JIŽNÍ ŠVÉDSKO
Termín: 20.5. – 26.5. 2019
Odjezd: pondělí 20. 5. 2019 v 7.30 hodin (přistavení autobusu již v 7.00
hodin), budova školy.
Návrat: neděle 26. 5. 2019 v poledních hodinách.
Přeprava
Zájezdovým autobusem (zn. Setra, patrový) vybaveným bezpečnostními pásy,
toaletou, klimatizací a minibarem.
Dopravce: autobusová doprava Valenta.
Zastávky jsou přibližně každé 3 hodiny (toalety jsou zpoplatněny obvykle 70
centy). Do autobusu si doporučujeme vzít lehkou obuv a sportovní oblečení.
Cestovní doklady si nezapomeňte vzít do příručního zavazadla. Během jízdy
je povinné používat bezpečnostní pásy.
Trajekty
Využije se na trasách Rostock – Trelleborg (odplutí 22.30 hodin) a Gedser –
Rostock (odplutí 21.30 hodin).
Trajekty nabízí příjemné posezení v restauracích a klubových místnostech.
Při nákupech na trajektech (restaurace, obchody) platí měny zemí, mezi
kterými se plavíte. Průvodce vás seznámí již během jízdy v autobuse s vaším
pohybem na trajektu.
Ubytování
Chatky v kempu na ostrově Öland. Nutný je vlastní spací pytel, ručníky a
utěrky. Chatky jsou vybaveny toaletou, kuchyňkou a televizí. Některé chatky
mají samostatná lůžka, některé mají palandy. Všechny chatky mají dvě
dvoulůžkové ložnice. V chatkách je teplá voda. Společné sprchy jsou v areálu
kempu zdarma. Internetové připojení WIFI je v hlavní budově zdarma.
Stravování
Polopenze (včetně nápojů), oběd formou balíčku.
K snídani bude chléb, bagety, vánočka, máslo, salám, sýr, vejce, zelenina a
další potraviny včetně nápojů (čaj, džus). Během snídaně si žáci sami
připraví obědový balíček. Večeře budou připraveny většinou z českých zdrojů
(např. kuře na paprice, hovězí guláš, vepřové na žampionech, špagety apod.).
V případě zvláštní diety (bezlepková dieta, cukrovka, silné alergie)
kontaktujte před odjezdem CK.
V kempu je pitná voda.
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Program
1.den:
Odjezd dle rozpisu, denní přesun přes Německo na Baltické pobřeží. Noční
trajekt Rostock – Trelleborg.
2.den:
MALMÖ – prohlídka centra města. LUND – dominantou města je mohutná
katedrála. Zajímavá je i stavba nedaleké univerzity. KARLSKRONA –
prohlídka námořního opevnění, které je zapsáno na Seznamu kulturního
dědictví UNESCO. Přes průliv Kalmarsund po mostě Ölandsbron, který je
dlouhý 6072 metrů a spojuje skandinávskou pevninu s ostrovem Öland.
3.den:
Volnější den. ÖLAND – ostrov je turisticky, etnograficky i přírodovědecky
velmi zajímavý. Průvodci uvádějí, kromě asi čtyř stovek větrných mlýnů,
dalších asi devět tisíc historických, botanických a zoologických
pamětihodností. O zajímavosti a příjemnosti pobytu na Ölandu svědčí i
skutečnost, že v severní, vydatně zalesněné a téměř nedotčené části nalezla
své letní sídlo i švédská královská rodina. Prohlídka severní části ostrova.
BORGHOLM – královský hrad. LANGE ERIK – nejsevernější maják ostrova.
BÖDABUKTEN – dlouhé písečné pláže. SANDVIK – veliký mlýn holandského
typu, nyní slouží jako restaurace a rozhledna.
4.den:
Odjezd velmi časně a návrat v pozdních večerních hodinách. STOCKHOLM –
jedno z nejkrásnějších hlavních měst. Muzea uchovávají poklady světového
významu. Prohlídka půvabné staré čtvrti. Královský palác patří mezi největší
na světě. V nedaleké radnici se koná každoroční banket Nobelovy ceny.
Odpoledne prohlídka lodě Vasa a rozsáhlého skanzenu, kde se nachází na
150 staveb z celého Švédska.
5.den:
Volnější den. KALMAR – jedno z nejstarších a nejmalebnějších švédských
měst. Dochovaly se části městských hradeb a impozantní renesanční zámek.
