
Podrobné pokyny k zájezdu . 79-710-003

JIŽNÍ ŠVÉDSKO A BORNHOLM
Vážení p átelé,
jsme velice rádi, že jste se s námi rozhodli vydat za cyklistikou do skandinávských zemí, na dánský Bornholm a do jižního
Švédska. Zasíláme Vám podrobné pokyny k zájezdu a pokud i po jejich p tení z stane n co nejasného, m žete se na nás
kdykoliv obrátit. P edejdete tím p ípadným komplikacím a nep íjemnostem v pr hu zájezdu nebo v období p íprav.

Za CK ADVENTURA  Ji ina Sa ová     ( ervenec 2010)

CHARAKTER ZÁJEZDU
Zájezd je navržen pro co nejširší okruh cyklist  a není p íliš
fyzicky náro ný. Protože p írodní a kulturní zajímavosti zde
nejsou tak koncentrované jako nap . u našich zájezd  do
Francie, Holandska apod., ob as si na p ejezd do další
oblasti vypom žeme autobusem.

ODJEZD

obj. íslo
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odjezdu z
Prahy

hodina
odjezdu z

Prahy
hodina srazu

79-710-003 27. 7. 2010 23:00 22:00

NÁVRAT
Doba p íjezdu zp t do Prahy bude 8. 8. 2010 ve ve erních
hodinách na stejné místo.

CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE
dopravu klimatizovaným busem s cyklovlekem
všechny trajekty v etn  os. Visingsö
10 x ubytování v kempu ve vlastních stanech
10 x polopenze
balí ek pojišt ní
služby pr vodce
pot ebné mapy

CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE
ostatní stravování
vstupy do památkových a jiných objekt

CESTOVNÍ DOKLADY
Cílová zem : Dánsko, Švédsko
Tranzitní zem : N mecko
Ob ané R: Celý zájezd se pohybuje v rámci Schengen-
ského prostoru. Pro ob any R sta í platný cestovní pas

nebo nový ob anský pr kaz se strojov itelnými údaji
s minimální platností alespo  6 m síc  po plánovaném
návratu. Nezletilí musí mít vlastní cestovní doklad nebo
musí být zapsáni do cestovního pasu rodi . Nezletilým
nedoporu ujeme cestovat pouze na základ  zápisu v ob-
anském pr kazu rodi !

Ostatní: Držitelé jiných než eských pas  zodpovídají sami
za zajišt ní p ípadných víz.

DEVIZOVÉ VYBAVENÍ
Doporu ujeme vám vybavit se pokud možno p ímo
v m nách jednotlivých zemí: dánská koruna (1 DKK = 3,40

), švédská koruna (1 SEK = 2,69 K ). Poplatky
za vým nu jiných m n jsou ve skandinávských zemích
paušální a tedy p i nízkých vym ovaných ástkách nevý-
hodné. Doporu ujeme vám na vstupné a drobnou útratu
(zmrzlina, káva, aj.) vzít si 400 DKK, 1600 SEK a rezervu
v jakékoliv konvertibilní m . Peníze budete pot ebovat na
vstupné i na dokupování potravin.
Nezapome te si vzít i eské koruny na ob erstvení u idi
v autobuse, dále na dárkové a upomínkové p edm ty Ad-
ventury.

DOPRAVA A DOPORU ENÉ ZAVAZADLO
Cestu p es N mecko absolvujeme nonstop, jen
s nejnutn jšími zastávkami. B hem plavby na trajektu není

ístup k autobusu povolen. Proto si prosím všechny d leži-
té v ci, které budete b hem cesty pot ebovat, zabalte
k sob  do p íru ního zavazadla. Plavba na ostrov Bornholm
trvá cca 4 hodiny a strávíme jí na vnit ní turistické palub
trajektu. Doporu ujeme vám vzít si s sebou na palubu také
spacák, abyste se m li ím p ikrýt.
Více o zp sobu zabalení a doporu ených zavazadlech se
do tete ve Všeobecných  pokynech Cykloturistika a horská
kola.

