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Stockholm - Benátky severu s Milenou
Drahozalovou
Cestovatel: Milena Drahozalová | Rozpočet: Bude upřesněn | Volná místa: 10
Termín: 6.7.2023 - 9.7.2023
Odkaz: www.vypravy-s-cestovateli.cz/186-vyprava

Stockholm
Stockholm je fotogenické a okouzlující skandinávské město s přátelskými lidmi, které dostane každého, kdo sem zavítá.
Navštívit hlavní město Švédska je zážitkem, který se vryje hluboko do srdce. „Benátky severu“, jak je metropole
nazývána, má skutečně co nabídnout. Město se rozkládá na 14 ostrovech a díky tomu získalo svůj jedinečný šarm a
vzhled. Třetinu rozlohy města tvoří voda, která je nádherně čistá a další třetinu pokrývá městská zeleň.
Stockholm je právem pyšný na svá muzea, kterých se ve městě nachází na 80 a mapují švédskou historii, kulturu, život
lidí na severu, moderní umění nebo přírodu. Při toulkách Stockholmem je samozřejmostí posilnit se dobrým jídlem.
Švédská kuchyně je možná trochu prostá, ale je výborná a vydatná.

O cestovateli: Milena Drahozalová
Milena Drahozalová vystudovala kromě oboru cestovního ruchu v Karlových Varech také VŠ obor Udržitelný rozvoj
venkovského prostoru a následně Obecná ekologie. Od roku 1988 se věnuje průvodcování. Přestože projela postupně
75 zemí, žije v Praze a neměnila by :-)
Přednáší na VŠE pro projekt Univerzita 3. věku cyklus přednášek Výpravy s cestovateli.
Věří, že cestování je obohacením, poznáním, ale také přispívá k budování respektu k cizím kulturám, zvykům a přírodě.

Program výpravy
1. den – čtvrtek 6.7. – odlet do Stockholmu
Dopoledne se sejdeme na letišti v Praze, abychom odletěli přímou linkou ve 12:40 do Stockholmu. Po přistání se
přepravíme do centra města metrem nebo vlakem a ubytujeme se v hotelu. Odpoledne ještě stihneme procházku po
historickém centru v Gamla Stan. Podíváme se ke královskému paláci – reprezentačnímu sídlu královské rodiny,
k parlamentu, divadlu, a na promenády na nábřeží. Na večeři si můžeme zajít do některé restaurace v centru.
1. noc ve Stockholmu

2. den – pátek 7.7. – výlet do Drottingholmen
Drottingholmen je soukromá residence královské rodiny (od roku 1991 památka UNESCO), která nabízí prohlídku jak
interiéru zámku tak I rozsáhlých parků a barokního divadla, které je jedním ze dvou funkčních na světě. Druhé je
v Českém Krumlově. Na výlet se vydáme ráno autobusem a zpět do Stockholmu lodí po jezeře Mäleren. Z přístavu se
podíváme k radnici a vydáme se k Avici Areně (Globen), kde vyjedeme skleněnou kabinou až na vrchol. Je to
nezapomenutelný zážitek s jedinečným výhledem.
2. noc ve Stockholmu

3. den – sobota 8.7. – ostrov Djurgarden
Dnešní den věnujeme prozkoumání ostrova Djurgarden, na který se dostaneme tramvají. Budeme mít možnost navštívit
museum Vasa, kde se nachází dokonale restaurovaná dřevěná loď z roku 1628. Můžeme projít první skanzen na světě
z roku 1891, Severské museum, Muzeum alkoholu a večer návštívíme zábavní park Gröna Lund Tivoli, kde je velký
výběr restaurací, na 30 různých atrakcí, zábavné programy a hlavně výhled na osvětlené staré město. Pro zájemce je
i možnost zúčastnit se komentované výletní plavby kolem ostrova. Večer návrat do hotelu.
3. noc ve Stockholmu

4. den – neděle 9.7. – volné dopoledne a návrat do Prahy
Dopoledne budeme mít čas na poslední nákupy nebo si v klidu vychutnáme snídani a projdeme se ještě uličkami
starého města. Brzy odpoledne se vydáme z hotelu na letiště, abychom stihly odlet do Prahy v 15:40 Přílet do Prahy je
v 17:35

