Škandinávia, Laponsko
21.07. - 08.08.2020
Úžasná cesta na 19 dní za výnimočnú cenu
s odborníkmi na Škandináviu. Najkrajšie
nórske fjordy, nekonečné fínske lesy plné
sobov, Andersenove domčeky v Kodani.
Dedo Mráz na fínskom polárnom kruhu.
Najobľúbenejší kempingový zájazd od roku
1995 s množstvom aktivít. Dvojdňová túra
na fínsko-ruských hraniciach, rafting na
nórskej ľadovcovej rieke, výstup na najvyšší
vrch Škandinávie.

ITINERÁR

1

Odchádzame. Prvá cesta vedie do Poľska (Utorok)
BRATISLAVA - ŽILINA - RAJGROD

Odchod z Bratislavy s možnosťou nastúpiť v Žiline.
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Člnkovanie na Mazurských jazerách kúsok od hraníc s Litvou (Streda)
RAJGROD, MAZURSKÁ OBLASŤ

Prechod Poľskom do oblasti Mazurských jazier pri litovských hraniciach. Oddych v svete, ktorý je už
ďaleko od Bratislavy, zoznámenie sa s cestou, pohoda pri jazere.
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Najlitovskejšie mesto sveta a secesná veľkolepá Riga (Štvrtok)
RAJGROD - KAUNAS - RIGA

Pokračujeme na východnú hranicu Európskej únie do bývalých krajín Sovietskeho zväzu. Litva bude
našou prvou zástavkou. Kedysi sme na hraniciach čakávali aj 10 hodín, dnes nepotrebujeme ani pas.
Tu to ešte dýcha poľským katolicizmom. KAUNAS a jeho pešia zóna sa Vám však bude páčiť. Hlavné

mesto Lotyšska RIGA je najveľkolepejším mestom Pobaltia a my si vychutnáme jeho večernú
atmosféru. Dokonalá secesná architektúra, mohutné protestantské katedrály a výborné pelmeny.
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Po Via Baltica za Tučnou Margarétou do perly Pobaltia (Piatok)
RIGA - TALLINN - HELSINKI

Krátky presun po Via Baltica a v Estónsku už cítiť Škandináviu. TALLINN – prehliadka čarovného
mesta, ktoré Vás určite prekvapí. Krásne zachované stredoveké mesto hanzovných obchodníkov,
lekáreň Petra Veľkého, radnica, ktorú navštívil aj Dalajláma, pravoslávna katedrála ako spomienka na
ruských cárov. Pivko v ruskej štvrti a olympijská dedina. Cez Fínsky záliv nás trajekt prevezie priamo
do hlavného mesta Fínska. Aj táto hranica bola ešte nedávno nepriechodná. Kemp na okraji Helsínk s
príjemnou atmosférou. Posunuli sme sa v Škandinávii ďalej.
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Krčma Zetor, Emil Zátopek a sob, losos či medveď na trhu v prístave
(Sobota)
HELSINKI

HELSINKI: čisté a pokojné veľkomesto postavené v jednotnom klasicistickom štýle, Olympijský štadión
Emila Zátopka, pravoslávna Uspenská katedrála a luteránsky chrám. Skvelá rybia tržnica a prvé
fínske suveníry s motívom komárov a sobov. Kto bude mať chuť, môže zájsť do výborného Múzea
moderného umenia. Iní si možno dajú drink v klasickej krčme Zetor. Vyrážame na sever do centra
krajiny tisícich jazier. Kemp pri mestečku KUOPIO.
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Výhľad na krajinu stotisíc jazier a soby na ceste (Nedeľa)
KUOPIO - KUUSAMO

Vyvezieme sa na vyhliadkovú vežu Puijo. V meste možno ochutnáme gurmánsku pochúťku Kalakukko
a pokračujeme cez krajinu tisícich jazier k polárnemu kruhu k mestečku Kuusamo. Kto uvidí prvý soba,
vyhráva BUBO-tričko.
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Medvedí okruh v polnočnom slnku, spánok v zálesáckych zruboch
(Pondelok)
KUUSAMO A OKOLIE

Skutočná fínska príroda na známom turistickom medveďom okruhu KARHUNKIERROS. Dvojdňová
turistika v nezabudnuteľnom prostredí 30 km južne od polárneho kruhu a kúsok od fínsko-ruských
hraníc. Spánok v zálesáckych zruboch, nekonečný deň a stáda sobov.
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Fínska sauna a oddych pri krásne čistom jazere. Absolútne ticho (Utorok)
KUUSAMO A OKOLIE

Absolútny pokoj. Po túre zaslúžený relax v pravej fínskej saune. Za touto pohodou sa oplatí
precestovať Európu.
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Dedo Mráz na polárnom kruhu, Alvar Aalto a tri korunky (Streda)
KUUSAMO - ROVANIEMI - UMEA

