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Dovoľujeme si Vám predstaviť

Kto sme, čo
robíme, kedy
cestujeme a pre
koho je náš zájazd
určený

našu rodinnú cestovnú agentúru
Go Slovakiet, ktorá sa už vyše
štrnásť

rokov

špecializuje

na

severské krajiny a predovšetkým
na Dánsko. Naším zameraním je
hlavne incoming Dánov a Nórov

na Slovensko. Paralelne však pre našich priaznivcov každý rok
pripravíme niekoľko zájazdov do Dánskeho kráľovstva. Našou
absolútnou srdcovkou s dlhoročnou tradícou je cykloturistický
poznávací zájazd na ostrov Bornholm so zastávkou v Kodani, ktorý
sme za posledné dva roky obohatili o nordic walking v spolupráci so
Slovenskou asociáciou Nordic Walking.
Ale najskôr nám dovoľte predstaviť našu zostavu, ktorá sa o Vás bude
na Bornholme starať:

JOZEF – Hlava zájazdu
Jozef to všetko spískal
a pripravil . Vďaka nemu
všetko funguje a čo
nefunguje je samozrejme
tiež jeho chyba

LUCIA – Jazyk zájazdu
Lucia hovorí perfektne po
dánsky a keď náhodou
nerozumie, nedá to na
sebe znať a niečo si vymyslí

LUCIA O. – Nohy zájazdu
Lucia má prechodený celý
Bornholm krížom krážom
a najlepšie pozná cestu do
miestneho baru

Na leto 2022 sme pripravili dva turnusy a na to na druhú polovicu
augusta, kedy býva na Bornholm to najkrajšie a najstabilnejšie
počasie. Jedná sa o nasledovné dátumy:
Turnus 1: sobota 13 augusta – nedeľa 21 augusta 2022 /8 x nocí/
Turnus 2: sobota 20. Augusta – nedeľa 28 augusta 2022 /8 x nocí/
V ponuke máme dva typy zájazdov – Bornholm Basic je určený pre
účastníkov, ktorí si zvolia ekonomickejší a menej pohodlný spôsob

dopravy osobným autom, alebo autobusom a jeho súčasťou je len
pobyt na ostrove Bornholm. Druhým typom zájazdu je Bornholm Plus,
čo je letecký zájazd obohatený o takmer dva celé dni v Kodani plné
poznávacieho programu.
Zájazd

má

rodinný

charakter,

rovnako

ako

ubytovanie

je

apartmánového typu. Pobyt je mimoriadne vhodný pre rodiny s
deťmi, starých rodičov s vnúčatami, alebo pre partie ľudí každého
veku. Najmladší účastník našich zájazdov mal 3 roky a najstarší cez 80.
Bornholm je ideálny tiež ako dobrý tip pre scelenie pracovných
kolektívov.
Počas
ktoré

7

dní,

strávime

na Bornholme je
na každý deň
naplánovaný
poznávací
program

–

ktorého

sa
môžete

zúčastniť v skupine, rozdelenej na cyklistov a walkerov, alebo sa
môžete naším programom inšpirovať počas individuálnych výletov po
ostrove, čo je možné buď vlastným, alebo prenajatým autom, alebo
praktickým autobusovým systémom BAT. Kombinácie sú samozrejme
možné, takže všetko je len na Vás a závisí od Vašej chuti a kondičke.

Odporúčame samozrejme využiť unikátnu príležitosť vyskúšať si Nordic
Walking, či už ako začiatočník alebo pokročilý pod dozorom
certifikovaného inštruktora zo Slovenskej Asociácie. Pre záujemcov
pripravíme úvodný a vstupný kurz správnej aplikácie severskej chôdze
a po celý týždeň Vás inštruktor bude osobne viesť po Vašich
potulkách ostrovom a zdokonaľovať Vaše schopnosti v tejto zdraviu
prospešnej aktivite, vhodnej pre každý vek.
Pravidelný tréning Nordic walkingu má pozitívny účinok na liečbu
celého radu neduhov, predovšetkým pomáha pri bolestiach chrbta,
pooperačných stavoch, prospieva kardiovaskulárnemu systému,
zlepšuje dýchanie, podporuje lymfatický systém a samozrejme bojuje
proti obezite, osteoporóze, artróze a podobne.
Vaša dovolenka sa tak môže zmeniť v ozdravný pobyt s bohatým
obsahovým
Neváhajte

zážitkom.
preto,

je

možné, že mnohí z Vás
majú špeciálne paličky
na severskú chôdzu v
autách, či a garážach
a neviete čo s nimi,
alebo ako ich správne
použiť. Poďte s nami. Naučíme Vás to. Nordic Walking môžete
jednoducho kombinovať s cykloturistikou. Vstupný kurz a denné vylety
nordic walkingu sú zaradené v našom programe ako fakultatívna

aktivita … a kde inde sa dá robiť Nordic walking tak dobre ako práve
na Bornholme!
Skalnaté útesy, hlboké rokliny, rozprávkové lesy s podzemnými trollmi
a pláže s najjemnejším pieskom,

