Sogneord

Studijní vzdělávací zájezd
termín

20059

2019/2020

dle nabídky CK

Fjällbacka
Göteborg

NORSKO – ZEMĚ
FJORDŮ

SE ZASTÁVKOU VE ŠVÉDSKU

KONTINENTÁLNÍ EVROPA

Rostock

Program zájezdu:

Na 14 studentů 1 místo pro pedagogický
dozor zdarma (včetně vstupů)
CENA ZÁJEZDU PRAHA A OKOLÍ KČ 12 450,-*
BRNO A OKOLÍ KČ 12 650,-*

(pro ostatní školy bude cena stanovena individuální kalkulací)

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:

•
•
•
•
•
•
•

4x ubytování v hostelu/chatkách se snídaní (vícelůžkové
pokoje)
dopravu autobusem (WC, DVD/USB, bufet)
2x přepravu trajektem přes Baltské moře, 2x místní trajekt
přes fjordy
komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno
zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu,
informační letáky
přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti
bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)

* cena je platná pro odjezd trajektu z Trelleborgu do Rostocku do
19. 6. 2020, ceny pro odjezd trajektu v ostatních termínech na vyžádání
V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.

velká británie a irsko

1. den odjezd od školy v ranních, případně poledních hodinách do německého hanzovního města Rostock, pěší prohlídka města
s průvodcem, procházka po pobřeží, noční přesun trajektem
do Švédska (plavba trvá cca 6 hodin)
2. den návštěva Göteborgu a Fjällbacky
v brzkých ranních hodinách příjezd do Švédska, přejezd
k návštěvě Göteborgu (druhé největší město Švédska),
cestou vyhlídka na velkolepý Öresundský most spojující
Švédsko s Dánskem, prohlídka města s průvodcem – náměstí Gustav Adolfs Torg s měděnou sochou krále Gustava,
přístav, moderní budova Opery, červenobílý mrakodrap Göteborgs-Utkiken; přejezd do malebného přístavu Fjällbacka
– pěší procházka, výhled na moře poseté desítkami malých
ostrůvků, odjezd na ubytování do Osla či okolí
3. den návštěva Lillehammeru a údolí Gudbrandsdalen
návštěva olympijské hokejové haly v útrobách skály v Gjøviku,
přejezd do Lillehammeru – prohlídka skokanských můstků
(ZOH 1994), návštěva největšího skandinávského skanzenu
Maihaugen, cesta údolím Gudbrandsdalen s typickými
dřevěnými sloupovými kostelíky (místními bájemi a pověstmi
se inspiroval Henrik Ibsen při tvorbě svých nejznámějších děl)
a údolím řeky Raumy k soutěsce s vodopádem Slettafossen,
odjezd na ubytování
4. den návštěva Geirangerfjord a Dalsnibba
průjezd nejznámější cestou Norska s 11 serpentinami Cestou
Trollů, zastávka u Trolí stěny (nejvyšší kolmá stěna Evropy), přejezd trajektem přes Storfjorden, dále Cestou orlů
k nejkrásnějšímu norskému fjordu Geirangerfjord, možnost
vyhlídkové plavby lodí k vodopádům Sedm sester, v případě
příznivého počasí výjezd na vrchol Dalsnibba – nejvyšší vyhlídka Evropy přístupná po silnici (1476 m. n. m.), jedinečné
výhledy na fjord a okolí, odjezd na ubytování
5. den návštěva Briksdalsbreen a Sognefjord
panoramatická jízda ledovcovou oblastí, kterou se táhne největší kontinentální ledovec Evropy Jostedalsbreen, prohlídka
ledovcového splazu Briksdalsbreen, přejezd k nejdelšímu
norskému fjordu Sognefjord, plavba trajektem přes fjord
s okouzlující scenérií, odjezd na ubytování do Osla či okolí
6. den celodenní návštěva Osla
pěší prohlídka hlavního města Norska – moderní budova
Norské národní opery a baletu, Královský palác, Vigelandův park, výjezd ke skokanskému můstku Holmenkollen,
noční přesun do přístavu Trelleborg
7. den v ranních hodinách odjezd trajektem zpět do německého
přístavu Rostock (plavba trvá cca 6 hodin), příjezd ke škole
v pozdních nočních hodinách

výukové zájezdy

školní rok

Lillehammer

LETECKÉ ZÁJEZDY

číslo programu

Dalsnibba
Briksdalsbreen

novinky

Geirangerord

možnost prodloužení o 1 den

druhý nejdelší norský fjord Hardangerfjord, přejezd
přes fjord po nejdelším visutém mostě Norska,
vodopád Vøringfossen, největší náhorní plošina Evropy
Hardangervidda
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