
PO STOPÁCH
Pojďme společně prozkoumat švédské, dán-
ské a norské království; kolébku a historickou 
zemi bájemi opředených mořeplavců, váleč-
níků a dobrodruhů - Vikingů. Naším puto-
váním nás budou provázet hrdinské příběhy 
severských bohů Ásgardu, podmanivá vůně 
dřevěných kostelíků, nezlomná vůle a odhod-
lání odvážných polárníků R. Amundsena, F. 
Nansena a mnoha dalších. 

Naše pouť začne ve švédském Trelleborgu, 
kde prozkoumáme rekonstrukci vikingské 
osady. V norském království budeme nejdéle. 
Navštívíme louku Bohů (Oslo), kde si prohléd-
neme polární loď Fram, muzeum vikingských 
lodí, královský hrad, zámek, radnici a další 
pamětihodnosti. 

Norsko, to jsou ale především dechberoucí 
fjordy, divoké ledovcové řeky, vodopády, je-
zera a nespoutaná příroda, která ti dodá tolik 
potřebnou pokoru a klid. Budeme se toulat 
NP Dovreffjel, kde budeme pozorovat piž-
moně severního a pracovníci ochrany přírody 
nás seznámí s křehkým ekosystémem tohoto 
národního parku. Projdeme se krajinou polární 
tundry NP Rondane. Čeká nás sněhová bitva 
a různé jiné zimní taškařice v domově obrů a 
zároveň nejvyšším pohoří Skandinávie, Jotun-
heimenu, a pohádkové výhledy z Lomsegenu 
v NP Landsby. Naše norské putování zakončí-
me v Dánsku, kde navštívíme Lindholm Hoje s 
žárovými hroby a kamennými obrazci ve tvaru 
vikingských lodí. Prastaré dánské královské 
město Jelling nás ohromí největšími pohřební-
mi mohylami vikingské doby a více než 1000 
let starými runovými kameny.

Pohodu, legraci, ubytování ve stanech i chat-
kách včetně expediční polopenze a svačin. 
Tak tohle i ty můžeš zažít na našem školním 
putování. 

Plán putování

1. až 3. den: v pozdních nočních hodinách 
odjedeme od naší školy do přístavu v Ně-
mecku. Poplavíme se trajektem do švédské-
ho Trelleborgu, kde si prohlédneme rekon-
struované vikingské pevnosti. Přes Švédsko 
přicestujeme do Norska. V dopoledních 
hodinách navštívíme NP Dovrffjel. Pokud 
nám to skřítkové dovolí, budeme pozorovat 
pižmoně severního. Pracovníci parku nás na 
Viewpointu Snohetta seznámí s faunou, fló-
rou, geologií a křehkým ekosystémem NP 
Dovrffjel. V podvečer se ubytujeme ve sta-
nech v kempu v městěčku Hjerkinn. 

4. den: polární tundru nám navodí trek, je-
hož polovina bude neznačenou divokou 
krajinou nejstaršího NP Norska, Rondane. 
Odpoledne přijedeme do kempu, ve kterém 
budeme ubytováni ve vybavených chatkách 
následující 3 dny. 

5. a 6. den: v městečku Lom nás kamarádka 
Vassa seznámí s historií prastarého dřevěné-
ho vikingského kostelíka, který je na sezna-
mu památek UNESCO. Neměli bychom také 
vynechat nejslavnější pekárnu kraje Oppland 
a její dobroty. Zdoláme vrchol Lomseggenu
a odměnou nám budou výhledy na všechny
naše navštívená místa, vodopády, největší 
pevninský ledovec Jostedallsbreen, nejvyšší
hory celé Skandinávie a peřeje řeky Bøvre. 
Prohlédneme si typickou horskou boudu pro
nepřízeň počasí Smith hyttu. Také nás čeká 
nádherný přechod hřebenu Bessegen a 
plavba lodí po jezeru Gjende. Uděláme vše 
pro dodržení výše uvedeného plánu puto-
vání a určitě přidáme i něco navíc. Zabránit 
nám v tom může jen nevyzpytatelné norské 
počasí, zásah vyšší moci nebo zlomyslnost 
severského božstva a trollů. O pořadí výletů 
budou rozhodovat průvodci, kteří se každý 
den budou radit s bohem Ódinem.
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mi na dobu vikingskou. Jsou zde největší 
pohřební mohyly a runové kameny doku-
mentující fascinující dobu prvního křes-
ťanského krále Vikingů Gorma Starého, 
jeho ženy Tyry a syna Haralda Modrozuba. 
Vše, co jsme si o Vikinzích pověděli nám 
potvrdí zdejší velice hezké interaktivní 
muzeum. V odpoledních hodinách se uby-
tujeme v dánském kempu, kde budeme 
spát ve stanech. 

10. den: čeká nás cesta domů a v pod-
veřerních hodinách budeme zpět u naší 
školy.

7. den: v NP Jostedalsbreen navštíví-
me dechberoucí ledovcový splaz Ni-
gardsbreen, který je součástí největšího 
evropského pevninského ledovce. Čeká 
nás krásný malý trek ledovcovou krajinou 
k blankytně modrému ledovci. Večer se 
ubytujeme v kempu, kde budeme spát ve 
stanech.

8. den: můžete se těšit na prohlídku nor-
ské metropole; Osla. Společně navštíví-
me Frognerův park a životní dílo Gusta-
va Vigelanda, muzeum vikingských lodí, 
muzeum lodí Fram a Gjoa, operu, radni-
ci, královský hrad a palác nebo další pa-
mětihodnosti města. V odpoledních hodi-
nách vyrazíme do švédského Goteborgu, 
kde budeme spát ve stanech v kempu. 

9. den: ráno trajektem přejedeme do dán-
ského Frederikshavnu. Prozkoumáme ta-
jemné žárové pohřebiště s kamennými 
obrazci ve tvaru vikingských lodí. Nesmí-
me vynechat prastaré královské město 
Jelling s nejpozoruhodnějšími památka-

V ceně zájezdu je zahrnuta doprava bu-
sem tam a zpět, čeští průvodci s láskou 
k severským zemím, expediční kuchař, 3x 
nocleh ve vybavených chatkách na jed-
nom místě v Norsku,  4x nocleh v kempech 
pod vlastním stanem, expediční polopen-
ze včetně svačin, podrobný elektronický 
itinerář (s radami, mapkami, popisy loka-
lit a vším důležitým), cesta trajektem z 
Německa do Švédska, cesta trajektem ze 
Švédska do Dánska, vstupy do národních 
parků, přednáška pracovníka NP, cesta 
lodí po jezeru Gjende, plavba po fjordu, 
popřípadě lodní tramvaj v Oslu (podle 
parkovací situace pro náš bus), legrace a 
nevšední zážitky.

V ceně zájezdu nejsou zahrnuty vstupy 
do památek a muzeí (není podmínkou 
všechny památky navštívit). Ceny vstupů 
budou upřesněny v podrobném elektro-
nickém itineráři a na schůzce, která pro-
běhne před odjezdem. 

Případné dotazy vyřeší schůzka před od-
jezdem. 

TERMÍN
17. - 26. 6. 2022

CENA

17 500 KČ

Zájemci o akci, hlaste se, prosím, u 
Mgr. Soni Patočkové.

Současná epidemiologická situace v  Dán-
sku a časový harmonogram akce umožňuje 
tento zájezd pouze očkovaným studentům. 
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