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    Kdo jednou navštívil zemi fjordů, hor a jezer, bude navždy unesen její drsnou 

krásou, která Norsko z hlediska přírodních krás řadí k nejzajímavějším zemím na 

světě.  

     Na první pohled by se zdálo, že přírodní poměry v Norsku neposkytují vhodné 

podmínky pro odpočinkovou rekreaci. Velké procento návštěvníků opravdu tvoří 

příznivci aktivních a náročnějších sportů, mezi něž patří pěší turistika, horolezectví, 

rafting, cyklistika a v zimních měsících lyžování. Díky Golfskému proudu, který 

otepluje celé západní pobřeží a vytváří příjemné klimatické podmínky, si na své při-

jdou i ti, kdo touží po klidném odpočinku a nenáročných procházkách v přírodě.            

     Jen málokde v Evropě najdeme tak rozsáhlé oblasti s tak úžasnou přírodou, jaká 

je právě v Norsku… 
 

       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEZMĚTE I PROTO FOTOAPARÁTY, KAMERY  

A PŘIJMĚTE  NAŠE POZVÁNÍ NA CESTU…  

NA CESTU NA SEVER! 
 

 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ       

               ČESKÁ LÍPA  
    OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY  
                            ( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 80-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI  
 

SS  OOVVýýTTeemm  NNOORRSSKKEEMM  ZZAA  PPOOLLÁÁRRNNÍÍ  

KKRRUUHH  AA  NNAA  LLOOFFOOTTYY  
      

  

3.-15.července 2015 



INFORMACE PŘED ODJEZDEM AKCE 
S OVýTem NORSKEM ZA POLÁRNÍ KRUH A NA LOFOTY 

 

 

sraz účastníků  a místo odjezdu 
    pátek 3.července 2015 v 11.00 hodin před KD Crystal v Parku generála Heliodora Píky v České Lípě. 

 

podrobný program akce 
 

 

       1.den – pátek 3.července 2015: odjezd z České Lípy v 11.00 hodin.,  cesta přes Rumburk do Německa.,   následu-

je přejezd okolo Drážďan a Berlína do Rostocku., ve 20.00 hodin 2-hodinová plavba lodí společnosti SCANDLINES 

do dánského Gedseru a přejezd okolo Kodaně k Öresundské úžině.,     

       2.den – sobota 4.července 2015:  v nočních hodinách plavba lodí společnosti SCANDLINES z Helsingöru do 

Švédska, přístavu Helsingborg (doba plavby: 20 minut). Ve druhé polovině noci přejezd Švédska přes Göteborg na 

hranice s Norskem poblíž Svinelundu  a cca v 10.00 hodin dojezd do OSLO. Zde prohlíd-

ka města, při které můžete navštívit muzea na polo-

ostrově Bygdoy (muzeum Kon-tiki nebo muzeum 

Fram), plavba lodičkou z poloostrova Bygdoy do centra 

města, projížďka centrem města a výjezd ke sportovní-

mu areálu Hollmenkollen, kde se krátce zastavíme u 

lyžařského skokanského můstku. V podvečer cesta oko-

lo jezera MJÖSA k Lillehammeru a ve večerních hodi-

nách dojezd do Skeikampenu, kde máme zajištěn první 

nocleh.,   
        3.den – neděle 5.července 2015:   přejezd údolím Gud-

brandsdallen přes města Otta a  LOM  (starý dřevěný norský kostel) a výjezd na vrchol 

DALSNIBBA (stoupání až 12%, vrchol ve výšce 1476 mn.m., vyníkající vyhlídkový bod). Sjezd do 

GEIRANGERU na břehu zřejmě nejznámějšího norského fjordu – GEIRANGERFJORDU. Mož-

nost plavby po fjordu, vyhlídková plavba, při které spatříte také známé vodopády jako Sedm sester 

či Nevěstin závoj,  trvá cca 1,5 hodiny, cena 720.-

Kč, nutno se přihlásit a zaplatit nejpozději do 

4.června 2015). Po zastávce v Geirangeru přejezd 

tzv. ORLÍ CESTOU na trajekt v Eidsdalenu a plavba 

trajektem do Linge. Zastávka na yhlídce na CESTU 

TROLLŮ a sjezd četnými serpentinami na parkoviště 

pod STĚNOU TROLLŮ (oblíbená horolezecká stě-

na). V podvečer přejezd přes Andalsnes do města 

Orskog. Ubytování v chatkách zdejšího kempu, 

nocleh.,   

        4.den – pondělí 6.července 2015: ráno 

odjezd a plavba trajektem z Vestnes do MOLDE. 