Zde byla v roce 1397 podepsána slavná Kalmarská unie, tedy spojenectví
Dánska, Norska a Švédska. ÖLAND – prohlídka jižní části ostrova.
SOLLIDEN – letní královské sídlo. MYSINGE – větrné mlýny. STORA
ALVARET – step. BARBYBORG – hradiště, nejvyšší bod ostrova (57 m).
LANGE JAN – nejjižnější bod ostrova, nejvyšší maják ve Švédsku (nejstarší ve
Skandinávii), pěkný výhled na skalnaté pobřeží. OTTENBY – významná
ornitologická stanice. EKETORP – prehistorická rozsáhlá vesnice. GRABORG
– rozsáhlé hradiště. GETTLINGE – muzeum hospodářských stavení a soubor
větrných mlýnů.
6.den:
Odjezd v časných ranních hodinách. Přesun, most přes úžinu Öresund.
KODAŇ – zámek Christiansborg, Královský palác, malá mořská víla – symbol
města.
Noční trajekt Gedser – Rostock a přesun přes Německo.
7.den:
Přesun přes Německo, návrat v poledních hodinách.
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Ceny ve Švédsku:
Ceny bývají zpravidla 2x až 3x vyšší než v Česku:
Banány: 20 SEK/kg
Tyčka KitKat: 10 SEK
1,5l Coca Cola: 20
SEK
Hroz. víno (0,5 kg):
1 l džusu: 20 SEK
40 SEK
1 SEK = 2,5 Kč
1 Kč = 0,4 SEK
1 € = 10 SEK
Ve Švédsku je možné v obchodech platit platební kartou.
Suvenýry, které si musíte ze Švédska přivést:
Citrónový pepř 7 - 20 SEK, brusinky (1,5 kg) 28 SEK, čokoláda Marabou 20
SEK, švédský sýr – gouda 50 SEK či plyšového losa.
Co musíte ochutnat:
Bagetu (s lososem a krevetovým salátem) 35 SEK, lízátko 15 SEK, zmrzlinu
15 – 20 SEK a také koblihu se šlehačkou 22 SEK.
Důležité telefonní číslo:
Policie, záchranná služba, hasiči: 112
Přibližné vstupné (platné pro rok 2018):
Přírodovědné museum v Malmö: zdarma (do 19 let), 20 SEK (dospělý)
Hrad Borgholm: 60 SEK (12-17 let)
Mlýn Sandvik: 15 SEK
Vasa Stockholm: zdarma (do 18 let), 130 SEK (dospělý)
Stockholmská radnice: 80 SEK (do 18 let), 110 SEK (dospělý)
Storkyrkan – korunovační katedrála: zdarma (do 18 let), 60 SEK (dospělý)
Královská zbrojnice: zdarma (do 18 let a dozor)
Skanzen Stockholm: 60 SEK (4-15 let), 105 SEK (nad 15 let)
Solliden: 60 SEK (7-11 let), 80 SEK (12-19 let)
Plavba na loďce v Kodani: 50 DKK (studenti a dospělí) – uhradí průvodci v Kč
Doporučujeme na vstupné celkem cca: 350 SEK + kapesné (dle uvážení
rodičů) cca 300 SEK.
Doporučujeme si vzít s sebou do zásoby menší eurové bankovky, které lze
podle potřeby postupně měnit. Eura lze za SEK vyměnit ve směnárně.
Vybavení
kufr (rozumná váha, jen to nutné) a příruční zavazadlo do autobusu
platný cestovní pas (od 15 let občanský průkaz)
kartičku pojištěnce
léky – v případě že některé užíváte
oblečení – je nutno počítat s případným špatným počasím (pláštěnka,
oblečení na převlečení)
spodní prádlo, ponožky, trička, větrovka (nejlépe nepromokavá), mikina,
dlouhé kalhoty, pevné pohodlné boty – podnebí bývá zhruba o 2-3 stupně
chladnější
hygienické potřeby
roaming v mobilu, fotoaparát s dostatečnou pamětí a nabíječkou
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láhev na vodu, psací potřeby
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Pojištění CK
Cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny Union, a.s.
Garanční fond řádně uhrazen.
Komplexní pojištění
U této pojišťovny je zajištěn i balíček komplexního pojištění.
