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1. Odjezdy – čtěte pozorně ! 
 
Norské fjordy – letecky – čas odletu bude upřesněn cca 
7 dní před zájezdem. 
Letecká doprava je zajištěna na trase Praha - Oslo - Praha 
(lety mohou být přímé, ale také s přestupem). 

2. Doprava 
 
Po Norsku je doprava autobusem, během stání autobusu 
je možnost zakoupit teplé a studené nápoje, autobus má 
kávovar a veze omezené množství nealkoholických 
nápojů. 
V ceně zájezdu jsou zahrnuty všechny vnitrostátní trajekty 
a také plavba po Geirangerfjordu. 

3. Ubytování 
 
V ceně zájezdu je 5x ubytování v turistických hotelech 
(kategorie 2-3*) ve 2lůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím (sprcha a WC), povlečení je na pokojích. 
V termínech od 22.6. a 21.8. je v ceně 6x ubytování. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 4 000 Kč (zde povinný pro 
samostatně cestující osoby, omezený počet, nutno ověřit 
předem v CK). 

4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 5x snídaně (6x v termínech 
22.6. a 21.8. – poslední snídaně bude podle času odletu 
zpět do Prahy) a 5x večeře. 
Snídaně mohou být jak kontinentální, tak formou 
švédského stolu. Večeře jsou jednochodové, nápoje 
nejsou v ceně. Některé večeře mohou být v restauracích 
motorestů nebo mimo hotel. 
Ostatní stravování je vlastní. Během zájezdu bude 
vyhrazen časový prostor u samoobsluhy pro dokoupení 
základních potravin. 

5. Důležité osobní věci 
 
Jedny pohodlné boty na prohlídky, jedny pevné boty na 
pěší výlety. Nutné jsou kvalitní nepromokavé boty, 
stejně tak nepromokavá bunda a kalhoty, náhradní 
teplé oblečení, baterka. Plavky (v případě, že by byl na 
ubytování k dispozici bazén nebo sauna), klobouk a brýle 
proti slunci, krém na opalování s ochr. faktorem, repelent, 
deštník, teplejší oblečení vč. čepice a rukavic pro případ 
horšího počasí, pláštěnka. Základní léky – acylpyrin, 
endiaron, paralen, léky proti bolesti hlavy, jodisol apod. a 
léky trvale užívané. 
!!!Upozorňujeme Vás, že v Norsku je prohibice. Nevozte 
tedy větší množství alkoholických nápojů!!!  
Norsko má velmi přísné předpisy pro dovoz a vývoz 
některých druhů zboží; je možno do nich nahlédnout na 
webové stránce http://www.toll.no. 
Zákaz dovozu nápojů s vyšším než 60% obsahem 
alkoholu, narkotik, jedů a léků (léky dovoleny pouze v 
menším množství pro osobní potřebu). 
Množství alkoholu a tabáku, které lze do Norska bezcelně 
dovézt: 1 litr lihovin a 1,5 litru vína a 2 litry piva a 200 ks 
cigaret nebo 250g tabáku a 200 ks tabákového papíru. 

Kvóta lihovin může být vyměněna za 1,5 litru vína nebo 
piva, zatímco kvótu na víno lze vyměnit za stejné množství 
piva. Kvóta na tabák může být vyměněna za 1,5 litru vína 
nebo piva. Alkohol mohou dovážet pouze osoby starší  
18 let, alkohol s obsahem 22% a více pouze osoby starší 
20 let. Masa a mléčných výrobků lze do Norska ze zemí 
EHP bezcelně dovézt celkem max. 10 kg. 

6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. 
Váhové limity zavazadel budou upřesněny v konečných 
pokynech dle letecké společnosti. 
 