Zde krátká prohlídka města přezdívaného „městem růží“. Výrazem „Mold-

ské panorama“ se popisuje zdejší scenerie – za jasného počasí odtud lze 

spatřit 87 zasněžených štítů. Po zastávce v Molde přejezd atraktivní silnice ATLANTIC ROAD plné mostů nad oceá-

nem a v průběhu odpoledne cesta přes Eide, Aspasen a Oppdal do TRONDHEIMU. Po příjezdu prohlídka zdejší 

trondheimské katedrály Nidarosdomen a čtvrti bývalých doků Bryggen v ústí 

řeky Nidelvy.  Později ubytování ve zdejší ubytovně., nocleh.,                                                                                                                 

        5.den – úterý 7.července 2015:    snídaně a po ní celodenní přejezd 

severním Norskem přes průmyslové město MO I RANA (krátká zastávka v 

centru) a zastávkou v místě POLARSIRKELSENTERET (Centrum sever-

ního polárního kruhu) s informační 

kanceláří, kde promítají diapozitivy. 

V SALTFJELLETU najdete také 

označení severního polárního kruhu. 

V podvečer dojezd do městečka Nord-

nes, kde je zajištěno ubytování 

v bungalovech., nocleh., 

         6.den – středa 8.července 2014: acesta přes Fauske na trajekt v Bognes 

(20-ti minutová plavba lodí) a dále do NARVIKU, kde se na chvíli zastavíme 

v centru města. Poté již cesta na souostroví LOFOTY A VESTERÁLY, kde 

bude nejprve zastávka v HARSTADU, hlavním střediskem souostroví Vesterály. 

Později cesta na souostroví Lofoty, kde strávíme následující 3,5 dne. Přes Sval-

voer dojedeme už pozdě večer (ovšem za „bílých nocí“) do místa ubytování v Kabelvagu.,  nocleh.,  



       7.den – čtvrtek 9.července 2015: snídaně v ubytovně, po ní celodenní poznávání LOFOT – cesta mikrobusem 

přes celou řadu typických lofotských rybářských městeček a vesniček, panoramatické přejezdy a zastávky např. 

v SIGERFJORDU, SORTLANDU a v MELBU. V průběhu dne možnost 

krátkých pěších výšlapů. Večer návrat do Kabelvagu a nocleh., 

         8.den – pátek 10.července 2015: snídaně v ubytovně, celodenní poznává-

ní jižních ostrovů souostroví LOFOTY, z Kabelvagu pojedeme tento den smě-

rem na LEKNES, SORVAGEN a navštívíme také městečko s nejkratším ná-

zvem na světě – A. Tady budeme 

současně také na nejjížnějším místem 

Lofot,  

kam lze dojet autem. Zde možnost 

návštěvy jednoho ze dvou rybářských 

muzeí – Lofoten Torrfisk muzea 

nebo Norsk Fiskevaer muzea. Zpá-

teční cesta povede se zastávkou v NUSFJORDU (pěkně zachovalá rybářská 

vesnice se vyznačuje mnoha malebnými domky z 19.století). V průběhu 

dne možnost krátkých pěších výšlapů. Nocleh v Ballstadu.,  

         9.den – sobota 11.července 2015: z Ballstadu přejezd podél pobřeží 

do SVOLVAER, hlavního střediska Lofot, ležícího pod horou Svolvaergeita 

(Svolvaerská koza, 509 metrů vysoký štít se dvěma jehlanovými vrcholy). 

