
 
 
 
1. - 10. července 2023                                                      Cena:  43.900,- 
 

 
 

1.7. sobota - velmi časně ráno (v noci) odjezd z Prahy, ze střechy Hl.nádraží, tranzit přes Německo do Kielu, 
odpoledne nalodění na lux.zámořskou lodˇ, vyhlídky z palub na proplutí dánským pobřežím, celonoční 
PLAVBA do OSLO - fakultat. večeře/buffe, zábavný program (tanec), nocleh ve 2lůžk.kajutách s přísl. 
 

2.7. neděle - po buffetové lodní snídani atraktivní výhledy na proplouvání obydleným fjordem do OSLO - 
okružní jízda, slavná MUZEA na poloostrově Bygdoy (loď Fram Amundsena, Hayerdalův vor Kon-Tiki) park 
FROGNER, sochařský ráj VIEGELANDA, olympijskou halou proslavený HAMAR, večeře, nocleh. 
 

3.7. pondělí - odjezd do GJOVIKU, hokejová hala ve skále - techn.div; zast.u OH areálu LILLEHAMMER, 
dřevěný kostelík RINGEBU, přejezd nár.parkem Rondane, údolím řeky Driva, starobylý TRONDHEIM - 
okružní jízda býv. hlavním městem (fakultat.gotická korunovační katedrála nor. králů Nidaros), večeře, nocleh.  
 

4.7. úterý - přejezd přes drsné mořské pobřeží ostrůvků a skalisek, trajektem přes HALSKÝ FJORD do 
KRISTIANSUNDU, prohlídka města na čtyřech ostrovech (kostely, jezírka, zahrady), v zálivech na předměstích 
turisticky atraktivní opuštěné rybářské vesničky plné nostalgie, ubytování, nocleh. 
 

5.7. středa - "ATLANTIK ROAD" - ikonická přímořská jízda po unikátní silnici odvážně propojující ostrovy a 
skály velkolepými mosty a můstky, dále do vnitrozemí na 180m vodopád STIGFOSSEN s vyhlídkami na slavný 
serpentinovitý průsmyk Trollstigen, populární "TROLÍ STEZKOU" do soutěsky GUNDBRANDSJUVET  
a dramatickou "ORLÍ CESTOU" (s fotostopy), večeře a nocleh v Geirangeru.  
 

6.7. čtvrtek - GEIRANGERSKÝ FJORD (UNESCO) - fakultat. PLAVBA vyhlídkovou lodí nejkrásnějším 
norským fjordem, lemovaným četnými vodopády, výjezd na vyhlídkovou skálu DALSNIBA do výšky 1476m  
(v závislosti na počasí a viditelnosti), skleněná vyhlídková plošina pro odvážné „Geiranger Skywalk", procházka 
k LEDOVCI BRIKSDALBREEN, k ledovcovému splazu Jostedalsbreenu, největšího ledovce na evropské 
pevnině a kolem průzračného ramene SOGNEFJORDU, nejdelšího fjordu na světě (vnikajícího do pevniny 
204km), do htl.na večeři a ubytování. 
 

7.7. pátek - několika krátkými trajekty přejezd přes řadu fjordů, vikingský kostelík ve VIKU, vodopády 
TWINNENFOSSEN, dále historickou "CESTOU KRÁLŮ" a známou silnicí se stovkami tunelů (cca 90tunelů 
na 100km); BERGEN - pěší prohlídka histor. centra, hrad Bergenhus, rybí trh, lanovkou na vyhlídku (fakultat.), 
hanzovní domy Bryggen (UNESCO), nocleh v Bergenu. 
 
 
 



 
8.7. sobota - dle čas.možn. zastávka v TROLLHAUGENU (vilka Edwarda Griega), přírodní scenérie  
Hardangerského fjordu, krátké trajekty přes fjord, vodopády STEINDALFOSSEN, bizardní náhorní plošina 
Hardangervida (národní park), sypaná přehrada SYSENVATEN, vodopády VORINGSFOSSEN, lidová 
architektura v GOL, večeře a nocleh. 
 

9.7. neděle - romantickým údolím Halingdal, přes městečko na peřejích HONEFOSS, příjezd do OSLO, dle 
čas.možn. výjezd nad město na legendární HOLMENKOLEN (OH můstky), odpoledne nalodění na zámořskou 
loď (fakultat.buffe-večeře), ubytování v kajutách, noční plavba do Kielu, (snídaně na lodi). 
 

10.7. pondělí - KIEL krátká procházka hanzovním městem, celodenní přejezd do ČR, večer příjezd do Prahy. 
 
 

   
 

CENA 43 900,- zahrnuje: 
- dopravu lux.autobusem fi Eichlerbus (tv, wc, nápoje) 
- všechny trajekty a mosty po trase  
- 2x ubytování ve 2 lůžk.kajutách s přísl. 
   při plavbě luxusní transoceánskou lodí (Kiel-Oslo-Kiel)  
- 7x ubytování ve 2 lůžk.pokojích v 3***hotelích  
- 7x večeře  
- 9x snídání formou büffe (v htl.a na lodích)     
- služby čs. průvodce po celý zájezd (dr.Žíla) 
- audio guide (sluchátka) 
- zákonné povinné pojištění CK proti úpadku 
Minimální počet pro uskutečnění zájezdu je 25 osob. 
 

CENA nezahrnuje: 
- příplatek na jednolůžák - 7720,- za 7 hotelů (nezahrnuje loď) 
 Zákl.cena počítá pro plavbu pouze s 2lůžkovou kajutou; pokud necestujete ve dvojici, pak již při přihlašování na CK nahlaste, s kým     
chcete  kajutu sdílet  (s jiným singlem) jinak vám ji doobsadí lodní recepce na místě (doplácet si kajutu jen pro sebe je velmi nákladné)   
- příplatek za 2 večeře na lodi celkem 1960,- lodní büffé je kulinářský zážitek - doporučujeme dokoupit  
- vyhlídkovou plavbu fjordem Geiranger             - doporučujeme dokoupit včas v CK (lodˇje vždy vyprodaná)  
- cest. a zdravotní pojištění včetně storna  350,-  (event. Pandemik pojistka 700,-)  
- dále vstupy do muzeí a kostelů, lanovky, MHD ani jiné fakultativní služby  
 

     
 

Závazné přihlášky  prosím na mail:  blanka.hacecka @ eichlerbus.cz    telefon 777 708 630 
         

 