Čo je vlastne také
zaujímavé na tom
Bornholme a kde
sa vôbec
nachádza

ktoré

sa

schovávajú

romantickými

za

dunami.

Jedinečná architektúra pobrežia
s typickými dánskymi hrazdenými
domčekmi,
scenérie

provensálske
a

všadeprítomné

údiarničky ponúkajúce na sto spôsobov slávne bornholmské haringy
– to všetko je Bornholm, najslnečnejší ostrov v Dánsku s pobrežnou
čiarou dlhou necelých 150 kilometrov.
Ostrov Bornholm sa nachádza v Baltskom mori východne od Dánska
v

blízkosti

švédskeho

pobrežia a severne od
Nemecka
Dostupný

a
je

Poľska.
loďami

z

Nemecka a z Poľska, v
prípade, že si však zvolíte
letecký zájazd Bornholm
Plus,

tak

sa

na

dostanete spolu s nami katamaránom zo švédskeho Ystadu.

neho

Je domovom pre zhruba 40-tisíc obyvateľov a jeho hlavným mestom
a prístavom je mesto Rønne. Severné pobrežie je plné útesov, kde
skaly tvoria útvary, ktorým obyvatelia dali rôzne fantastické
pomenovania. Na východnej strane ostrova sa nachádzajú malebné
historické mestečká a malé rybárske prístavy, juh ostrova je plochý
a preslávený svojimi rozsiahlymi plážami s jemným pieskom vhodným
do presípacích hodín, kým vo vnútrozemí sa nachádza tajomný tretí
najväčší les v Dánsku. A keďže Dáni nezbierajú hríby, je rajom pre
našich dychtivých hubárov...
Súčasťou pobytu je aj výlet na tzv. Hráškové ostrovy, malebné
izolované miesto s historickým centrom, kde je možné pozorovať
tulene.
Ostrov nie je ani malý, ani veľký – tak akurát, aby sa na ňom každý cítil
dobre. Každý si nájde to svoje – príroda, história, pamiatky, les a
pláže… a samozrejme kopa údených haringov a miestne pivo.
Jedným z najmalebnejších miest

Náš prechodný
domov v Domove
bohov alebo
prečo je Gudhjem
super

na ostrove je historické mestečko
a

prístav

bohov/

Gudhjem
na

/Domov

severovýchode

ostrova a to je zároveň aj miesto,
kde bývame a odkiaľ každý deň
podnikáme naše výlety vhodné

pre športovcov aj pre nešportovcov.

Gudhjem má čarovné malé centrum s množstvom umeleckých
obchodíkov a miestnych reštaurácii,
z ktorých najznámejšia je údiareň
haringov, kam väčšinou zavítame
hneď prvý večer.
Naše

ubytovanie

sa

nazýva

Gudhjem Feriepark a nachádza sa
na kraji Gudhjemu. Do centra sa dá
dôjsť za desať minút chodníčkom
popri mori.
Gudhjem

Feriepark

pozostáva

poschodových

z

radových

apartmánových domov, kde sa na
prízemní nachádza kúpeľňa s WC,
kuchyňa

spojená

obývačkou.

Na

s

jedálňou

poschodí

sa

a
v

podkroví nachádzajú dve menšie
spálne, každá z nich pre 2 osoby.
Apartmány sú vhodné pre 4 dospelé
osoby, evt. 5 s prístelkom v obývačkojedálni. Každý domček má ešte svoju
terasu s posedením a grilom.
V areáli je bazén so saunou, ihriská a preliezačky pre deti, práčovňa,
požičovňa bicyklov a supermarket, rovnako ako miestna pekáreň.

