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DO SRDCE NORSKÝCH FJORDŮ č. záj. 202

1. Odjezdy – čtěte pozorně !
Norské fjordy – letecky – čas odletu bude upřesněn cca
7 dní před zájezdem.
Letecká doprava je zajištěna na trase Praha - Oslo a
Bergen - Praha (lety mohou být přímé, ale také s
přestupem).
Možnost svozu z Brna na letiště – podrobnější info v CK,
svoz linkovým autobusem nebo vlakem a zpět
mikrobusem, od min. počtu 3 osob, cena 800 Kč / os.
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.
Příplatek: 1/1 pokoj – 3 500 Kč (zde povinný pro
samostatně cestující osoby, omezený počet, nutno ověřit
předem v CK).
4. Stravování
V ceně zájezdu je zahrnuta 5x snídaně a 4x 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
(jen se strojově čitelnými údaji - vydávané od července
2000).
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.

Upozorňujeme, že v případě potřeby navštívit lékařské
zařízení, CK nehradí náklady spojené s dopravou.
Fakultativně lze připojistit vyšší storno za 200 Kč/os.,
potom je limit plnění u storna max. 40 000 Kč.
9. Orientační ceny vstupného
(z roku 2020)
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 = 2,441 Kč (6.11.2020).
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.

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 15 000 Kč
- Pojištění nevyužité dovolené – 15 000 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.

Muzea v Oslo: Kon-tiki - 120 NOK (skupina 80 NOK, děti
do 15 let + studenti 50 NOK, senioři 90 NOK), Vikingské
lodě - 100 NOK (skupina 50 NOK, do 18 let zdarma,
studenti, senioři – 80 NOK), loď Fram - 120 NOK (skupina
80 NOK, děti a studenti 50 NOK, senioři 90 NOK), pevnost
Akershus - 100 NOK (studenti, senioři – 60 NOK, do 15 let
– 40 NOK), Nobelovo centrum míru - 100 NOK.
Skanzen v Lillehammeru - 115 NOK skupina, děti do 15 let
85 NOK.
Kostel v Lomu - 70 NOK, skupina 55 NOK, děti 30 NOK.
Vyhlídka Dalsnibba – cca 45 NOK (rozpočítává se podle
počtu klientů).
Lanovka Bergen - Ulriks - 155 NOK zp.
Celková orientační částka na vstupy je cca 800 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 45 NOK, známka na dopis 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
30 klientů. Zájezdy může CK zrušit minimálně 21 dní před
odjezdem.
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: 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 - Let do Bergenu přes Oslo, ubytování za městem.
2. den - BERGEN, procházka po nábřeží, kterému vévodí
řada hanzovních domů Bryggen (UNESCO). Možnost
vyjet lanovkou na horský hřeben nad městem, odkud se
otevírá panoramatický výhled na město obklopené
desítkami ostrovů. Dojezd na ubytování.
3. den - Trajektem přes nejdelší fjord světa Sognefjorden.
Průjezd kolem fjordů, údolími vymodelovanými ledovcem
i serpentinami přes horské hřebeny. Cestou zastávka, při
které si dojdeme za pohledy na jeden ze splazů největšího
ledovce evropské pevniny JOSTEDALSBREEN. Za
dobrého
počasí
vyjedeme
na vyhlídku
na hoře
DALSNIBBA (1 486 m). Odtud je, jak Norové říkají, „vidět
to pravé Norsko“. Plavba po světoznámém fjordu
GEIRANGERFJORDEN (UNESCO) - jízdné v ceně.
4. den – Přístavní město ALESUND vybudované ve stylu
Art nouveau na začátku 20. stol., možnost návštěvy
jednoho z největších mořských akvárií. Pozdě odpoledne
slavná silnice Trollstiegen (Trolí stezka), kde se nachází
moderní vyhlídka.
5. den - Dopoledne zastávka u u sloupového kostelu
v RINGEBU nad údolím Gudbrandsdalen, kterým
dojedeme do olympijského města LILLEHAMMER
u největšího norského jezera Mjösa. Zde budeme mít
možnosti navštívit nejstarší norský skanzen Maihaugen
a podívat se na vrchol skokanských můstků nad areálem,
kde se konal ceremoniál ZOH 1994. Dojezd do Oslo.
Centrum OSLA – budova Opery, která leží přímo u fjordu.
Pěší zónou Karl Johans Gate, kolem níž jsou rozesety
hlavní budovy města (parlament, univerzita, Národní
divadlo), dojdeme ke královskému paláci. Večer prohlídka
parku FROGNER. Zde je umístěno 212 soch Gustava
Vigelanda, fontánou, monolitem a dalšími sochami.
6. den – Velkým pojmem pro všechny návštěvníky Osla je
poloostrov muzeí BYGDØY, na který lze doplout lodičkou.
Zde je muzeum Framu, Kon Tiki a Heyerdahla, tři
vikingské lodě staré více než tisíc let. Podíváme na
vrcholek
sportovního
areálu
HOLMENKOLLEN
s moderním skokanským můstkem s ozdobou polární záře
a vyhlídkou na Oslo a přiléhající fjord. Večer odlet.
!!! V závislosti na letovém řádu může být program
realizován v opačném směru. !!!

