
 

 

"Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích" 

                                                                                                             Aldous Huxley (1894-1963) 
 

 

 

 

 

 

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

nou 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 kli-

matické podmínky, si na své přijdou i ti, kdo touží po klidném odpočinku a ne-

náročných procházkách v přírodě.            

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

jaká je právě v Norsku… 
 

 

 

 

 

 

       

  
 

 

 

 

 

 

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT – oddíl výletní turistiky 
(s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 
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INFORMACE PŘED ODLETEM AKCE 
S OVýTem NORSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA 

 

 

sraz účastníků   
    ve čtvrtek 25.ledna 2018 v 11.30 hodin v Praze na Letišti Václava Havla v odletové hale (horní 

patro)  Terminálu 2. Po příchodu BERGENU do haly je vpravo stánek ČSA. Sraz u něj. 

 

podrobný program akce 
 

 

       1.den – čtvrtek 25.1.2018: odlet z Prahy ve 13.05 hodin letadlem nízkonákladové letecké společnosti 

Norwegian (pozor! Specifické podmínky pro zavazadla: pokud si nezaplatíte vysoké poplatky za 

odbavené zavazadlo, je možné vzít s sebou jen zavazadlo na palubu o max. velikosti 55 x 40 x 23 

cm a max. váze 10 kg!).,  přílet do Bergenu v 15.15 hodin., po odbavení vyzvednutí mikrobusu a 

přejezd do hotelu v Bergenu, odpočinek, procházka centrem BERGENU a to především procházka 

po tradiční stylové čtvrti Bryggen, jejíž ulici Ovregaten lemují hanzovní domy. Stará 

i nová architektura vytváří pozoruhodné kulisy ruchu a shonu v ulicích a na přístav-

ních hrázích, kde kotví lodě nakládající a vykládající zboží. .  nocleh.,    

       2.den – pátek 26.1.2018:  po snídani celodenní výlet mikrobusem 

k SOGNEFJORDENU, a to do míst jako jsou městečka DÁLE, VOSS, 

STALHEIM, GUDVANGEN, UNDREDAL…  Návrat ve večerních hodinách., 

nocleh ve stejném hotelu.,    

       3.den – sobota 27.1.2018:   po snídani v časných ranních hodinách přesun pěšky na nádraží 

v Bergenu (cca 1 km) a v 7.57 hodin odjezd vlakem po údajně „Nejkrásnější železnici světa“ 

(cestovani.idnes.cz/jizda-po-nejkrasnejsi-zeleznici-v-evrope-fpb-/kolem-

sveta.aspx?c=A050606_113438_igsvet_tom) do Oslo. Pravidelný příjezd vlaku je ve 14.45 hodin. Po příjezdu 

vlaku pěšky do místa ubytování (cca 1 km), Check-in v místě ubytování a později  pro-

cházka po hlavní třídě Karl Johans Gate v OSLO k budově norského 

parlamentu - Stortinget, ke Královskému paláci, Univerzitě, Národní 

galerii či k Národnímu divadlu. Nocleh.,     

        4.den – neděle 28.1.2018: celodenní pobyt v OSLO, procházka 

na pevnost Akershus a do přístavu Aker Brygge., prohlídka radnice a 

možnost výletu lodí (cca 50.-NOK za 1 cestu) na poloostrov Bygdoy, 

kde můžete navštívit muzea Kon-tiki nebo Fram, příp. muzeum Vikin-

gů aj. Odpoledne návštěva Frognerova parku se slavnými sochami Gustava Vigelanda nebo 

návštěva Národní galerie se slavným obrazem Edwarda Muncha – Výkřik., nocleh., 

5.den – pondělí 29.1.2018:   brzy ráno  (cca v 6.00 hodin)   dojdeme  pěšky na nádraží, odkud jezdí Flytoget 

Airport Express na letiště Oslo-Gardermoen (jízdné 180.-NOK/os.), odbavení a v 9.30 hodin odlet letadlem 

nízkonákladové společnosti Norwegian (specifické podmínky, viz výše) z Oslo do Prahy. Předpokládaný přílet 

na Letiště Václava Havla v 11.30 hodin. 
 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
cestovní formality 

Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas nebo občanský průkaz 

s platností minimálně do 29.dubna 2018. 
 

ubytování, strava, spropitné 

   Ubytování v rámci akce je zajištěno v Bergenu v hotelu, v Oslo v apartmánu se 4 samostatnými ložnicemi a 

společným sociálním zařízením, obývacím pokojem a kuchyňkou. 

    V rámci akce je zajištěna 2x snídaně v Bergenu, ale počítejte s tím, že je velmi jednoduchá – sendvič a nápoj. 

Káva a čaj je pouze za poplatek. 

    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. 

https://cestovani.idnes.cz/jizda-po-nejkrasnejsi-zeleznici-v-evrope-fpb-/kolem-sveta.aspx?c=A050606_113438_igsvet_tom
https://cestovani.idnes.cz/jizda-po-nejkrasnejsi-zeleznici-v-evrope-fpb-/kolem-sveta.aspx?c=A050606_113438_igsvet_tom


jaké bude počasí? 
   V Bergenu a v Oslo   bývá v lednu průměrná denní teplota 4 st. Celsia. Při balení svého oblečení  přibalte také 

pláštěnku nebo deštník, teplou bundu, čepici, rukavice…  
 

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 je 10kg., rozměry zavazadla max. 55 x 40 x 23 cm! 

 

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 kurz:  1,-NOK = cca 2,80 CZK  

Banky v Norsku jsou otevřeny vesměs 09.30-15.30 hodin, lépe vyměnit již v českých bankovních domech. 

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

označujeme *): 

 BERGEN – 

      - lanovka                                           - 70.-NOK 

 OSLO –  

      - loď na/z poloostrova Bygdoy *   -  100.-- NOK        

      - Muzeum Kon-Tiki *                      -  60.-- NOK 

      - Muzeum Fram Polarskipet *          -  80.--NOK 

      - Národní galerie*                            -  zdarma 

      - Vigelandsparken *                         -  zdarma 

     - doprava na letiště*                          - 180.-NOK 

Celkem Vám doporučujeme cca 500.--NOK na vstupenky a jízdenky, cca 500,-NOK na stravu (průměrná cena 

oběda nebo večeře je cca  400.--NOK, káva 30.—až 50.--NOK, coca-cola od 35.-- NOK, pivo 80.-NOK, párek 

v rohlíku 50.-až 70.-NOK, pizza na ulici cca 50.—až 100.-- 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 

boty a pohodlné oblečení.  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.  
 

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 NORSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA 

          a  jen  hezké zážitky z tohoto koutu světa!  

 


