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Program:

1. deň – tranzit zo  Slovenska v  popoludňajších hodinách 
cez územie Českej republiky do Nemecka.

2. deň – v skorších ranných hodinách príchod do prístavu 
v Nemecku, trajekt do Dánska (asi 2 hodiny), v dopoludňaj-
ších hodinách príchod do Kodane, celodenná prehliadka 
mesta: kráľovský palác Amalienborg – zámok a zimné sídlo 
dánskej kráľovskej rodiny, rokokový komplex skladajúci sa 
zo  štyroch identických zámkov, kostola a  centrálneho ná-
mestia (paláce majú mená ako Christian VII., Christian VIII., 
Frederik VIII. a  Christian IX.), Mramorový kostol, prístav, 
Palác Christianborg, katedrála, radnica, fakultatívne náv-
števa Kruhovej veže s  krásnym výhľadom na  mesto, časť 
Nyhavn, symbol mesta Malá morská víla. Večer ubytovanie 
v hoteli na okraji mesta.

3. deň – raňajky, krátky tranzit do  Švédska – presun 
cez  most Oresundsbro. Dopoludnia prehliadka tretieho 
najväčšieho mesta Švédska Malmö – hrad, radnica, prí-
stav, námestie Gustav Adolfs torg, mrakodrap Turning Torso 

– najvyššia budova v Škandinávii, najvyššia obytná budova 
v EÚ a druhá v Európe. Mrakodrap je vysoký 190 m a má 
54 nadzemných poschodí. Jeho tvar je inšpirovaný tvarom 
otočného ľudského tela (torza). Presun do  prístavného 
mesta Helsingborg a prehliadka: radnica, pevnosť, špor-
toviská, ktoré preslávili mesto. Po prehliadke presun do ho-
tela v blízkosti Göteborgu.

4. deň – raňajky, dopoludnia prehliadka Göteborgu - 
radnica, fakultatívne plavba loďou po  okolí centra mesta. 
Transfer a  podvečer príchod do  Osla, prehliadka mesta 
- historická časť mesta, parlament, katedrála, národné di-
vadlo, kráľovský palác, prechádzka v Parku Vigeland s viac 
ako 200 sochami zo žuly, bronzu a železa. Ubytovanie v ho-
teli v blízkosti Osla.

5. deň – raňajky, pokračovanie prehliadky Osla: olympijské 
múzeum Holmenkollen (lyžiarsky areál), múzeum Kon-Tiki 
a múzeum námorníctva. Transfer a večer príchod do hotela 
v blízkosti Lysefjordu, nocľah.

6. deň – raňajky, krátky presun k Lysefjordu – fjord svet-
la. Turistická vychádzka na  Preikestolen (Kazateľnica), 
ktorá trvá asi 4 hodiny. Preikestolen pripomína kamen-
ný stôl vystupujúci z  masívu a  týči sa 604 m priamo 
nad  Lysefjordom – návštevníka očarí neopakovateľný vý-
hľad. Ubytovanie vo  večerných hodinách v  blízkosti nór-
skeho prístavu Kristiansand.

7. deň – raňajky, trajekt z  nórskeho prístavu Kristiansand 
do dánskeho prístavu Hirtshals, ktorý trvá 2 hod. 30 min. 
Tranzit autokarom cez Nemecko a ČR na Slovensko.

8. deň – príchod na Slovensko dopoludnia.

Termíny 
8 dní/5 nocí

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za  osobu 
na prístelke

13.06. - 20.06. 815 805
08.07. - 15.07. 860 850
02.08. - 09.08. 860 850

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 5x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, trajekty, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez 
vstupov. Povinné príplatky: palivový príplatok 5 EUR, pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné 
cestovné poistenie (vrátane poistenia COVID) KOMFORT 3,70 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 4,70 EUR/os./deň, orientačná cena vstupov 135 EUR/
os. (platba na mieste). Ostatné doplatky: miestenka 10 EUR/os., príplatok za dvojsedadlo 295 EUR, 1-lôžková izba 260 EUR/5 nocí. Nástupné 
miesta: BA, Praha, Brno – bez príplatku, NR, TT - 10 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 15 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 20 EUR, BB, ZV, PB, ZA, MT - 25 EUR, KE, 
PO, PP, LM, RK - 35 EUR. 

https://www.turancar.sk/cestovna-kancelaria/poznavacie-zajazdy/svedsko/skandinavsky-okruh

