Cesta do nejšťastnější země světa - Dánsko s
Janem Burianem
Cestovatel: Jan Burian | Rozpočet: Bude upřesněn | Volná místa: 12
Termín: 26.5.2022 - 2.6.2022
Odkaz: www.vypravy-s-cestovateli.cz/171-vyprava

Dánsko - jiný svět
Dánsko bývá většinou na čele všech anket o nejšťastnější zemi na
světě. Jak to je? Co je na něm tak šťastného? Ptáme se my Češi.
Nejlepší bude, když se do té země osobně podíváme a zjistíme to.
Budeme si vyprávět nejen o tom, co uvidíme – nečekaně krásnou
přírodu, památky, moře, staré kameny, podávající svědectví o dávné
civilizaci – ale pokud možno i o tom, co vidět není – o literatuře,
zvycích, zajímavých osobnostech, které dobyly svět. Okusíme
i dánské speciality a vychutnáme si i pověstný dánský design. A třeba
i my – budeme při tom poznávání šťastni.
Zvu vás. Jan Burian

O cestovateli: Jan Burian
Písničkář
Od roku 1970 vystoupil na téměř čtyřech tisících koncertech, většinou
sólově za doprovodu klavíru, ale také v různých formacích. V
současné době koncertuje i se svou skupinou Křehcí muži. Vydal více
než deset samostatných písňových alb: debut Hodina duchů (1989)
vyšel již ve třech vydáních, Dívčí válka (2006), Muži jsou křehcí
(2007, www.muzijsoukrehci.cz), 12 druhů samoty (2010) a Večírek
rozpadlých dvojic (2010).
Spisovatel
Od roku 1990 vydal více než deset knih – od sbírek poezie Hodina
duchů (1990), Ženy, muži a jiné básně (2008), vlastních pamětí
(Rychle než to zapomenu), souboru fejetonů (Přízrak v nákupním
středisku) a televizních rozhovorů, až po knihy inspirované
cestováním a poznáváním cizích kultur (např. Dánsko, Island, Chile,
ostrovy v Baltském moři, Portugalsko), o kterých tvrdošíjně odmítá
mluvit jako o cestopisech. V každém čísle týdeníku Rozhlas můžete
najít jeho fejeton, ale napsal už i libreto k opeře.
Televizní moderátor
V letech 1993 – 2010 jsme mohli většinou na programu ČT2 spatřit
některý ze 135 pořadů s názvem Posezení s Janem Burianem nebo
dvacítku filmů z cyklu Burianův den žen, na němž spolupracuje s
řadou mladých filmových dokumentaristů. Autor dokumentárních filmů
– s režisérem Pavlem Kouteckým natočili před několika lety cyklus
dokumentů Chilský deník (pět půlhodinových snímků z této vzdálené
země), v rámci cyklu Severská cesta také filmy Islandská paměť, Žít
jako Dán a Bornholm – Mimo sezónu.
Mimo jiné
Mimo jiné je propagátorem kontroverzního hesla: „Kopírování
zachraňuje hudbu!“, uvádí předávání literárních cen Magnesia Litera,
předávání Státních cen a Cen Ministerstva kultury, organizuje volné
sdružení Osamělých písničkářů a jejich společné pravidelné koncerty
a občas vystavuje své fotografie.
Cestovatel
Jako cestovatel vyráží do světa již více než deset let. Provádí po
Islandu, Portugalsku, v Chile a na ostrovech v Baltském moři. Tyto
jeho cesty jsou plánovány částečně podle jeho knih (Sága o cestě na
Island, Chilský deník a Výlet do Portugalska aneb Poetický průvodce
na cestu tam a zpátky). Jan Burian klade důraz nejen na poznávání
přírodních krás té které země, ale vypráví svým turistům značně
podrobně i o historii, umění, literatuře, současném životě a mentalitě
tamních lidí.

Program výpravy
1. den - čtvrtek 26. 5. - trajektem do dánského Gedseru
Odjezd autobusem z Prahy přes severní Německo do Rostocku, kde se naložíme na trajekt a poplujeme do dánského
Gedseru. Ubytování v nedalekém hotýlku v městečku Nikobing.
1.noc v OM HOUSE- Bed & Breakfast, Nikobing

2. den - pátek 27.5. - ostrovy Sjaelland a Fyn
Cesta k nejjižnějšímu bodu Dánska, procházka po mořském pobřeží a odtud autobusem na sever do věhlasného
vikinského skanzenu v Trelleborgu. Pak ostrov Sjaelland opustíme, přejedeme přes fascinující most na ostrov Fyn a
vydáme se do malebného starobylého městečka Svendborg. Po zastávce v rodišti Hanse Christiana Andersena v Odense
u jeho originální sochy, přejedeme přes Fyn a ubytujeme se v Middelfartu.
2.noc v Milling Hotel Park (ve městě) Middlefart

3. den - sobota 28.5. - až na nejvyšší dánskou horu Ejer Bavnehoj
V tento den nás čekají významné památky i atrakce na jutském poloostrově. Nejprve zajedeme do městečka Christiansfeld,
dnes uznaného jako památka UNESCO, a vzpomeneme na české krajany, kteří se tam usadili v bouřlivém sedmnáctém
století a zanechali po sobě svéráznou architekturu. V Jellingu shlédneme nejstarší doklady o existenci dánského národa a
o pár kilometrů dál vyšplháme (možná i vyjedeme výtahem) na nejvyšší dánskou horu Ejer Bavnehoj, která sice nemá ani
200 metrů nad mořem, zato je z ní krásný výhled do kraje. K večeru dorazíme do druhého největšího dánského města –
Aarhusu a ubytujeme se v příjemném hotýlku u přístavu.
3.noc v BB-Hotel Aarhus