7. Cestovní doklady 
 
Občan ČR může cestovat do zemí Evropské unie na 
základě platného cestovního pasu nebo občanského 
průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský 
průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné 
minimálně po dobu plánovaného pobytu mimo území ČR. 
Ministerstvo zahraničních věcí ČR upozorňuje, že platnost 
zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů byla ukončena 
dnem 26. června 2012. Od tohoto data musí mít každý 
občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do 
zahraničí vlastní cestovní doklad (do zemí EU cestovní 
pas nebo občanský průkaz). 
Z České republiky lze vycestovat pouze s platným 
cestovním dokladem. V případě cesty do zemí Evropské 
unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska 
lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz. 
Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost cestovního 
dokladu. !!!Zkontrolujte před odjezdem, že máte svůj 
vlastní cestovní doklad při sobě!!! 
Výše uvedené se týká občanů ČR, doklady nutné pro 
vstup cizích státních příslušníků do navštívených zemí si 
tito zajišťují sami a na vlastní odpovědnost. 
 
8. Pojištění 
 
Pojištění je zahrnuto v ceně zájezdu. 
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou 
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA 
a.s.  
Kompletní podmínky pojištění najdete na 
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte 
knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší CK 
nebo na začátku zájezdu od průvodce. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod číslem smlouvy 
1360500086. Každý účastník si musí před začátkem 
zájezdu tuto kartičku pojištění vytisknout, nebo alespoň 
vyfotit do telefonu, a napsat na ni své jméno. 



 
 
Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ 
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak pojišťovna 
v ČR tuto částku uhradí). 
Pojištění zahrnuje (maximální plnění): 
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena. 
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České 
republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný 
státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo 
přechodný pobyt. 
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v 
zahraničí do výše 5 000 000 Kč 
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti 
následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých následků 
úrazu 
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace 
v zahraničí) – 300 Kč / den 
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí 
osoby – 1 000 000 Kč 
- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus 
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 20 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – 20 000 Kč 
- Pojištění nákladů souvisejících s nařízenou karanténou 
(u ubytování do max. 30 000 Kč, náklady na dopravu max. 
20 000 Kč.) 
- Pojištění storna zájezdu z důvodu nařízené preventivní 
karantény (80%) – maximálně 20 000 Kč. 
Pojištěný je povinen neprodleně po škodné události 
(nejpozději následující pracovní den) stornovat u 
organizátora objednaný zájezd. Pokud dojde k prodlení ve 
stornování, je pojišťovna oprávněna uhradit pouze 
stornovací poplatky vypočtené ke dni, kdy objednaný 
zájezd mohl být neprodleně stornován. 
Pojištěný je povinen neprodleně po škodné události 
(nejpozději následující pracovní den) stornovat u 
organizátora objednaný zájezd. Pokud dojde k prodlení ve 
stornování, je pojišťovna oprávněna uhradit pouze 
stornovací poplatky vypočtené ke dni, kdy objednaný 
zájezd mohl být neprodleně stornován. 

Při pojistné události v zahraničí je třeba kontaktovat 
asistenční službu v Praze - tel: +420 296 333 696, kde 
oznámíte, k jaké pojistné události došlo a asistenční 
služba Vám poradí, jak dále postupovat. 
Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské 
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou. 
 
Fakultativně lze připojistit vyšší storno za 300 Kč/os., 
potom je limit plnění u storna max. 45 000 Kč. 
 
9. Orientační ceny vstupného 
 

(z roku 2022) 
Vstupy jsou pouze orientační a uvádíme celkový 
přehled, ne všechna místa musí být realizována, záleží 
na vedení prohlídky jednotlivými průvodci a 
individuálním výběru každého klienta. 
 
Doporučujeme všem studentům vzít s sebou studentskou 
průkazku ISIC. 
  
Orientační kurz: 1 NOK = 2,36 Kč (19.10.2022). 
 
V ceně zájezdu je již zahrnuta plavba po Geirangerfjordu. 
 
V přehledu vstupů uvádíme plné ceny, v Norsku jsou na 
většině míst slevy skupinové, seniorské, studentské i pro 
děti do 15 let (nutno mít s sebou cestovní doklad - pas 
nebo OP nebo ISIC kartu). Při skupinových slevách se 
ušetří cca 10% ceny, studenti mají cca o 1/3 nižší vstupy, 
děti do 15 let mají většinou 50% slevy. Seniorské slevy 
jsou většinou shodné se skupinovými slevami. 
 
