DÁNSKO a JIŽNÍ ŠVÉDSKO
Cena: 6 800 Kč se snídaní, nebo 8 000 Kč polopenze (v případě polopenze se může cena
lišit 7 800-8 200 Kč, v tuto chvíli nemůžeme domluvit v hostelu pevnou cenu, protože
záleží na počtu účastníku se zájmem o polopenzi)
Termíny: odjezd 17/06 – 22/06/2018 (s největší pravděpodobností)
Počet dnů/noclehů: 6/3
Ribe / Blavand / Odense / Kodaň / Malá mořská víla / Tuborg / Helsingor / Kronborg /
Kullaberg / Malmo / Roskilde / Mons Klint

PROGRAM
1. den: odjezd večer, noční transfer Německem
2. den: ráno příjezd do Dánska, prohlédneme si RIBE (úzce spojené s českou královnou
Dagmar a zároveň nejstarší dánské město, zbytky hradu, katedrála), největší dánský přístav
Esbjerg, pobřeží a písečné duny v malebné oblasti BLAVAND (vyhlídkový maják, procházka
po pobřeží a dunách, možnost koupání), na závěr prohlídka ODENSE (rodný dům pohádkáře
Andersena).
3. den: prohlídka KODANĚ (pěší zóna Stroget, zámek, katedrála Frederikskirke, idylický
přístav Nyhavn, světoznámá socha Malá mořská víla, zábavní park Tivoli, exkurze
do pivovaru Tuborg atd.).
4. den: odjezd do Helsingoru (Hamletův zámek KRONBORG), trajektem do švédského
Helsingboru, přírodní park Kullaberg (zajímavé mořské útesy, naučná stezka, maják),
za špatného počasí variantně vikingské muzeum a skanzen ve Foteviken, na závěr zastávka
ve švédském MALMÖ, přejezd přes pozoruhodný most Oresund zpět do Kodaně.
5. den: bývalé sídelní město ROSKILDE (Dóm s královskými hrobkami, zajímavé muzeum
vikingských lodí a života Vikingů, “dánský fjord”), přejedeme na romantický ostrově MON a
projdeme se po velkolepých křídových útesech Mons Klint, večerní trajekt Gedser->Rostock,
noční transfer.
6. den: příjezd ráno/odpoledne.
Cena 6 800 Kč zahrnuje snídani, cena cca 8 000 Kč zahrnuje polopenzi.
kompletní dopravu a trajekty
3x nocleh se snídaní, nebo polopenze, dle zvolené varianty
služby průvodce
informační materiály a mapky
cestovní pojištění
zákonné pojištění proti úpadku CK
Cena platí při počtu 40 platících. Nezahrnuje vstupné, úpravy programu po vzájemné dohodě a
dle počasí možné. Pokyny k odjezdu budou zaslány cestovní kanceláří 7 dnů před odjezdem.

Ubytování, stravování:
Zajištěno v hostelu, pro studenty vícelůžkové, sociální zařízení většinou společná, po dohodě
lze zajistit pro zájemce večeře.
Kontakt: Mgr. Gabriela Vyskočilová, 732 617 154, gabrielavyskocilova@gmail.com

Ribe je nejstarší dánské
městečko. Nachází se zde
románská katedrála a
zřícenina královského hradu.
V areálu hradu je pomník
dánské královny Dagmar –
dcery českého krále Přemysla
Otakara I.
Esbjerg je přístavní město na
západním pobřeží Jutského
poloostrova v jihozápadním
Dánsku. Má přes sedmdesát
tisíc obyvatel a je tak pátým
největším městem Dánska.
Blavand.

Odense je dánské město ležící
na ostrově Fyn.Se 166 tisíci
obyvateli je třetím největším
městem Dánska. Název města
pochází ze slov Odins Vi, tedy
Odinovo místo, a odkazuje na
severskou mytologii. Je
jedním z nejstarších měst
DánskaV Odense se 2. dubna
1805 narodil světoznámý
spisovatel, básník a pohádkář
Hans Christian Andersen.
Kodaň je hlavní a největší
město Dánska. Vcelé městské
aglomeraci žije přes jeden
milion obyvatel. Kodaň je
sídlem dánské královny.

Tivoli je známý zábavní park
v centru dánské metropole
Kodaně.

Kronborg je opevněný
renesanční zámek v Dánsku,
ve městě Helsingør Od roku
2000 patří mezi památky
světového dědictví. Proslavil
se díky anglickému
dramatikovi Williamu
Shakespearovi, který sem
umístil děj svého dramatu
Hamlet.
Kullaberg přírodní park,
zajímavé mořské útesy,
naučná stezka, maják.

Vikingské muzeum a skanzen
ve Foteviken

Zastávka ve švédském
MALMÖ

most Oresund

Bývalé sídelní město
ROSKILDE (Dóm
s královskými hrobkami,
zajímavé muzeum
vikingských lodí a života
Vikingů, “dánský fjord”)

Na ostrově MON se projdeme
po velkolepých křídových
útesech Mons Klint,