4. den - neděle 29.5. - ostrov Samso
O nedělním ránu si uděláme výlet na ostrov Samso, který bývá označován za nejekologičtější místo v Evropě a po obědě
se vrhneme do kulturního života v Aarhusu. Prohlédneme si slavný městský skanzen a vyvezeme se do horního patra
galerie moderního umění, které vytvořil jeden z nejúspěšnějších architektů a designerů současnosti Olafur Elíasson.
Projdeme se jeho barevným tunelem a většina z nás pak tyto zážitky korunuje návštěvou jedné z útulných aarhuských
hospůdek či restaurací.
4.noc v BB-Hotel Aarhus

5. den - pondělí 30.5. - sever jutského poloostrova
V tento den se vydáme na sever jutského poloostrova, zastavíme se v Alborgu u muzea Jorna Uztona, architekta, který
mimo jiné vytvořil legendární operu v Sydney, navštívíme i zachráněný maják na břehu moře, který měla pohltit písečná
duna, rozkročíme se v Skagenu mezi dvěma moři – Severním a Baltským – a pak se vrátíme do hotelu v Aarhusu.
5.noc v BB-Hotel Aarhus

6. den - úterý 31.5. - trajektem na Sjaelland
Ráno nasedneme na trajekt mezi Jutskem a Sjaellandem a na hlavním dánském ostrově nás čeká bohatý program:
Návštěva katedrály v Roskilde, kde jsou pohřbeni slavní dánští monarchové a na skleněné výzdobě se podíleli i čeští skláři;
procházka po hradbách hradu v Helsinoru, kam William Shakespeare umístil svého Hamleta; prohlídka jednoho
z nejvýznamnějších evropských uměleckých muzeí Lousiana a možná i další nečekaná překvapení poblíž Kodaně. Noc
strávíme v půvabné obci Dragør, známém výletním místě obyvatel hlavního města.
6.noc v Dragør Badehotel

7. den - středa 1.6. - Prohlídka Kodaně
Středu věnujeme hlavnímu městu Dánska Kodani. Projedeme se na lodi kolem nejvýznamnějších architektonických
památek minulých i současných časů. Shlédneme královský palác i sochu Malé mořské víly, která je opředena mnoha
neuvěřitelnými příběhy. Posedíme v hospůdce ve starém přístavu Nyhavn a když ještě nebudeme unaveni,můžeme se
vydat i do svérázného a poetického zábavního parku Tivoli, zřejmě nejdánštější ze všech památek v této příjemné a
vlídné zemi.
7.noc v Hotel Falkoner Scandic, Kodaň

8. den - čtvrtek 2.6. – zpět do Prahy
Po snídani se vydáme na cestu k domovu. Část výpravy odletí z kodaňského letiště, někteří z nás dají přednost návratu
v našem autobuse. Šťastnou cestu!

Další informace
Rozpočet zahrnuje:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Veškerá doprava během výpravy pohodlným autobusem
Trajekt Rostock – Gedser
Trajekt Aarhus – Sjaellands Odde
Trajekt Gedser – Rostock
Výlet na ostrov Samsoe
7× ubytování ve dvoulůžkovém pokoji v atraktivních ubytovacích zařízeních
7× snídaně v hotelu
Plavba lodí v Kodani a vstup do Tivoli
Jednodenní Copenhagen Card
Služby českého průvodce Jana Buriana
Zákonné pojištění CK dle zákona 159/99 Sb.

Rozpočet nezahrnuje:
●
●
●
●
●

Další stravování nezahrnuté v kapitole Rozpočet zahrnuje (obědy a další)
Útrata osobní povahy (minibary, vstupné atd.)
Spropitné řidičům
Cestovní pojištění – viz. kapitola Možno přikoupit
Pojištění storna zájezdu – viz. kapitola Možno přikoupit

Možno přikoupit:
Jednolůžkový pokoj
Cestovní pojištění ERV cestovní pojišťovny – produkt Single Trip/Standard/Evropa na 6 až 10 dní za 440 Kč
Cestovní pojištění ERV cestovní pojišťovny – produkt Single Trip/Standard/Evropa/Senior (nad 70 let) na 6 až 10 dní
za 880 Kč
● Možnost přidat balíček Covid Plus, který rozšiřuje územní platnost cestovního pojištění na všechny barvy cestovního
semaforu (oranžové a tmavší dle MZV) za + 25% tj. 550 Kč (Single Trip/Standard/Evropa včetně Covid Plus) nebo
1 100 Kč (Single Trip/Standard/Evropa/Senior nad 70 let včetně Covid Plus)
● 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 Kč
● Zvýhodněná cena k cestovnímu pojištění ERV (5% z celkové ceny zájezdu) za Kč
●

Další informace:
Předpokládaný počet účastníků akce: přibližně 12 osob. Zájezd se uskuteční při min. počtu 10 osob. Potvrzení realizace
akce obdržíte nejpozději 30 dní před začátkem akce. Pro vstup a pobyt v Dánsku je vyžadován platný cestovní pas ČR
nebo platný občanský průkaz ČR. Jakékoliv dotazy k akci můžete směřovat na: 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

