SEVEROSLOVENSKÁ POBOČKA SLOVENSKEJ GEOGRAFICKEJ SPOLOČNOSTI PRI SAV

v spolupráci
s KATEDROU GEOGRAFIE PEDAGOGICKEJ FAKULTY KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
a cestovnou kanceláriou JUHÁSZ
organizuje pre svojich členov, učiteľov geografie všetkých typov škôl, študentov ale i pre ďalších záujemcov o cestovanie

ZAHRANIČNÚ EXPEDÍCIU

ŠKANDINÁVIA
NÓRSKO 2012
12-denné cestovanie po dánskych, švédskych
a hlavne nórskych prírodných krásach
a ďalších prírodných skvostoch Severu

29. 08. 2012 – 09. 09. 2012 (12 dní)

Bygdoy – múzeá

1. – 2.deň -

STREDA – ŠTVRTOK 29.08. – 30.08.2012

- V skorých ranných hodinách
odchod cez Poľsko a Nemecko do Sassnitz. Plavba do Trelleborgu a cesta pozdĺž pobrežia Švédska okolo
Götteborgu. Príjazd do centra Osla – prechádzka modernou časťou Aker Brygge. Prehliadka známych múzeí na
polostrove Bygdoy, návšteva Frogner parku so zbierkou unikátnych sôch sochára Gustava Vigelanda. Pevnosť
Akershus, prechádzka pešou zónou okolo univerzity, parlamentu a iných pamätihodností. Ubytovanie + večera:
Honefoss.

Vigeland park

Akershus

Oslo - parlament

Honefos

3.deň - PIATOK – 31.08.2012 – Prechod cez náhornú plošinu Hardangervidda s úchvatnými scenériami,
okolo železnice Flambama a s elektrárenským dielom SIMA. Prehliadka najväčšej sypanej hrádze, zjazd k fjordu
s prehliadkou vodopádu Vöringfoss (183 m), moderné Naturmuzeum, podľa času možnosť návštevy elektrárne
SIMA, trajekt a prechod ku Bergenu. Ubytovanie + večera: Voss
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4.deň – SOBOTA – 01.09.2012 – Bergen – „Záhrada Nórska“, prehliadka hanzovej časti Bryggen,
katedrály, rybieho trhu, výstup alebo výjazd zubačkou nad mesto na vyhliadku Floin. Cestou naspäť prehliadka
vodopádov Tvindefoss. Ubytovanie + večera: Voss
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5. deň – NEDEĽA – 02.09.2012

– Prechod ku známemu
Sognefjordu. Počas cesty zastávky na výhľady ľadovcového údolia s ukážkami ľadovcovej činnosti. Ochutnávka
typického syra geitost. Trajektový výlet k splazu Nigardsbreen – najväčšiemu pevninskému ľadovcu Európy, turistika
k splazu. Ukážky ľadovcovej činnosti, prehliadka ľadových vrát a návšteva múzea ľadovcov s ukážkami rozpúšťania
sa ľadovcov za ostatných 100 rokov. Prejazd pohorím Jotunheimen – domovom obrov okolo najvyšších ľadovcov
a vrcholov Nórska. Prejazd okolo horského hrebeňa Hurrungane. Zástavka v Boverdal pri mystickom stĺpe
znázorňujúcom históriu Nórska. Ubytovanie + večera: Bismo
Jotunheime
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6. deň – PONDELOK – 03.09.2012 – Cesta malebným

údolím Ottadalen so zástavkou pri riečnych
scenériách vodopádov Donfoss, výhliadka Donfoss a horský prejazd k jednému z najkrajších nórskych fjordov
Geirangerfjordu s vyhliadkou na vodopády Sedem sestier. Prejazd Cestou orlov, trajekt, Cesta trollov – známa
bývalá konská cesta s jedinečným stavbárskym dielom cestou – Trollstigveien s úchvatnou vyhliadkou nad
vodopádom Stigfoss. Ubytovanie + večera: Andalsnes
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7. deň – UTOROK – 04.09.2012

– Pozoruhodný celodenný okruh po Atlantic route od Molde,
Kristiansund na ostrov Averoy. Vyhlásená cesta patriaca medzi najkrajšie cesty sveta a nazvaná „Nórska stavba
storočia“ vedie najzápadnejším pobrežím Nórska, kde okrem nádherných scenérií môžeme vidieť pri pokojnom
počasí aj veľryby a tulene. Budeme mať možnosť vychutnať si pohľad na Atlantický oceán, malebné rybárske dedinky
a bohatú vtáčiu faunu. Ubytovanie + večera: Andalsnes
Andalsnes
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8. deň – STREDA - 05.09.2012 – Prejazd k horolezeckej „superstene“ Trollveggen, potom cesta údolím

nespútanej rieky Rauma s vodopádmi Vermafoss a čarovným Romsdalen. Prehliadka rieky Raumy, prejazd
k Dombasu a príchod do kempu v údolí Otty. Ubytovanie + večera: Vagamo
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9. deň – ŠTVRTOK – 06.09.2012 – Prejazd ku Rytierskemu skoku – Ridderspranget s prechádzkou

k obrím hrncom na rieke Sjoa. Prehliadka ľadovcového jazera Gjende a turistika v Jotunheimene – výstup na
Bessegen s vyhliadkou na pohorie a vysokohorské jazerá s odlišnou farbou hladiny. Ubytovanie + večera: Honefoss
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10. deň – PIATOK – 07.09.2012 – Cesta cez Oslo (prípadná zastávka), potom po západnom pobreží
Švédska k hraniciam s Dánskom. Ubytovanie + večera: Hafsten (Švédsko).
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11. – 12. deň – SOBOTA – NEDEĽA 08.09. – 09.09.2012

– Ranný prejazd do Kodane,

9- hodinová prehliadka Kodane (je potrebné dodržať prestávku pre autobus a šoférov). Večerný prejazd do Nemecka,
prejazd na Slovensko, do Ružomberku.
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CENA EXKURZIE: 589,- EUR
(v cene exkurzie je zahrnuté: autobusová doprava luxusným klimatizovaným autobusom, poplatky za morské i vnútrozemské
trajekty počas celej trasy, 9 x ubytovanie v chatkách a kempoch v Nórsku a Švédsku, 9 x raňajky, 9 x večera, poistenie
liečebných nákladov účastníkov exkurzie, sprievodca cestovnej kancelárie, expedičné tričko, DPH)

KONTAKTNÁ OSOBA A INFORMÁCIE:

PaedDr. Michal KOVAČIC, PhD., Katedra geografie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku,
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok
e-mail: michal.kovacic@ku.sk, michal.kovacic@seznam.cz, kovacicright@gmail.com
mobil: 00421-905-137 177, 00421-907-825 479, 00420-775-657 437 (free sms)
skype: michal_kovacic
facebook: http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=1557267745
facebooková prezentácia expedície Škandinávia-Nórsko 2011:
http://www.facebook.com/#!/pages/Expedicia-Skandinavia-Norsko-2011-Katedra-geografie-PF-KU/175032302532725
Všetkým prihláseným účastníkom budú poskytnuté ďalšie doplňujúce informácie o všetkých náležitostiach súvisiacich s úspešným zvládnutím exkurzie.

TERMÍN PRIHLÁSENIA:
do 10. augusta 2012