Rozsah plnění
Pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí
Ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace, přeprava do
nejbližšího zdravotnického zařízení a přeprava pojištěného zpět do vlasti. Celkový
limit pojistného plnění je 4 000 000 Kč. Náklady na ubytování spolucestující blízké
osoby v případě hospitalizace dítěte do 6 let 1 000 Kč za noc, max. 10 000 Kč.
Náklady na ubytování a stravování pojištěného v případě, že hospitalizace není
nutná, ale zároveň není možná přeprava do vlasti 1 000 Kč za noc, max. 10 000 Kč.
Přeprava tělesných ostatků do limitu 175 000 Kč. Při ošetření zubů je max. plnění 7
500 Kč (jeden zub 2 500 Kč). V rámci pojištění je asistenční služba 24 hodin denně.
Pojištění zrušení objednaných služeb (stornovací poplatky)
Pokud dojde k pojistné události účastníka nebo blízké osoby, uhradí pojišťovna CK
vyúčtované stornopoplatky. Horní hranice plnění je 12 000 Kč. Tato částka se sníží o
spoluúčast ve výši 20 %. Důvodem pojistné události (neúčasti pojištěného na
zájezdu) je onemocnění, úraz, živelní událost a trestný čin. Při smrti pojištěné osoby
(přihlášeného klienta) příp. rodinného příslušníka vyplácí pojišťovna 100 %
stornopoplatku.
Pojištění zavazadel
Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení. Plnění jedné pojistné události je do
výše 10 000 Kč, max. 5 000 Kč za jednu věc. Pojištěny jsou i cestovní doklady.
Spoluúčast je 500 Kč. Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení věcí, které si
účastník koupil během cesty, je plnění pojistné události do výše 5 000 Kč, max. 2
500 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč. Pokud dojde k odcizení zavazadel z
motorového vozidla, je plnění pojistné události do výše 5 000 Kč, max. 2 500 Kč za
jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč.
Pojištění odpovědnosti
Při újmě způsobené člověku na zdraví a při usmrcení je limit pojistné události 2 500
000 Kč. Při majetkové újmě na věci je limit 1 000 000 Kč. Na náklady na advokáta je
max. limit 125 000 Kč.
Úrazové pojištění
Za trvalé následky úrazu je pojistná částka ve výši 180 000 Kč, při smrti v důsledku
úrazu je pojistná částka ve výši 90 000 Kč.
Pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci
Při vyhledávání osoby, vysvobozování, přepravě a přepravě tělesných ostatků je limit
plnění 1 000 000 Kč.
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Cestovní doklady
Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU
bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu
se strojově čitelnou zónou nebo platného občanského průkazu.
Děti do 15 let musí mít svůj vlastní cestovní doklad (cestovní pas).
Velvyslanectví Stockholm
Honorární konzulát Malmö
Villagatan 21, 114 32 Stockholm
World Trade Center,
Jungmansgatan 12, 211 19 Malmö
Nouzová linka: +46-703255156
Telefon: +46 (0) 732 332 199
E-mail:
stockholm@embassy.mzv.cz
E-mail: malmo@honorary.mzv.cz

Ministerstvo zahraničních věcí upozorňuje na možné hraniční kontroly na
vstupu do Švédska.
Občané ČR by měli počítat s možnými hraničními kontrolami při cestě do
Švédska přes Öresundský most nebo při vstupu do země trajekty z Německa
a Dánska a v pásmu 20 km od státních hranic. Kontroly se provádějí
namátkově a jsou zaměřeny na kontrolu osobních dokladů i vozidel.
Alkoholické nápoje a tabákové výrobky do Švédska lze dovážet z jiných států
EU alkoholické nápoje (pouze osoba starší 20 let) a tabákové výrobky (pouze
osoba starší 18 let) pro osobní spotřebu. Podrobné informace jsou k dispozici
na webových stránkách švédského celního úřadu (www.tullverket.se).
Doporučuje se mít s sebou pokladní doklad o zakoupeném alkoholu či
tabákových výrobcích, kterým se v případě namátkové celní kontroly
prokáže, že byly zakoupeny ve členském státě EU. Nelegální/nedeklarovaný
dovoz těchto produktů pro jinou, než osobní spotřebu může být trestně
stíhán dle zákona proti pašování a/nebo zákona o daňových deliktech.
Pití alkoholu na veřejnosti je přísně zakázáno.
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