Nespútaná krása a šarm Dánska,
Nórska a Švédska

ŠKANDINÁVIA (2020 / 2021)

NAJLEPŠIE ZÁŽITKY NA TEJTO CESTE:
 Objavíme farebné hlavné mestá Švédska, Dánska a Nórska
 Konečná cena vrátane raňajok a všetkých táx a poplatkov
 Vychutnáme si pohľady na Nórske fjordy z pevniny aj z vodnej hladiny
 Privátna skupina 8 osôb s vlastným kvali kovaným sprievodcom Alchemy Travel a miestnymi
sprievodcami

 Užijeme si originálnu cestu a aj prestupy medzi vlakmi a loďami
 Plavíme sa aj nočným trajektom vo vlastnej kajute
 Vyskúšame si jazdu jednou z najkrajších železníc sveta – Flåm
 Spoznáme sídlo škandinávskej smotánky počas návštevy hradu Rosenborg
 Navštívime svetoznáme atrakcie ako Tivoli, Bryggen a Gamla Stan
 Ochutnáme originálnu domácu škandinávsku kuchyňu pripravenú z miestnych a čerstvých
ingrediencií

 Hotely na tomto zájazde:
 Bergen: Scandic Ørnen 4*
 Sogndal: Timblalodgen
 Loen: Nesset Fjordcamping
 Geiranger: Hotel Utsikten – by Classic Norway Hotels 3*
 Lillehammer: Nordseter Apartments 3*
 Mora: Mora Parken Hotel 3*
 vyhradzujeme si právo na zmenu hotela v rovnakej alebo vyššej kategórii

(https://www.facebook.com/alchemytravelsk/reviews/)Skutočné hodnotenia od účastníkov
našich zájazdov si môžete prečítať kliknutím sem
(https://www.facebook.com/alchemytravelsk/reviews/)

Novinka: Máte vlastnú letenku? Stretnite sa so skupinou až na zájazde.

 Zľava 220 EUR z celkovej ceny zájazdu, ak si letenku zabezpečíte sami.
 Do časti „aké sú Vaše požiadavky“ pri rezervovaní zájazdu napíšte kód „vlastnaletenka„
 Stretnutie so skupinou na hoteli v prvý deň zájazdu do 15:00 hod, let domov v posledný deň zájazdu
po 10:00 hod.

 Viac informácií na vyžiadanie v cestovnej kancelárii.



EURÓPA / DÁNSKO,NÓRSKO,ŠVÉDSKO

ŠKANDINÁVIA (2020 / 2021)

TERMÍNY

TRVANIE

CENA

28.07.2020 - 13.08.2020

17 (dni)

2650 €

30.04.2021 - 16.05.2021

17 (dni)

2650 €

V CENE JE ZAHRNUTÉ:
 ubytovanie v hoteloch a penziónoch s raňajkami (15 nocí)
 plavba trajektom DFDS z Kodane do Oslo (jedna noc, vnútorná kajuta pre dve osoby)
 kompletná doprava počas zájazdu prenajatým komforným vozidlom Alchemy Travel
 medzinárodná letenka Viedeň – Štokholm a nazad s príručnou batožinou vrátane táx a všetkých
poplatkov

 kompletný program v ponuke vrátane vstupov (okrem fakultatívnych)
 spotrebované palivo a cestné poplatky / mýto
 letiskový transfer po prílete / pri odlete vo Švédsku
 slovenský sprievodca a miestni sprievodcovia

V CENE NIE JE ZAHRNUTÉ:
 poplatky za parkovanie
 stravovanie okrem raňajok
 transfer na letisko Viedeň / z letiska Viedeň
 fakultatívne aktivity uvedené v programe zájazdu
 prípadné extra vstupy neuvedené v programe
 vreckové a osobné výdavky účastníkov zájazdu
 batožina do podpalubia (23 kg)

ITINERÁR ZÁJAZDU

(https://maps.google.com/maps?ll=58.41482,11.851948&z=6&t=p&hl=en-US&gl=US&mapclient=apiv3)
Map data ©2020 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
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Štokholm