Malá pláž s mólom sa nachádza asi 5 - 10 minút chôdze od
apartmánov.
Vyberme sa teraz spolu po

Program zájazdu
deň po dni,
zážitok po zážitku,
haring po haringu

stopách

nášho

programu.

leteckého

Detailný

jednotlivých

cyklistických

walkerských
prevýšenie

program

trás,
a

mapu

a

trvanie,
máme

spracované samozstatne v inom
dokumente. Môžete ich vidieť kliknutím na:
Trasy pre cyklistov:
Trasy pre walkerov:
Všeobecné zhrnutie programu tu:
Sobota – Kodaň alebo ranné
vtáča ďalej …
Našťastie

v

Austrian

Airlines

servírujú kávu, aj keď za príplatok.
Budeme ju potrebovať a možno
nielen jednu. Ale čo by človek
neurobil pre deň plný zážitkov v
hlavnom meste Dánska, ktorý sa
chystáme využiť naozaj naplno.
Potom

ako

dorazíme

okolo

desiatej ráno do Kodane, nás náš dánsky prenajatý autobus zoberie
najskôr pozrieť ako sa darí Malej morskej víle a po ceste zakývame aj
kráľovnej /alebo skôr korunnému princovi/ a skúsime či nás nepozvú
na

čaj

do

paláca

Amalienborg. Hm, asi nie …
tak, pôjdeme ďalej.
Potom ako sa ubytujeme v
našom

centrálne

položenom hoteli CabInn a
odignorujeme, že názov
hotela odráža veľkosť izby,
sa ihneď vyberieme na
potulky.

Obrovskou

výhodou nášho hotela je
totiž že sa nachádza len
pár krokov od zábavného parku Tivoli a pár minút od pešej zóny.
Preštrikujeme sa cez staré uličky Kodane, prejdeme popri Národnom
múzeu, Glyptotéke, uvidíme Radničné námestie, jednu z najdlhších
peších

zôn

v

Európe

–

Strøget,

múzeum

sochára

Berthela

Thorvaldsena a kráľovský palác, dnes sídlo vlády – Christiansborg.
Hladní dôjdeme do známeho prístavu Nyhavn, kde si dáme obedovú
prestávku a po nej zavŕšime deň hodinovou plavbou po Kodaňských
kanáloch.

Zvyšok dňa je osobné voľno na individuálny prieskum Kodane – či už
to sú nákupy, alebo múzeá, alebo možno tí odvážnejší navštívia aj
preslávenú Christianiu. Večer odporúčame zavŕšiť v rozprávkovo
osvetlenom Tivoli, ktoré je pre veľkých aj malých a vydržať až do
polnočného ohňostroja.
Nedeľa – odchod na Bornholm
Odchod z hotela na zastávku nášho
autobusu nie je zďaleka taký skorý ako
deň predtým a na raňajky tak zostane
dostatok času. Pešo prejdeme pár
minútovú vzdialenosť a nasadneme
do autobusu, ktorý nás zoberie – cez
kedysi najdlhší most na svete – cez
prieplav

Øresund

do

švédskeho

prístavu Ystad, kde sa nalodíme na
katamarán, smer Bornholm. Hurá!
Tri hodinky od odchodu z Kodane sa tak ocitneme v našej destinácii
a prenajatým dánskym autobusom sa presunieme do Gudhjemu, kde
náš už čakajú kľúče od našich apartmánov.
Po prestávke na vybalenie a nákup všetkých potrebných potravín sa
spoločne vyberieme do mestečka Gudhjem, kde si v krátkosti
povieme niečo o jeho pamiatkach a deň sa skončí ... ako inak ... na
večeri v údiarni. Vitajte na Bornholme!

Pondelok – rozvička a štartujeme … Østerlars a Helligdomsklipperne
Po dni relatívneho oddychu je na čase začať aktívnu časť našej
dovolenky. Ráno už väčšina z nás vie, či v tento deň patrí do skupinky
cyklistov, walkerov alebo individualistov. Program pre walkerov
a cyklistov sa samozrejme líši v trase a počte kilometrov, avšak oblasť
do ktorej obe skupiny mieria
je

každý

rovnaká

deň
–

umožňuje,

zámerne
čo

aby

nám

sme

sa

občas stretli všetci pokope,
prípadne vymenili bicykel za
palice a opačne.
V tento deň preskúmame
hlavne okolie Gudhjemu – navštívime najväčší z piatich okrúhlych
kostolov

na

Bornholme

–

Østerlars, ktorého hrubé múry
sú

pokryté

nástennými

stredovekými
maľbami

a oproti servírujú dobrú kávu
s koláčikom.
Ďalšou zastávkou tohto dňa
budú

útesy

Helligdomsklipperne, ktorých
vlhké štrbiny sú domovom

unikátneho bornholmského pavúka, ktorého pri troche šťastia
neuvidíme. Na záver navštívime galériu moderného a umenia 19.
storočia. Bornholm je známy svojou umeleckou komunitou a maliarmi,
ktorí sa tu usadili inšpirovaní jedinečnou kvalitou svetla.
Utorok – Svaneke je také kráááásne…
Obľúbenou destináciou je mestečko
Svaneke, ktoré je druhé najkrajšie po
Gudhjeme na našom východnom
pobreží.