Fakultativně - Ostrov Sandhamn
Sandhamn je ostrov ve východní části Stockholmském souostroví, který je neodmyslitelně spojený s regatami
plachetnic. Původně malý rybářský přístav je dnes jednou z nejoblíbenějších rekreačních oblastí ve Švédsku. Díky
tradičním červeným domkům a velkou marinou, která je v létě plná jachet a plachetnic, se ostrov stává přes léto cílem
návštěvníků nejen z hlavního města.
Hned ráno po snídani v hotelu bychom se vydali na celodenní výlet na ostrov Sandhamn, který patří k těm
nejmalebnějším v souostroví. Metrem se dopravíme na autobusové nádraží, odkud pojede autobus do Stavnäs a pak
trajektem (30 – 45 minut) mezi ostrovy a ostrůvky až na Sandhamn. Na ostrově bude čas projít se úzkými štěrkovými
uličkami mezi malebnými domy, projdeme se po nábřeží a po malých silnicích a stezkách přes skály k písčitým plážím.
Ve vesnici si zajdeme na oběd a před návratem zpět do Stockholmu stihneme třeba i kávu v některé ostrovní kavárně.
Návrat do Stockholmu je kolem 16:00.

Další informace
Zpáteční letenku Praha – Stockholm – Praha
Všechny poplatky a taxy výše uvedených letů
Dopravu MHD
Stockholm Travelcard 72 hod.
Stockholm All inclusive pass na 2 dny
3× ubytování ve 2-lůžkových pokojích ve 4* hotelu v centru Stockholmu
3× snídaně v hotelu
Vstupy do těchto památek: Skansen, Vasa museum, Královský palác, korunovační klenoty, radnice, výlet lodí okolo
města, zpáteční plavba z Drottingholmu a jeho prohlídka
● Služby cestovatelky Mileny Drahozalové po celou dobu pobytu
● Pojištění zájezdu dle zákona 159/99 Sb.
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Neuvedené stravování
Výdaje osobní povahy
Cestovní pojištění (možnost příplatku)
Pojištění storna výpravy (možnost příplatku)
Další položky neuvedené v odstavci „Cena zahrnuje“

Jednolůžkový pokoj za 4 500 Kč
Cestovní pojištění ERV cestovní pojišťovny – produkt Single Trip/Comfort/Evropa za 390 Kč
Cestovní pojištění ERV cestovní pojišťovny – produkt Single Trip/Comfort/Evropa/Senior (nad 70 let) za 780 Kč
Možnost přidat balíček Covid Plus, který rozšiřuje územní platnost cestovního pojištění na všechny barvy cestovního
semaforu (oranžové a tmavší dle MZV) za 98 Kč (dospělý 18 – 69 let) nebo 195 Kč (senior 70+)
● Možnost přidat připojištění Nouzové situace (ubytování a zpáteční cesta při onemocnění na Covid a nutnému
prodloužení pobytu v destinaci), kdy pojišťovna přispívá 15 000Kč na novou letenku a 15 000Kč na ubytování. Platí
jen při zakoupení balíčku Covid Plus a příplatek je 140 Kč/osoba.
● Pojištění storna zájezdu nyní pouze ve variantě Storno Plus (U varianty STORNO PLUS můžete stornovat i z jiných
než zdravotních důvodů.
● Doporučujeme si přečíst více informací zde kde jsou důvody storna specifikovány. POZOR – nejedná se o libovolné
důvody – například nepříznivá předpověď počasí v destinaci apod.
● Standardní cena pojištění storna (7% z celkové ceny zájezdu) za 1 638 Kč
● Zvýhodněná cena k cestovnímu pojištění ERV (5% z celkové ceny zájezdu) za 1 170 Kč
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Fakultativně výlet na ostrov Sandhamn s Milenou Drahozalovou – náklady cca 300 SEK/osoba, platba na místě

●
●

Na výpravu se vydáme, pokud nás bude alespoň 10.
Jakékoliv dotazy k výpravě můžete směřovat na organizátora Axamit Travel, Hana Bartušková
hana.bartuskova@axamittravel.cz

Organizátor výpravy:
Axamit Travel s.r.o.
cestovní kancelář
Strašínská 3205/11
100 00 Praha 10
tel.: +420 601 22 73 73
e-mail: info@axamittravel.cz
www.vypravy-s-cestovateli.cz
www.axamittravel.cz
IČO: 276 30 820
DIČ: CZ 276 30 820
O tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, se můžete dočíst zde
A o tom, že tato výprava je pojištěna podle zákona a naše cestovní kancelář má sjednáno zákonné pojištění čtěte zde