V průběhu dne možnost krátkých pěších výšlapů. Nocleh v Kabelvagu., 

       10.den – neděle 12.července 2015: po snídani přejezd do Svalvoaru a v 9.30 hodin odplutí lodí z Lofot do Skutvi-

ku. Odpoledne pak dlouhý přejezd přes Severní polární kruh a okolo města Mo i Rana do Trondhaimu., příjezd okolo 

půlnoci, ubytování a nocleh.,   

       11.den – pondělí 13.července 2015: snídaně v ubytovně a po ní 

cesta přes DOMBAS (krátká zastávka v příjemném horském středisku) 

a dále údolím Gudbransdallen přes města Otta a Ringebu do horského 

výletního střediska GOLO. Odtud průjezd po silničce zvané CESTA 

PEER GYNTA. V odpoledních hodinách možnost cca 5-hodinové 

pěší túry v horách. Nocleh ve Skeikampenu., 

       12.den – úterý 14.července 2015: dopoledne návštěva střediska 

Zimních olympijských 

her 1994 – 

LILLEHAMMERU. 
Zde výlet ke skokan-

ským můstkům a do 

centra města, které tvoří vlastně jen jedna ulice. Po návštěvě Lilleham-

meru přejezd podél jezera Mjösa do GJOVIKU, kde bude možnost 

návštěvy atraktivní zimní haly, vytesané při příležitosti ZOH 1994 do 

skalního masívu. Odpoledne cesta okolo Oslo do Švédska a noční pře-

jezd přes Göteborg do Helsingborgu.,       

       13.den – středa 15.července 2015: v časných ranních hodinách 

plavba Öresundskou úžinou ze Švédska do Dánska (Helsingor), brzy 

ráno pak zastávka u Malé mořské víly na pobřeží v KODANI a v 11.15 

hodin odplutí lodí společnosti SCANDLINES z Gedseru do Německa (připlutí cca ve 13.15 hodin). Odpoledne pak 

přejezd Německa z Rostocku přes Berlín a Drážďany do Česka. Předpokládaný návrat do České Lípy je v 21.00 hodin. 

 

 



 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 

 

cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas nebo občanský průkaz 

s platností minimálně do 15.ledna 2016. 
 
 

ubytování, strava, spropitné 

   Ubytování v rámci zájezdu je zajištěno v apartmánech, ubytovnách a bungalovech v jednotlivých místech dle 

programu.  

   PROSÍME POZOR! V ceně není zahrnuto povlečení, které je nutné vzít z domova. Vhodná jsou třeba 

jen 2 prostěradla a povlak na polštář. 

  V rámci akce je zajištěna 4x snídaně. V ceně startovného byly kalkulovány pouze 3 snídaně, proto v rámci 

doplatku žádáme o příplatek 200.-Kč za čtvrtou snídani, kterou musíme odebrat. Děkuji. 

  Po celé zemi lze ve městech a na parkovištích u čerpacích stanic najít rychlá občerstvení. Voda z vodovodního 

řádu je pitná. V restauracích se zpravidla dává spropitné ve výši 10% z účtu, záleží na úrovni poskytovaných 

služeb. Naúčtovaná částka většinou nezahrnuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými službami spokoje-

ni, je běžné dávat spropitné nosičům zavazadel, číšníkům, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích sta-

nic. 
 

jaké bude počasí? 
   V Norsku   bývá v červenci průměrná denní teplota 21 st. Celsia. Při balení svého oblečení  přibalte také pláš-

těnku nebo deštník, ale i sluneční brýle a pro turistické výšlapy také dobrou obuv…  
 

 

čas 
   V celém Norsku v daném období platí stejný čas jako u nás.  
 

jazyk 

   V Norsku je úředním jazykem norština, takřka všichni obyvatelé Norska se domluví také angličtinou..   
 

!!!Zavazadla!!!!  

Maximální váha zavazadla pro jednoho účastníka je 15kg!!!! 