Muzea v Oslo: Kon-tiki - 140 NOK (skupina 100 NOK, děti 
do 15 let + studenti 50 NOK, senioři 90 NOK), loď Fram - 
120 NOK (skupina 100 NOK, děti a studenti 50 NOK, 
senioři 100 NOK), pevnost Akershus - 100 NOK (studenti, 
senioři – 60 NOK, do 15 let – 40 NOK), Nobelovo centrum 
míru - 100 NOK. 
 
Skanzen v Lillehammeru – 180 NOK, 140 NOK skupina, 
děti do 15 let 65 NOK. 
 
Kostel v Lomu - 100 NOK, skupina 80 NOK, děti, studenti, 
senioři 60 NOK. 
 
Vyhlídka Dalsnibba – cca 55 NOK (rozpočítává se podle 
počtu klientů). 
 
Lanovka Bergen - Ulriks - 155 NOK zp. 
 
Celková orientační částka na vstupy je cca 900 NOK. 
 
Upozorňujeme, že je v Norsku dost draho. Budete-li si chtít 
odvézt suvenýry či dárek, vyměňte si tedy větší část peněz 
(malý troll cca 50 NOK, známka na dopis cca 18 NOK 
atd.).  
Výměna v Norsku za Eura nebo výběrem z karty je možná, 
ale jsou za to dost vysoké poplatky. Doporučujeme 
vyměnit peníze předem v ČR.  
 
!!! V případě špatného počasí má průvodce právo 
přizpůsobit program nebo zvolit náhradní variantu 
v okolí místa pobytu. !!! 
 
 
 



10. Počet klientů nutných k odjetí 
 

Letecké zájezdy se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
28 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před 
odjezdem. 
 

11. Zastupitelské úřady, telefonní kontakty 
 
Velvyslanectví Oslo: JUDr. Jaroslav Knot, Ph.D., po-pá 
7.45-16.15, tel: +47 221 210 31, nouzová linka: 
+47 926 112 83, Fritzners gate 14, Oslo 
 
Garant zájezdu:  
CK MAYER + CROCUS s.r.o. 
Heydukova 6, 180 00 Praha 8    
tel: 241 432 483, mob.: 777 845 575 
 
Pohotovostní mobilní telefon: +420 777 75 85 84  
slouží pro urgentní dotazy a změny v den odjezdu zájezdu 
a v nutných případech po dobu zájezdu. Veškeré ostatní 
dotazy volejte v pracovní době na výše uvedené pevné 
linky. 
 
Program zájezdu: 
1. den: Během dne odlet z Prahy na největší norské letiště 
Gardermoen. Většinou přímý let, výjimečně s přestupem. 
Prohlídka hlavního města Norska Oslo bude rozdělena do 
části prvního a druhého dne. V centru Osla se projdeme 
pěší zónou Karl Johans Gate, v jejímž dosahu se nachází 
hlavní historické stavby: katedrála, parlament, národní 
divadlo, královský zámek a známá cihlově červená 
radnice. Moderní část města najdeme na břehu Oslofjordu 
– bělostnou budovu Opery, knihovnu a zcela nové 
muzeum malíře Edvarda Muncha. Na poloostrově muzeí 
Bygdøy nalezla svůj trvalý domov polární loď Fram, na 
které se plavili polární dobyvatelé Nansen, Amundsen a 
Sverdrup k severnímu a jižnímu pólu. Procházka nás čeká 
i v parku Frogner, kde je umístěno 212 soch norského 
sochaře Gustava Vigelanda. Z legendárního sportoviště 
Holmenkollen s novým skokanským můstkem uvidíme celé 
město a vody Oslofjordu. Na ubytování odjedeme mimo 
centrum města. 
2. den: Dopoledne pokračování v prohlídce Osla (viz 1. 
den). Odpoledne zamíříme do oblasti Zimních 
olympijských her 1994 u největšího norského jezera 
Mjøsa. V Lillehammeru je na výběr pohled z vrcholku 
skokanských můstků anebo prohlídka přes 100 let starého, 
a přesto moderního skanzenu Maihaugen. Přesun na 
ubytování. V termínu od 21.8. bude prohlídka 
Lillehammeru na programu až 6. programový den. 
3. den: Dnešní den patří malebné norské přírodě a krajině. 
Budeme se pohybovat v prostoru mezi nejstarším 
národním parkem Rondane a východním okrajem NP 
Jotunheimen, v jehož srdci leží nejvyšší hory celé 
Skandinávie. Za dobrého počasí projedeme vyhlídkovou 
cestou Peer Gynt Vegen (do oblasti je zasazen děj 
Ibsenovy hry Peer Gynt). Dalším cílem bude údolí 
ledovcové řeky Sjoa, jejíž divoké peřeje v nekonečných 
borových lesech vás jistě uchvátí. Vycházkou dojdeme k 
soutěsce Ridderspranget (Rytířský skok). Odpoledne se 
na okraj NP Rondane, kde podnikneme nenáročnou 
procházku u jezera Smuksjø a stejnojmenné chaty 
Smuksjøseter. 
4. den: Dnes a zítra budeme cestovat ve fjordech, hluboce 
zařezaných údolích naplněných ledovci, řekami, jezery, a 
hlavně mořskou vodou. Pro tuto jedinečnost jsou norské 
fjordy součástí světového přírodního dědictví UNESCO. 

