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Dánsko a Švédsko letecky 
 

Termín: 24.09. 2019 – 26.09. 2019 

Cena: 299€ 
 

Trojdňová prehliadka najkrajších pamiatok v Malmö a Kodani so sprievodcom, 2 noci v hoteli s 
raňajkami, s odletom z Viedne. 

 

Program: 

1. deň- Odlet z Viedne do Kodane bude v obedňajších hodinách. Po prílete sa ubytujete v hoteli a vydáte sa 

na prechádzku ku soche Morskej panny, ktorú poznáte z rozprávky Hansa Christiana Andersena. Prejdete 

okolo pevnosti Kastellet, ktorej pôdorys je v tvare päťcípej hviezdy a bola postavená v 17. storočí. Pomaly 

sa presuniete ku fontáne Gefion a vrátite sa do hotela. 

2. deň - Po raňajkách vás bude čakať presun cez Oresudský most do juhošvédskeho mesta Malmö. 

Prehliadka začne v mestskej knižnici a Malmöhus, hradu v Malmö. Poprechádzate sa okolo kostola sv. 

Petra, radnice, alebo si zájdete na Sodergatan. Večer sa vrátite naspäť do Kodane, kde budete mať priestor 

pre individuálny program. 

3. deň - Po raňajkách sa vyberiete do centra Kodane na návštevu kostola Sankt Albans Kirke. Pešo sa 

prejdete okolo barokového kostola Marmokirken, zámku Amalien Borg Slot až k nábrežiu. Potom vás už 

bude čakať len presun na letisko a odlet do rakúskej Viedne. 

V cene je zahrnuté: 
• letenka Ryanair: Viedeň - Kodaň - Viedeň vrátane všetkých poplatkov 
• 1x príručná batožina do 10 kg (max rozmer 55 x 40 x 20 cm), 1x príručná batožina s rozmerom max 35 x 
20 x 20 cm 
• 2x ubytovanie v hoteli s vlastným sociálnym zariadením a sprchou, 2x kontinentálne raňajky 
• prehliadky podľa programu bez vstupov 
• miestny sprievodca aj slovenský sprievodca 
 
Cena nezahŕňa: 
• cena za kompletnú dopravu v Dánsku a Švédsku počas celého zájazdu - 75 € 
• komplexné cestovné poistenie  
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok, atď. 
• príplatok za transfer Bratislava - letisko Viedeň - Bratislava: cca 35 € podľa počtu záujemcov (nie je 
povinný) 
• odporúčané vreckové min. 120 € na osobu 


