější norský fjord Geiranger, sjezd
do Gierangeru - zastávka, poté stoupání pod *Dalsnibu (1.476 m) - možnost výjezdu, 
z jejíhož vrcholu je podle Norů vidět to pravé Norsko. Projedeme tzv. "Zlatou cestou 
severu" . Nocleh. 

13. 
den:
16/7

Přes *Briksdalbreen  jeden z nejznámějších a také nejnavštěvovanějších splazů 
ledovce Jostedalsbreen, který je největším ledovcem v Evropě.  Přes Sognefjorden a Flam 
do Tvindefoss – vodopád. Nocleh. 

14. 
den:
17/7

Přes Voss do *Bergenu jednoho z nejkrásnějších měst  Evropy.  Návštěva rybího trhu, 
Bryggen - půvabný komplex kupeckých domů z 18. a 19. stol. UNESCO). 
Noční přejezd nádhernou krajinou. Dvojitý vodopád Latefossen.

15. 
den:
18/7

Dnes vás čeká další z vrcholů zájezdu. Výstup na obrovský skalní blok *Preikestolen 
(cesta celkem cca 4 hod.), je to jedno z nejnavštěvovanějších a nejobdivovanějších míst 
celého Norska. Tyčí se neuvěřitelných 597 m nad vodní hladinou Lysefjordu. Z ploché 
vyhlídkové plošiny se vám naskytne ohromující kruhový výhled do krajiny i hlubin fjordu 
sevřeného místy až 1000 m vysokými svislými skalními stěnami. Nocleh

16. 
den:
19/7

Přesun do Kristiansandu na trajekt do dánského města Hirtshals.
Cesta zpět přes Dánsko a Německo do ČR.  

17. 
den:
20/7

Návrat podle odjezdu trajektu. Předpokládaný příjezd v dopoledních hodinách. 

                                                                                                            ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Vážení klienti, milí přátelé, zájemci o poznávací zájezd do Skandinávie. 

Vzhledem k novým bezpečnostním pravidlům autobusové dopravy nebylo jednoduché 
skloubit program s ubytováním a dopravou. P lánovaný program nelze uskutečnit za 14 dnů a 
museli bychom vynechat perlu zájezdu Preikestolen (v překladu Kazatelna), který je jednou z 
největších turistických atrakcí v Norsku, které prostě musíte vidět! Nezbývá, než přidat další 2 noci.
Má to i výhody. Za polárním kruhem strávíme téměř celý týden a  budou i dny volna na odpočinek.
Tím se bohužel navýšila i cena zájezdu, ale i tak se jedná o jedinečný produkt, který v žádné jiné 
nabídce nenajdete. Cena zájezdu je rozpočítána na plně obsazený autobus, tak prosím oslovte i své 
přátele.

Strava v Norsku je poměrně drahá. Většinu potravin si přivezeme. Budete mít možnost si vybrat z 
nabídky hotových sterilovaných jídel od českého dodavatele, vyrobených bez konzervantů a éček. 
Menu si sami ohřejete. Z jídelníčku si vyberete libovolný počet  od  2. do 15. dne. Průměrná cena  
za polopenzi  170 Kč/den + pečivo dle počtu ks. Strava kvalitní a chutná.

Vstupné: ceny se mění každým rokem, tak prosím berte přehled pouze informativně. 
Platí všichni:
Vyhlídka Dalsnibba – cca 40- 45 NOK rozpčítává se podle počtu
Loď na ledovec Svartisen 150 NOK  nahlásit počet zájemců  ( bez loďky to nelze) 

Individuální výběr: 
Průvodce Stockholm 10 €
Velký kostel Storkyrkan - 40 SEK
Jokkmokk muzeum 80 SEK 
Viking muzeum s průvodcem dle věku od 150-200 NOK ) skupinová sleva od 15 osob
Trondheim katedrala 100 NOK
Další vstupné a fakultativní výlet dle zájmů, suvenýry, pohledy, občerstvení

Kdo nechce utrácet za vstupy nemusí. Budete mít spoustu jiných krásných žážitků. 
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