 

měna, doporučené kapesné 
  Měnovou jednotkou Norska je Norská koruna (NOK).  Bankovky a cestovní šeky všech hlavních světových 

měn lze směnit v kterékoli komerční bance. Bankovní směnárny jsou ve všech navštívených místech. Bylo by 

dobré, alespoň pro první dva dny, vyměnit norské koruny přímo v našich bankách, což dnes není problém. Přijí-

mají se všechny mezinárodně uznávané kreditní karty. Současný kurs:  1,-NOK = cca 3,30 CZK  

Banky v Norsku jsou otevřeny vesměs 09.30-15.30 hodin. 

KAPESNÉ: vstupenky, které nejsou zahrnuty do ceny zájezdu, a které doporučujeme zakoupit (nejdůležitější 

označujeme *): 

 OSLO –  

      - loď z poloostrova Bygdoy *        -  45.-- NOK        

      - Muzeum Kon-Tiki *                    -  40.-- NOK 

      - Muzeum Fram Polarskipet *       -  45.--NOK 

      - Národní galerie*                           -  zdarma 

      - Ibsenovo muzeum                        -  35.—NOK 

      - Vigelandsparken *                       -  zdarma 

DALSNIBBA     -  mýtné *                 -  20.—NOK 

GJOVIK – zimní hala ve skále*          –  30.--NOK 

Celkem Vám doporučujeme cca 200.--NOK na vstupenky a 

jízdenky, cca 1500,-NOK na stravu (prům.cena oběda nebo 

večeře je cca  150.--NOK, káva 10.—až 20.--NOK, coca-cola 

od 15.-- NOK, pizza na ulici cca 30.—až 60.-- NOK. Pohlednici zakoupíte za  5.--  až 10.-- NOK, známku do CZ 

za 11.-- NOK.  

Další suvenýry dle Vašeho uvážení.   

 



 

 

lékařská péče, pojištění, očkování 
Lékařská péče je všude dostupná. Zvláštní očkování není třeba, ale je dobré zkontrolovat, že nemáte pro-

šlé očkování proti tetanu a obrně. Naléhavě doporučujeme uzavřít ještě před odjezdem cestovní pojištění, 

které bude zahrnovat i případné ošetření či hospitalizaci ve zdravotních zařízeních v zahraničí. 

 

nákupy, clo 
   Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prakticky vše potřebné. 

Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla 09.00-20.00 hodin, o sobotách 

08.00-13.00 hodin. Velká obchodní centra bývají otevřena i v neděli.  

Bezcelně mohou být do Norska, které není členem EU,  dováženy předměty osobní potřeby, dále 1 litr alkoholu, 

2 litry vína, 400 cigaret nebo 250 gramů tabáku nebo 50 doutníků.      

 

oblečení 
    Po celý rok je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou dobré bot 

a pohodlné oblečení do mikrobusu i do přírody.  Zmínka o oblečení již v kapitole „Jaké bude počasí?“ 

 

bezpečnost 
   V celém Norsku je bezpečno! Kriminalita je pouze výjimečný úkaz. Přesto doporučujeme ponechat doma 

šperky, zlato a jiné cenné záležitosti. 

  

 

elektřina 

    Do sítě je dodáván proud o napětí 240 voltů, AC – střídavý proud 50Hz. Systém  zásuvek  je stejný jako u nás. 

  

telekomunikace a pošta 
   Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní spojení 

z Norska do České republiky: 00420+ účastnické číslo. Pracovní doba na poštách je od 08.30 do 16.30 hodin ve 

všední dny a od 08.00 do 12.00 hodin v sobotu.  
 

doprava 
    Přeprava bude uskutečněna klimatizovaným mikrobusem.     
 

zastupitelské úřady 
   Velvyslanectví České republiky v Norsku: 

   Fritzners gate 14, 0244 Oslo 2, tel.: 0047-22430002, 22430034 

 

 

Přejeme Vám klidné přípravy  

na naší společnou akci            

S OVýTem Norskem za polární kruh a na Lofoty 

a  jen  hezké zážitky z tohoto koutu světa!  

 