NOCLEHY



2

V dob e vybavených kempech, teplá sprcha je obvykle na
žetony (cca 5 SEK). Ve v tšin  kemp  je prádelna
a sušárna, n kde i bazén a sauna.

edpokládáme, že každý bude mít vlastní vybavení na
spaní. První noc strávíme nap l v  autobusu a na trajektu,
poslední noc (cca 8 hod.) na turistické palub  trajektu. Bu-
dete-li mít p i zpáte ní plavb  zájem o místo v kajut ,
pokusíme se vám jej operativn  zajistit p ed nalod ním.
Po ítejte s cenou 100 až 150 SEK za osobu. Nelze se
však dop edu spolehnout na to, že volné kajuty ur it
budou.

STRAVOVÁNÍ
Tento zájezd obsahuje stravování v rozsahu poskytnutých
polopenzí.
Na cestu si do autobusu vezm te studené jídlo a pití. Na
trajektu budou restaurace, bufety a bary. Na ob dy si vez-

te jídlo z domova nebo využijete místních možností.
Obecn  Skandinávie pat í cenov  dražším oblastem Evro-
py a proto po ítáme s tím, že mimo uvedené polopenze se
budete stravovat spíše z vlastních zásob. Možnost dokoupit
si erstvé pe ivo, zeleninu, mlé né výrobky a další b žné
potraviny v supermarketu bude zhruba obden. Doporu u-
jeme vybavit se v rozumné mí e trvanlivým „ eským“ chle-
bem. Místní chleba má v tšinou „buchtovitý“ charakter a na
cesty je dost nepraktický, ostatní kvalitn jší druhy jsou pod-
statn  dražší.

PO ASÍ
Léto v jižní Skandinávii bývá velice p íjemné - teplo a jen
ob asné srážky. V lužních lesích a v okolí ek a jezer nás
asi budou trochu obt žovat komá i. Rad ji ale po ítejte s
horším po asím a pak se nechejte p íjemn  p ekvapit. To-
mu p izp sobte i své vybavení.

PR VODCI
Se zájezdem pojede hlavní pr vodce Jarmila Holasová a
pomocný pr vodce Jan Procházka. Pr vodci vás budou
doprovázet p i p ším i cyklistickém programu. Pokud si
budete chtít ud lat áste  vlastní program, konzultujte ho
vždy s nimi.

DALŠÍ INFORMACE
Další dotazy týkající se zájezdu (nikoliv plateb a Cestovních
smluv) vám rád zodpoví garant zájezdu Ji ina Sa ová – na
Jirina.Sanova@adventura.cz nebo p ímém tel.
+420 777 186 906. Osobní návšt vu si prosím sjednejte

edem telefonicky nebo e-mailem.
Ohledn  plateb aj. prodejní kancelá  +420 271 741 734-6,
CK ADVENTURA - Voron žská 20, Praha 10  101 00.

LEŽITÉ KONTAKTY
Velvyslanectví R   Stockholm
Embassy of the Czech Republic,
Villagatan 21, 111 32 Stockholm Sweden
poštovní adresa: Box 26156, 100 41 Stockholm, Sweden
tel: +468 440 42 10, KO 440 42 19; 440 42 12
fax: +468 440 42 11, KO 440 42 31
recepce-info.odd. +468 440 42 35
e-mail: stockholm@embassy.mzv.cz
Velvyslanectví R v Dánsku
Embassy of the Czech Republic
Ryvangs Allé 14-16, Kobenhavn O 2100
Denmark
tel: +45 392 918 88, KO 392 916 64
fax: +45 392 909 30
e-mail: copenhagen@embassy.mzv.cz
Nouzové íslo po celé Evrop 112
Pohotovostní nouzová ísla použijte pouze v p ípad
komplikací p ed odjezdem nebo v jiných naléhavých p ípa-
dech:
Garant zájezdu: Ji ina Sa ová  +420 777 186 906
Pr vodce: Jarmila Holasová +420 732 884 023

ÍLOHY
Všeobecné pokyny cyklistika a horská kola
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