Silnice sem nejprve klesá podél peřejí a vodopádů na 
divoké řece Rauma. Pak se ocitneme v hlubokém údolí 
Romsdalen – nejen, že se sem slunce po celou zimu 
nedostane, ale je tu i nejvyšší kolmá stěna Evropy – 
Trollveggen (Trolí stěna). Úchvatné zážitky nás pak čekají 
při stoupání 11 zatáčkami po proslulé silnici Trollstigen. 
Tato „trolí cesta“ vede až do horského sedla, ležícího v 
nadmořské výšce 900 m. Během odpoledne nás ještě 
čeká vyhlídková plavba po fjordu Geirangerfjord 
(UNESCO), mj. kolem vodopádů Sedm sester, která je v 
ceně zájezdu. V Geirangeru si také můžete nakoupit 
suvenýry. Pokud nám bude přát počasí, vyjedeme od 
fjordu desítkami serpentin až na vyhlídku na hoře 
Dalsnibba (téměř 1 500 m n. m.). 
5. den: I když ledovce obecně ubývají, stále patří k velkým 
divům přírody. Ukážeme vám jeden z nejkrásnějších 
ledovcových splazů na světě – Nigardsbreen. Je to jeden z 
výběžků největšího ledovce evropské pevniny 
Jostedalsbreen. Dostaneme se k němu jízdou kolem fjordu 
Lustrafjord, pak zužující se silnicí proti proudu ledovcové 
řeky, a nakonec plavbou lodičkou po ledovcovém jezeře. 
Zdatnější se ještě mohou chůzí po oblých skaliscích 
přiblížit více na dohled mohutného čela ledovce. Později 
odpoledne se opět budeme šplhat mnoha serpentinami do 
hor. Národní turistická cesta Sognefjellvegen prochází 
sedlem ve výšce až 1 440 m n. m. a za dobrého počasí 
uvidíme zbývající ledovce pod nejvyšší horou Norska a 
celé Skandinávie Galdhøppigen (2 469 m n. m.) v NP 
Jotunheimen. Dramatickými sceneriemi se dostaneme na 
další stylové ubytování. 
6. den: Cestou na letiště se zastavíme v městečku Lom u 
starobylého sloupového kostela (stavkirke). V případě 
pozdějšího odletu ještě krátká procházka norskou 
přírodou. Během odpoledne odbavení a odlet zpět do ČR. 
Většinou přímý let, výjimečně s přestupem. 
7. den: V termínu od 22.6. a 21.8.je odlet do Prahy ráno 7. 
den s noclehem u letiště Oslo v ceně a zájezd je tak 
celkově 7 denní. 
 
!!! V závislosti na letovém řádu může být program 
realizován v opačném směru. !!! 
 