Ranným letom z Viedne letíme do Štokholmu, presunieme sa na hotel a ubytujeme sa.
Následne sa vydáme poznávať toto fascinujúce mesto. Prejdeme sa po ulici Drottniggatan.
Množstvo atrakcií uvidíme aj v starom meste (Gamla Stan), vrátane Kráľovského paláca,
parlamentu, starých kostolov a stredovekých domov. Prenocujeme v Štokholme.
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Veľký kus švédskeho vidieka
Dnes sa vydáme na cesty. Smerujeme na juh. Najskôr sa zastavíme v príjemnom meste
Söderköping, potom pokračujeme do meta Kalmar. Je to stredoveké mesto plné histórie a
príbehov. Najvýznamnejšou pamiatkou je hrad Kalmar, ktorý je starý viac aso 800 rokov.
Prejdená vzdialenosť: 410 km. Prenocovanie v Kalmar.
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Dychberúce pobrežie južného Švédska
Z Kalmaru sa po raňajkách vydáme pozdĺž pobrežia Blekinge, kde sa zastavíme v ceste
Karlskrona, ktoré je svetovým dedičstvom. Pokračujeme do Skåne a navštívime Kiviks Musteri a
jabloňové aleje. Na kávu sa zastavíme v malebnom mestečku Simrishamn. Pozrieme si pevnosť
Glimmingehus, datujúci sa do stredoveku a zastavíme sa aj pri monumente - kamennej lodi
Ales Stenar. V podvečených hodinách dorazíme do mesta Ystad, kde prenocujeme. Majú tu
vynikajúce rybie špeciality. Prejdená vzdialenosť: 290 km. Prenocovanie v Ystad.
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Smer Kodaň
Z mesta Ystad smerujeme do Smygehuk, ktoré je najjužnejším bodom Švédska. Nájdeme tu
krásne výhľady, množstvo kaviarní, eklektických obchodíkov miestnych umelcov a tradičné
údiarne rýb. Ideme pozdĺž južného pobrežia cez mestá ako Skanör a Falsterbo, ktoré sa
nachádza na polostrove, a je známe plážami s bielym pieskom. Následne sa prevezieme cez
most Öresund a ocitneme sa v ďalšom hlavnom meste - Kodani. Pozrieme si oblasť prístavu
Nyhavn a zabavíme sa v zábavnom parku Tivoli Gardens. Prejdená vzdialenosť: 130 km.
Prenocovanie v Kodani.
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Plavba do Nórska
Dnes dopoludnia si oddýchneme od dopravy a prejdeme sa po Kodani pešo. Pozrieme si palác
Amalienborg, Christianborg a svetoznámu sochu Morskej panny. Malou loďou sa preplavíme
okolo prístavu (fakultatívne), z vody je na mesto najkrajší pohľad. Prejdeme sa po ulici Ströget,
je tu množstvo obchodíkov a výborné pouličné jedlo. Neskoro popoludní sa spoločne
presunieme do prístavu a nalodíme sa na nočný trajekt do Oslo. Večeru si dáme na palube,
rovnako sa môžeme na lodi aj zabaviť, prípadne si len tak vychutnať západ Slnka. Prenocovanie
v kajute na lodi.
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Oslo
Do scénického Fjordu Oslo a do hlavného mesta Nórska vplávame v ranných hodinách. Po

vylodení sa vydáme poznávať túto pulzujúcu metropolu. Pozrieme si pevnosť Akershus, operu
Oslo, Kráľovský palác a farebnú časť mesta - Aker Brygge pozdĺž prístavu. Prenocovanie v Oslo.
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Z pulzujúceho Oslo do šarmantného Geilo
Po raňajkách sa vyberieme do prírody - navštívime mesto Gol, ktroé je známe dreveným
kostolíkom, Vikingskou dedinou a jaskyňou Hahaug - bývajú tu škriatkovia. Pokračujeme do
mesta Geilo, kde si pozrieme pestré centrum mesta Geilojordet - sú tu idylické domy z rook
1700 - 1800. Prejdená vzdialenosť: 220 km. Prenocovanie v Geilo.
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Z Geilo do dramatického Bergenu
Z Geilo vyrážame na scénickú jazdu pozdĺž fjordu Eidfjord a cez dramatické, úzke údolie
Måbødalen, popri vodopáde Vøringfossen—najvyššom vo Švédsku s kaskádou s výškou 182
metrov. Prevezieme sa cez Národný park Hardangervidda okolo fjordu Hardangerfjord.
Smerujeme do mesta Bergen. Popoludnie strávime skúmaním centra Bergenu a večeru si
dáme v niektorej zo šarmantných reštaurácii v centre mesta. Prejdená vzdialenosť: 244 km.
Prenocovanie v Bergene.
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Hlavné mesto fjordov
Dnes sa zameriame na mesto Bergen a jeho prírodné okolie a krásy. Začneme v časti mesta
Bryggen, ktorá je zapísaná na zozname UNESCO. Rybí trh, kvetový trh. Lanovkou Fløibanen
Funicular sa vyvezieme na Mount Fløyen odkiaľ si vychutnáme pohľady na mesto. Prípadne na
nás čaká lanovka Mt. Ulriken. Bergen je obklopený 7 horami, takže je ideálnym miestom na
turistiku. Prenocovanie v Bergene.
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Zažijeme fjordy všetkými zmyslami
Po raňajkách sa vydáme do hlavného mesta dobrodužstva v Nórsku - do mesta Voss. Je
domovom krásneho vodopádu Tvindefossen. Naša cesta ďalej pokračuje do Sogndal okolo
fjordu Sognefjord. Po ceste sa zastavíme v Stalheim, predtým, ako dorazíme do fjordu
Aurlandsfjord a do mesta Flåm. Zo Sogndal do Flåm ideme miestnou dopravou. Vo Flåm
nastúpime na vlak a jednou z najkrajších železníc sveta - Flåmsbana railway, sa vydáme na
strmú jazdu z Flåm do Myrdal. Vlak zastaví na vyhliadke Stegastein je odtiaľto nádherný výhľad
na fjord Aurlandsfjord. Na záver sa krátkou plavbou loďou vrátime do Sogndal, kde
prenocujeme. Prejdená vzdialenosť: 237 km. Prenocovanie v Sogndal.
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Loen, ľadovce & FjÆrland
Je čas vychutnať si fjords naozaj naplno. Ráno navštívime Múzeum nórskych ľadovcov v meste
Fjærland. Odtiaľ vyrážame smerom k ľadovcu Jostedal glacier, ktorý je známy ako najväčšia
ľadovcová pokrývka v kontinentálnej Európe. Po ceste Fjærland Road smerujeme do mestečka
Loen. Lanovkou Loen Skylift (fakultatívne) sa dopravíme do nadmorskej výšky 1011 metrov - je
odtiaľto naozaj nezabudnuteľný výhľad na fjord.Prejdená vzdialenosť: 128 km. Prenocovanie v