Prechod cez Severný polárny kruh a na ňom dedinka Deda Mráza, kúpite si diplom o pokorení tejto
magickej hranice? Ešte si zo školy pamätáte, čo je to vlastne polárny kruh? ROVANIEMI: hlavné mesto
Laponska, kde sa vybúril najväčší fínsky architekt Alvar Aalto. Pozdĺž najdlhšej fínskej rieky Kemijoki
do Švédska. Sme v krajine troch koruniek. Prečo troch koruniek?
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Švédske slede, ABBA, snus a príchod do švédskych hôr (Štvrtok)

UMEA - SUNDSVALL - ARE

Popri Botnickom zálive s krátkymi zastávkami v mestečkách Umea a Sundsvall krížom cez celý
Škandinávsky polostrov až k švédsko-nórskym hraniciam. Budeme počúvať ABBU a jesť švédske slede.
Ochutnáte snus, obľúbený medzi švédskymi hokejistami? Noc v najznámejšom lyžiarskom stredisku
Švédska Are. Nám snežiť nebude, no hory okolo sú krásne.
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Sladký kozí syr v najdrahšej a najkrajšej krajine na svete (Piatok)
ARE - TRONDHEIM - ROMSDALEN

Dôstojná rozlúčka so Švédskom pri nádhernom vodopáde Tännforsen. Nórsko: vstupujeme do
najdrahšej krajiny sveta. TRONDHEIM: kráľovské korunovačné mesto s najväčšou katedrálou
Škandinávie, sladký kozí syr a farebné domčeky. Podľa mnohých najlepšie miesto na život v celej
Európe. Nezabudnuteľná noc v doline Romsdalen pod Troliou stenou v tieni skál s kolmým pádom viac
než kilometer.
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Serpentíny Cesty trollov, plavba po fjorde a noc v pohorí bohov (Sobota)
ROMSDALEN - CESTA TROLLOV - GEIRANGER

Dni, ktoré strávime v nádhernej nórskej prírode. Krajina fjordov, CESTA TROLLOV a jej divoké
serpentíny nás z úrovne mora dostanú až cez 800 m.n.m, trajektom a Orliou cestou k
najznámejšiemu fjordu celého Nórska (UNESCO): GEIRANGER. Pre záujemcov nezabudnuteľná
plavba loďou po fjorde. Spánok v pohorí bohov.
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S horským vodcom na strechu Škandinávie. Zalyžujete si? (Nedeľa)
GALDHOPIGGEN (JOTUNHEIMEN)

Dedinka LOM s dreveným kostolíkom bez jediného klinca. Výstup na najvyšší vrch Škandinávie
GALDHOPIGGEN (2469 m, len s horským vodcom), prípadne letné lyžovanie na ľadovci.
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Rafting na ľadovcovej rieke. Geniálny zážitok (Pondelok)
OTTA

Pre záujemcov poldenný rafting na rieke SJOA. Tieto tri dni si budete pamätať.
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Spomienky na olympiádu, najväčšie nórske jazero a večer v hlavnom meste
(Utorok)
OTTA - LILLEHAMMER - OSLO

LILLEHAMMER: spomienka na najkrajšiu olympiádu histórie. Zo skokanských mostíkov sa budeme
kochať výhľadom na najväčšie jazero Nórska Mjosa, no prejdeme sa aj po hlavnej pešej zóne. Príchod
do hlavného mesta krajiny.
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Munchov výkrik, palác komunistického kráľa a opera, kde sa opaľujú Nóri
(Streda)
OSLO - GOTEBORG

OSLO: Vigelandov park so stovkami dokonalých sôch, známa červená radnica, kráľovský palác s
najdemokratickejším kráľom na svete a národná galéria s obrazmi Edvarda Muncha (poznáte
Výkrik?), uličky Aker Brygge, prekrásna moderná budova novej opery, kde sa na streche opaľuje, hrá
bedminton, či zasnubuje, kemp na kopci nad mestom. Kto chce, vyrazí za zábavou do nočného mesta.
Na druhý deň slávne Vikinské lode a múzeum Kon-Tiki na polostrove Bygdoy. Cez fjord Svinesund do
Švédska (konečne lacno) a pokračovanie v ceste na juh.
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Hipíci, Andersen, Malá morská panna a tisíce bicyklov (Štvrtok)
KODAŇ

Trajektom do Dánska. KODAŇ: najživšie mesto celej Škandinávie, štát hippies v Kristianii, najdlhšia
pešia zóna Európy Stroget, fotogenický Nyhavn, ulička, kde býval najznámejší Dán, nádherné
Kráľovské námestie a kráľovský palác sympatickej dánskej kráľovnej. Viete, kto ilustroval prvý dánsky
preklad Pána prsteňov? Malá morská panna je skutočne menšia ako na fotografiách, no nechceme ju
obísť. Trajekt do Nemecka. Ideme do finále.
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Mesto, ktoré fascinuje históriou aj súčasnosťou (Piatok)
BERLIN - PRAHA - BRATISLAVA

