Cestovní kancelář Sluníčko

3. Denní zájezd
Příbram – Norsko - Příbram

- Celý zájezd pro čtyři osoby včetně pobytu v
hotelech a stravy stojí: 100 000 Euro
- Navštívíme spousta zajímavých míst a památek
-K dispozici je letadlo,mikrobus,auto,motorky,lodě.
-Cestující budou mít dostatečný čas na koupi
suvenýrů .
-Budou k dispozici různé atrakce atd…

1.Den
• Poletí se soukromím
letadlem z letiště ve
Dlouhé Lhotě
• Sraz v 8:00hod. na
letišti.
• Předpokládaný odlet v
8:30hod.
• Na letiště v Norsku se
přiletí kolem 11:30hod.
• Ubytování v hotelu Oslo
v hlavním městě

2.Den
• Ráno v 9:00 hod. snídaně v hotelu
• V 10:00 hod. vyjíždíme autem do Dómu -Dóm byl postavený v
letech 1694 - 1699 a v l. 1850 a 1950 byl rekonstruován. Oltářní
malby a kazatelna jsou z r. 1699, okenní malby, bronzové dveře a
stropní malby jsou až z 19. st.
• V 14:00 oběd v čínské restauraci a hodinka volného času.
• Celé odpoledne budeme v Akershusu - Akershus
Základem byla pevnost a hrad postavený po r. 1299 králem
Hakonem V. Magnussonem jako královské sídlo. I po té ale zůstal
hlavní královskou rezidencí Bergen.
• A na večer se půjdeme podívat do historického muzea Historické muzeum je vlastně univerzitním muzeem a jeho součástí
je Etnografické muzeum a Mincovní kabinet.
•

Ubytování na noc i se snídaní v hotelu natuikland ve městě Natuik

3.Den
• Ráno v 10:00 odjezd z hotelu
Natuik motorkami se pojede
k řece Losna.
• Na člunech sjedeme řeku
• zastávky na potřebu jídla a
WC.
• Dojedeme do města
Lillehammer tam se
ubytujeme v chatkách a celý
zbytek večera bude stráven
buď v chatkách nebo na
zahradě před chatkami při
velkém táboráku.
• A hlavně odpočívat na další
den !

4.Den
-

-

Jedná se o náročnější variantu
zájezdu, NORSKÉ HORY jednodenní túra, kdy si během
jednotlivých vícedenních
přechodů poneseme vše na
zádech.Za tento den ujdeme tak
20 km. Odměnou nám bude
nefalšovaná severská divočina a
romantická tábořiště v přírodě.
Trasy většinou vedou po
kamenitých stezkách, často
plných suti nebo balvanů, občas
budeme překonávat strmé úseky,
kde je za potřebí pomoci rukou.
Možná budeme brodit potoky,
naše úsilí však bude odměněno
jedinečnými scenériemi a
neopakovatelnými zážitky v
náruči překrásné norské přírody,
kam bychom se jinak než po
svých nedostali. V programu je
započítán i oběd.
Večer návrat do chatek + pravá
česká večeře

5.Den
• Ráno v 8:00 snídaně
• Po sbalení věcí tak kolem 10:00 hod.
• Pojede se mikrobusem do Hlavního města
Osla na letiště Nors - land odlet
soukromím letadlem v 14:30 hod.
• Přílet do Dlouhé Lhoty v 18:00
• Na rozloučení ještě večeře v Praze
zadarmo

Zpracovali: Michaela Sezimová
a
Veronika Slámová
Dne:20.4. 2010

Škola:1. Zš pod svatou horou - příbram

