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              DÁNSKO 

 

28. srpna – 2. září 2017 

zájezd č. 17010 

 

 

                POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU 

 
1. den - pondělí - 28. 8. 
- odjezdy: 06.00 Praha - Uhříněves, ulice Přátelství 815 (VÚŽV)  
 07.15  Varvažov - čerpací stanice Agip-východ na D8 (cca 10 km před hranicemi) 
   
Upozornění: Místo nástupu, které jste si zvolili a které je uvedeno ve Vaší smlouvě, je závazné. Při návratu 
výstup pouze na uvedených zastávkách. Pokud dodatečně chcete využít jiné než výše uvedené nástupní 
stanice, nutno nejdříve projednat s CK minimálně 2 dny před odjezdem. V nouzové situaci při odjezdu 
kontaktujte průvodkyni: 608 860 061. 
 
- Hamburg - největší německý přístav na dolním toku Labe při ústí do Severního moře, pro svůj význam  
  v námořní dopravě a obchodě nazývaný „Brána do světa“ - malebná čtvrť vodních ploch, které vznikly   
  přehrazením řeky Alster, promenáda Jungfernstieg,   
  radnice ve stylu severoněmecké renesance, čtvrť  
  St. Pauli se světoznámou zábavní třídou  
  Reeperbahn, možnost okružní plavby historickým  
  přístavem (viz Doplňkové služby, dále jen DS) 
 
- ubytování v hotelu                                                               
- večeře v nejstarším námořnickém zábavním lokálu  
  na Reeperbahn (v ceně) 
 
2. den - úterý - 29. 8. 

 
- snídaně (v ceně)       
- Ribe - nejstarší město Dánska s nejlépe dochovaným  
  středověkým městským jádrem (hrázděné domy, dlážděné uličky) 
- Esbjerg - moderní přístavní a univerzitní město ležící  
  na jihozápadním pobřeží Jutského poloostrova, obchodní a  
  rybářský přístav, možnost návštěvy Muzea rybářství a mořeplavby  
  včetně mořského akvária s delfíny (vstup viz DS)   



 

 

 
 
- cesta k Limfjordu - rozsáhlá mělká mořská úžina, která si  
  prořezává cestu napříč celým severem Jutského poloostrova –  
  oblast krajinných krás (zvlněné morénové kopce, strmé pobřežní  
  útesy), zahrnující i několik ostrovů, z nichž největší je Mors 
 
- ubytování v hotelu na břehu Limfjordu 
- večeře (v ceně) 
 
                
 
 

 
 
3. den - středa - 30.8. 
- snídaně (v ceně) 
 
- exkurze na farmě Galgebakkens Smedie 
  v Bedsted Thy (plocha 10 ha, cca 200 kusů  
  dančí zvěře, vlastní jatka) 
- národní park Thy  je pokládán za „největší  
  dánskou divočinu“ - drsná krajina písečných dun, vřesovišť, borových lesů a starých rybářských vesniček -  
  na dánské poměry obrovská plocha nenarušené přírody s různými typy krajiny (ploché pobřežní pláně,  
  ostrůvky, široké písečné pláže a duny) 
 
- ubytování jako předchozí noc, večeře (v ceně) 
 
4. den - čtvrtek - 31. 8. 
- snídaně (v ceně)   
- Skandinavisk Dyre Park (velká skandinávská ZOO - lední medvědi, losi, polární lišky, vlci, hnědí  
  medvědi, jelení zvěř) - vstup viz DS 
- Aarhus - druhé největší město Dánska a zároveň největší dánský přístav leží na východě Jutského  
  poloostrova, plavba trajektem do Sjaellands Odde - protáhlý poloostrov na severozápadě ostrova  
  Sjaelland  
                                            

 
 
 
                                                                                                                                                         
                                                                 
                                                  
                                                                                                                                                                                
                                 
 

- Kodaň - hlavní město Dánska ležící na ostrově Sjaeland - královské město se sídly panovníků,   
  zahradami, parky, starobylými kostely a věžemi a překrásnými přístavy 
 
- ubytování v hotelu v blízkosti zábavního parku Tivoli 
- večeře v restauraci nedaleko hotelu (v ceně) 



 

 

5. den - pátek - 1. 9. 
- snídaně (v ceně) 
- pěší procházka centrem města - královské paláce   
  Amalienborg, Christiansborg a Rosenborg, náměstí  
  Nytorv a Raadhuspladsen, přístav Nyhavn - 300 m dlouhý  
  kanál ze 17. století, který je po obou stranách lemován  
  nádhernými barevnými budovami 
- projížďka vyhlídkovou lodí (v ceně) - cestou uvidíte budovu  
  opery, Amalienburg, „Černý diamant“, starou burzu, sochu  
  Malé mořské víly a další pamětihodnosti 
- v podvečerních hodinách odjezd z Kodaně 
- večerní trajekt Gedser - Rostock, přistání v Rostocku  
  v cca 23h, noční přejezd Německa 
 
 6. den - sobota - 2. 9. 
- návrat v ranních hodinách 
 
 
CENA:   Kč  16 640,-    
zahrnuje: průvodce, dopravu zahraničním klimatizovaným autobusem (WC, DVD, minibar za Kč), silniční a 
dálniční poplatky, pojištění pro cesty a pobyt včetně léčebných výloh a stornopoplatků (u České pojišťovny), 
1x ubytování v ***hotelu v Hamburku (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, sauna), 2x v ***hotelu 
na Jutském poloostrově na břehu Limfjordu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím), 1x v **hotelu (dvoulůž-
kové pokoje s příslušenstvím) v centru Kodaně nedaleko zábavního parku Tivoli, 4x polopenzi, 1x odbornou 
exkurzi, trajekt Aarhus-Sjaellands Odde, trajekt Gedser-Rostock, vyhlídkovou okružní plavbu v Kodani  
 
 

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY: 

 
A. Vstupy:  
- platby individuálně v EUR/DKK  přímo na místě - skupinová cena = min. 20 osob (ceny cca): 
A/1 projížďka lodí v Hamburku    cca  EUR 15,50 
A/2 vstup do muzea rybářství a mořeplavby    cca DKK 85,00 
A/3 vstup do skandinávské zoo    cca DKK    155,00 
 
B. Příplatek za jednolůžkový pokoj (pouze na vyžádání)  Kč    5 480,00 
 
              

ORGANIZAČNÍ: 

* odbavení k pojištění obdržíte v autobusu od průvodkyně 
* nezapomeňte platný cestovní doklad (pro případ ztráty doporučujeme mít kopie stránek s identifikačními  
  údaji + 2 fotografie, nenosit s sebou - nejlépe ponechat v kufru) 
* nezapomeňte léky dle osobní potřeby 
* doporučujeme mít drobné mince na WC (EUR, DKK) 
* v autobusu si lze za Kč zakoupit občerstvení: nealkoholické nápoje, pivo, destiláty, čaj, kávu 
 

 

*   přejeme příjemné zážitky   * 


