Vaše nejlepší brána k poznání

Dánsko - Švédsko
Po stopách Vikingů
Legoland - Ribe - Odense - Roskilde - Kodaň - Malmö
Setkání s důmyslnou vikingskou architekturou, hrázděnými domy, malebnou dánskou krajinou, ostrovy,
mosty, kteréje spojují, královnou Dagmar, Andersenem, Severním a Baltským mořem …
Termín: 21. 6. - 26. 6. 2016
Cena:
7. 890, - Kč
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým klimatizovaným autobusem vybaveným WC a DVD, 3x ubytování
turistického typu ve vícelůžkových pokojích, 3x snídani, připojištění léčebných výloh v zahraničí,
pojištění CK proti úpadku, služby průvodce.
Cena nezahrnuje vstupné (výše vstupného bude uvedena v pokynech na cestu cca 1měsíc před odjezdem).
Fakultativně lze doobjednat: večeře( 65,-Kč), bagety (50,-Kč) a pojištění proti stornu zájezdu ve
výši 390,-Kč( vztahuje se na nemoc). Vstup do Muzea vikinských lodí v Roskilde pro studenty pod 18
let ZDARMA, ostatní vstupy cca 50€.

Program:
1.den: Odjezd v odpoledních hodinách( cca v 15.00 hod). Cesta nonstop s hygienickými zastávkami.
2.den: Celodenní návštěva zábavního parku LEGOLAND ve městě BILLUND – volný program v areálu
zábavního parku, množství atrakcí, v podvečerních hodinách odjezd do Ribe, ubytování a nocleh.
3.den: Ranní prohlídka města RIBE – nejstaršího dánského města, sídla dánského krále Waldemara II.
Vítězného a jeho ženy Dagmar (dcery Přemysla Otakara I.), katedrála Panny Marie, středověké
uličky, radnice – nejstarší v Dánsku, pozůstatky královského hradu, nejstarší hostinec Dánska.
Dopolední návštěva vikingského skanzenu v okolí Ribe, v odpoledních hodinách výlet na ostrov
RØMØ - prohlídka usedlosti z 18. století, která patřila kapitánovi velrybářské lodi, pobyt na
nejkrásnější dánské pláži LAKOLD STRAND na západním pobřeží ostrova. Návrat do Ribe,
večerní pochůzka s ponocným po městě. Nocleh.
4.den: Odjezd na ostrov Fyn, zastávka ve městě ODENSE – rodný dům H.Ch.Andersena. Cesta na východ
na ostrov Sjaelland, který je s ostrovem Fyn spojen nejdelším evropským mostem (délka 18 km,
výška 72 m nad hladinou moře). Zastávka v ROSKILDE – prohlídka mohutné románsko - gotické
katedrály - pohřebního místa dánských králů, návštěva Muzea vikingských lodí - muzeum leží
přímo na břehu fjordu - možnost plavby ve vikinské lodi. V odpoledních hodinách prohlídka
hlavního města Dánska – KODANĚ a jeho hlavních pamětihodností - Malá mořská víla, Královský
zámek – Amalienborg, zámek Christiansborg – budova dánského parlamentu a nejvyššího soudu,
starý přístav - Nyhavn. Možnost výletu vlakem na východ přes unikátní Öresundský most (mezi
Kodaní a Malmö) do MALMÖ – hlavního města nejjižnější švédské provincie Skane. Noc
v Roskilde.
5.den: Po snídani návrat do ČR trajektem z Gedseru do Rostoku, po cestě domů tříhodinový
RELAXAČNÍ POBYT V AQUAPARKU MAYA MARE u města Halle (vířivky, togány,vlnobití..).
6.den: Návrat domů v brzkých ranních hodinách( 05.00 hod)
Uzávěrka přihlášek: 15.2.2016. S přihláškou se hradí záloha ve výši 2.000,-Kč, doplatek ceny do 21.5.2016.
Stornovací podmínky: Do 15.12. 206 bez poplatku, od 16.2.2016 poplatek 2.000,-Kč, od 16.4.2016 poplatek ve výši 50% ceny, od
21.5.2016 ve výši 100% ceny.
Exkurzi pro školu připravila cestovní kancelář PORTA OPTIMA, IČ 68117434. Cena může být navýšena v důsledku daňových změn či
nárůstu cen pohonných hmot a průjezdních poplatků .
 -----------------------------------------------------------------zde oddělit---------------------------------------------------------------- 

Přihláška
Závazně přihlašuji na exkurzi „ Dánsko - Po stopách Vikingů “ ve dnech 21 6.- 26.6.2016 a potvrzuji storno podmínky
Žák/ dospělý: ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
(Jméno, příjmení, třída, rodné číslo – nutné uvést kvůli pojištění!!!!!, tel.číslo)
Email……………………………………………………………………Pojištění proti stornu zájezdu…………………………………….
Datum: ……………………………

Podpis: …………………….…………..