BERLÍN: mesto, ktoré sa mení každý deň. Ríšsky snem, známa alej Unter den Linden a moderné
Potsdamer Platz. Fascinujúci pamätník holocaustu a krásna zelená vládna štvrť. Víťazný stĺp, na
ktorom sa schádzajú anjeli a najväčšia železničná stanica Európy. Slávna televízna veža na
Alexanderplatzi, svetové hodiny a najlepšie múzeá kontinentu.
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Dnes spíme v posteli (Sobota)
Rýchly presun domov a príchod domov vo veľmi skorých ranných hodinách.

CENA ZAHŔŇA
kompletnú dopravu luxusným autobusom
trajekty Helsingborg-Helsingor a Rodby-Puttgarden
BUBO sprievodcu
12 x ubytovanie v kempe vo vlastných stanoch a pravú fínsku saunu
všetky cestné poplatky
informačný materiál
najlepšie poistenie proti insolventnosti

CENA NEZAHŔŇA
stravu, trajekt Tallinn-Helsinki (63 €).

POZNÁMKA
Zdravotné odporúčania: Nie je povinné žiadne očkovanie. Každému
odporúčame, aby sa pred cestou informoval o aktuálnej situácii u svojho lekára.
BUBO nie je zdravotníckym zariadením.
Naši miestni partneri a vedenie BUBO odporúčajú každému cestovateľovi, aby
si skontroloval očkovanie proti tetanu a žltačke AB. Sú to choroby, ktoré
môžete dostať doma, na záhrade či pri trekingu pralesom. Myslite dopredu a
nezabudnite na platné cestovné poistenie.
Zaujímavý blog o zdraví na cestách nájdete aj
na https://bubo.sk/blog/ked-su-tropicke-choroby-konickom
Cestovný doklad: Na cestu je potrebný platný cestovný doklad – občiansky
preukaz alebo cestovný pas SR/ČR platný minimálne 6 mesiacov po návrate zo
zájazdu.

Termíny a ceny
Termíny

Status

Cena

01.07. - 19.07.2020

Voľný

851€ 945€

21.07. - 08.08.2020

Voľný

963€ 1070€

Kalkulácia
Položka

Cena

Základná cena

1070 €

Trajekt Škandinávia, Laponsko

68 €

Najvyššie zľavy teraz!

-107 €

Spolu:

1031 €

Cenová kalkulácia sa vzťahuje na termín 21.07. — 08.08.2020. Ceny jednotlivých služieb v kalkulácii sa môžu v
závislosti od konkrétneho termínu mierne líšiť. Táto kalkulácia je platná v momente vytvorenia:

Zažite viac
Už v základnej cene zájazdu máte služby o úroveň vyššie. No zároveň Vám ponúkame možnosti
individualizovať si Vašu cestu a prispôsobiť ju vašim jedinečným nárokom. Lepší hotel?
Fakultatívny výlet? Prelet namiesto jazdy autobusom? Business class letenka?

Nič nie je nemožné.
Vyberte si niektorú z fakultatívnych doplnkových služieb a zažite viac.

Iné
BUBO VIP zľava na najkvalitnejšiu
batožinu

0€

Kvalitnú batožinu značky Eastpak (víťaz D-Testu 2018) kúpite v online
obchode mojbatoh.sk. Všetky kufre, batohy, cestovné tašky s
unikátnou zľavou 20% pre klientov BUBO. Využite zľavový kód
BUBO2019 pri nákupe na mojbatoh.sk

Staviame nemocnice v Kambodži
(www.bubo.sk/magna)
Staviame nemocnice v Kambodži (www.bubo.sk/magna)

Výlety

10 €

90%

Výstup na najvyššiu horu Škandinávie

28 €

73%

Galdhopiggen

Plavba po fjorde Geiranger
Plavba po azda najkrajšom nórskom fjorde.

41 €

68%

Geiranger

Rafting na rieke Sjoa / iba klienti vo veku
15+
Adrenalín na nádhernej nórskej horskej rieke.

45 €

92%

Rieka Sjoa

Výstup na najvyššiu horu Škandinávie (deti
do 15 rokov)
Výstup na najvyššiu horu Škandinávie Galdhoppigen s horským
vodcom.

Galdhopiggen

18 €

51%

Na všetky otázky Vám radi odpovieme
na bubo@bubo.sk

T +421 2 5263 5254

Dunajská 31

M +421 917 530 912

811 08 Bratislava

F +421 2 3214 4600

Slovakia

www.bubo.sk