Cesta

do

Svaneke

je

príjemná pre obe skupiny walkerov aj
cyklistov – ide o malebných dvanásť
kilometrov popri pobreží, walkeri si ju
skrátia tým, že zo Svaneke sa do
Gudhjemu vrátia autobusom.
Po ceste sa zastávime v sklárňach
Baltic Glass a pozrieme sa na výrobu
skla a miestne produkty. Hm... hlavne
nič nerozbiť, dánski umelci majú aj
kreatívne ceny.
Po ceste zastavíme párkrát popri
pobreží a našu SD kartu naplníme
množstvom fotiek typických dánskych
hrazdených domčekov, ktoré su tu na
každom kroku.

Keď

dorazíme

Svaneke,
osláviť

do

môžeme

to

rovnomenným

bornholmským
a niečím

chutným

v prístavnej
Potom

pivom
reštaurácii.

sa

môžeme

potúlať v mestečku, ktoré
je plné obchodíkov a samozrejme nezabudnúť ochutnať svetoznáme
pelendrekové cukríky od Johanna Bulowa, ktorý začínal ako teenager
v kuchyni svojej matky na Bornholme.
Streda – Hammershus a fialový koberec
Smerujeme

na

severný

cíp

ostrova, ideme krížom cez polia
a míňame miestne farmy, až kým
sa znova neponoríme do lesa.
Keď z neho vyjdeme, ocitáme sa
pri

najväčšej

v Škandinávii

hradnej
–

ruine

Hammershus.

Spišský Hrad to nie je, ale Spišský
Hrad zasa nie je zasadený na
útesoch nad morom.
Po

návšteve

hradu

a obede

v modernom visitorcentre sa

vydáme na Hammeren, čo je chránený výbežok popretkávaný
chodníčkami a pokrytý vresoviskom. Svojím charakterom pripomína
viac škótske pobrežie než Dánsko. Naša cesta sa skončí pri majáku,
cyklisti sa môžu zastaviť v malých mestečkách a prístavoch po ceste
späť do Gudhjemu.
Štvrtok – Almindingen alebo
kto sa bojí lesného trolla
Bolla?
Konečne sa hubári dočkajú
svojho

výletu

vnútrozemia
tretieho

ostrova,

najväčšieho

do
do
lesa

v Dánsku, ktorý bol umelo

vysadený v 19. storočí. Les je plný
trollov a je naozaj začarovaný,
účastníci zájazdu, ktorí sa v lese
stratili by asi vedeli rozprávať ....
Nie je to však len taký les, ale sú
v ňom skryté aj iné historické
pamiatky, o ktorých by človek
možno ani netušil. Skrývajú sa tu
hneď

dva

pôvodné

vikingské

hrady – Lilleborg a Gamleborg,
starý

les

bol

zároveň

kedysi

útočiskom pre pôvodných obyvateľov ostrova.
Okrem toho sa prejdeme údolím ozvien – Eccodalen a pri
výhliadkovej veži – mimochodom najvyššom bode ostrova - natrafíme
na lesný kiosk s pravdepodobne najlepšou kávou na Bornholme.
Piatok – Dueodde – kde čas
preteká

pomedzi

prsty

ako

piesok
Výlet na juh ostrova je pre
cyklistov
budú

ten

najdlhší,

tentokrát

a väčšinu
autobusom,

cesty
avšak

walkeri

podvádzať
absolvujú
hodinový

pochod plážou ich neminie.

Cyklisti

sa

cestou

zastavia

v druhom

najväčšom

Bornholmu,

Nexø,

domovom
literáta,

ktoré

známeho

kým

meste
bolo

dánskeho

walkeri

začínajú

v malom letovisku Balka.
Dueodde

je

názov

a najobľúbenejšej

najkrajšej

pláže

na

Bornholme. Žiadnych davov sa
však nemusíte obávať. Pláž je
natoľko veľká, že aj uprostred letnej
turistickej sezóny si každý nájde to
svoje

teplé

dunami,

miestočko

kde

sa

skryje

medzi
pred

morským vetrom a vysuší v teplom
piesku – samozrejme až potom ako
najskôr skúsil vodu. Ak si myslíte, že
v Dánsku sa nekúpe, tak ste na
omyle, občas to chce len trochu
odvahy.
Po oddychu vo vode a v dunách je
možné

sa

najesť

v miestnych

reštauráciách a bufetoch, až kým
po nás príde náš autobus a odvezie späť do Gudhjemu.