Loen.
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Plavba cez fjord Geirangerfjord
Začneme hodinovou plavbou z Hellesylt cez UNESCO chránený fjord Geirangerfjordkde
uvidíme vodopády ako Seven Sisters a Bridal Veil, spolu s opustenými farmami v horách s
výhľadmi na fjord. Počas tent krátkej plavby zažijeme naozaj nádherné výhľady. Po príchode do
Geiranger a vylodení sa prejdeme cez dedinu Geiranger, v prípade záujmu absolvujeme
nenáročnú túru v okolí. Prejdená vzdialenosť: 61 km. Prenocovanie v Geiranger.
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Voľný čas v Geiranger
Po raňajkách sa vyberieme poznávať fjord Geirangerfjord. Azda najlepším spôsobom, ako si
scenérie vychutnať je plavba na kajaku (fakultatívne). Pre tých, čo bud chcieť ísť peši sa ponúka
množstvo turistických trás. V spa hotela Union si môžete v prípade záujmu doprať masáž. V
Geiranger sa nachádza aj vyhlásená továreň na čokoládu .. Prenocovanie v Geiranger.
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Údolie Gudrundsdalen a Lillehammer
Hneď ráno navštívime Dalsnibba skywalk, ktorý je najvyššie položenou cestnou vyhliadkou na
fjord v Európe. Po návšteve Dalsnibba smerujeme do historického mesta Lom, čakajú nás
horské serpentíny a nádherné výhľady na okolitú krajinu. Po ceste uvidíme kostolík v Lom jeden z najkrajších v celom Nórsku. Cez údolie Gudbransdalen, ktoré je obkolesené niekoľkými
národnými parkami ako Rondane National Park, Breheimen a Reinheimen, postupne dorazíme
do mesta Lillehammer. Prejdená vzdialenosť: 265 km. Prenocovanie v Lillehammeri.
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Z Lillehammeru do Mora
Pomaličky sa vraciame nazad do Švédska. Vezieme sa cez husté lesy a zákutia. Prevezieme sa
okolo lyžiarskych stredísk Trysil v Nórsku a Sälen vo Švédsku. Zastavíme sa aj v známej oblasti
Dalarna, ktorá je po Štokholme a Gotheborgu tretím najnavštevovanejším miestom v krajine.
Prejdená vzdialenosť: 318km. Prenocovanie v oblasti Mora.
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Návrat do Štokholmu
Šestnásty deň: Návrat do Štokholmu Dnes sa zameriame na tradície. V meste Mora ráno
navštívime dom a múzeum Andersa Zorna, z 18 storočia. Je to jeden z najviac oslavovaných
švédskych maliarov. Zastavíme sa aj v múzeu For Dössberget v Bjursås, Len kúsok od
mestečka Falun. Typicky švédska atmosféra, skvelé jedlo a atmosféra si vás zaručene získa. Po
obede pokračujeme ďalej na západ do Nusnäs. Práve tu navštívime dieľňu Grannas Dala Horse
Workshop. Je to rodinná dieľňa, kde už od 20tych rokov 20teho storočia vzniká jeden z
populárnych symbolov Švédska. Dnešný deň zakončíme zasa v Štokholme, kde sa naša cesta
končí. Prejdená vzdialenosť: 311 km. Prenocovanie v Štokholme.
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Odlet domov Po raňajkách smerujeme na letisko a letíme nazad domov.