Sobota – Hráškové ostrovy – off the grid
Každú

sobotu

vyprevádza

loď

na

Hráškové

ostrovy

spevokol

zložený

z miestnych dôchodcov.
Majú síce zosilovač, ale
akonáhle
motory

loď
ich

zapne

hlasy

sú

prehlušené, to im však
neprekáža dokončiť pesničku až do konca a zakývať odchádzajúcim,
ktorí už nevidia, že speváci svoje predstavenie ukončia štamprlíkom
v miestnom bare.
Na Hráškových ostroch
zastal

čas.

tuleňov

tu

celoročne

Okrem
býva
len

deväťdesiat obyvateľov.
Nie sú tu žiadne cesty,
iba

zopár

Historickú

chodníkov.
časť

tvoria

pevnosti a opevnenie zo
17. storočia, ktoré malo

Bornholm chrániť proti Švédom. Možnosť kúpania sa v tajnej časti
prístavu.
Nedeľa – Kodaň a hajde domov
Našťastie

aj

na

palube

katamaránu sa dá kúpiť dobrá
káva,

ale

pospať

v pohodlných

sa

dá

aj

sedačkách.

Každopádne kým dorazíme do
Kodane

sme

znova

čerství

a pripravení na nové zážitky a to
napriek skorému štartu. Čo ste totiž
nestihli

prvý

deň

v Kodani,

je

možné dohnať teraz.
Vďaka špeciálnej službe, ktorá sa postará o našu batožinu, máme
voľné ruky a nohy na využitie tých pár hodín, ktoré nás delia od checkinu na letisku.
Pre záujemcov vieme urobiť dodatočný fakultatívny výlet do mesta
Roskilde, kde si pozrieme pohrebné miesto dánskych kráľov –
katedrálu a takisto múzeum vikingských lodí.
A potom si pripijeme s posledným Tuborgom na letisku /Skål/
a vraciame sa do reality, avšak nepochybne zdravší a obohatení
o množstvo nových vedomostí a zážitkov. På gensyn!

Predovšetkým
povedzme,

si
čo

najskôr
to

všetko

obsahuje.

A čo to celé stojí?

Základná cena, ku ktorej sa
pripočívajú fakultatívne výlety, a
iné

služby

ako

prenájom

bicyklov obsahuje nasledovné:
Cena obsahuje:
-spiatočná letenka Austrian Airlines Viedeň-Kodan-Viedeň s batožinou
a letištnými poplatkami
-1 x hotelové ubytovanie v Kodani s bufetovými raňajkami
-transfer autobusom z letiska Kastrup do hotela a malý okruh Kodane
-prehliadka Kodane so sprievodcom
-transfer autobusom z Kodane do Ystadu a späť
-transfer katamaránom z Ystadu do Roenne a späť
-transfer autobusom z Roenne do Gudhjemu a späť
-ubytovanie 7 x nocí v Gudhjeme
-spotreba vody, elektriny
-záverečné čistenie apartmánu
-sprievodca na Bornholme počas celého pobytu
-poistenie CK proti úpadku

-mapy a prospekty
Cena neobsahuje:
-doprava na Schwechat /v prípade záujmu zabezpečíme/
-stravovanie počas celého zájazdu s výnimkou raňajok v Kodani
-prenájom bicyklov /vzhľadom na veľký výber typov bicykla a
rôznorodú dobu prenájmu od 1 – 6 dní ponechávame túto položku
ako individuálnu voľbu/
-príplatok za transfer batožiny na letisko z Kodane v posledný deň
-zdravotné a cestovné poistenie
-fakultatívne zájazdy /plavba po kanáloch v Kodani, Hráškové
ostrovy, výlet do Roskilde/
-prenájom posteľného prádla a uterákov v Gudhjeme
-vstupy do múzeí a pamiatok počas celého zájazdu
-lístky na autobus počas výletov na Bornholme počas dní, kedy
využijeme miestne spoje /týka sa hlavne walkerov/
-úvodné školenie Nordic Walking
Základná cena od 750 EUR / osoba
Pre deti sa vzťahujú zľavy.
Termín uzávierky prihlášok do: 15. apríla 2022
Neváhajte nás kontaktovať pre podrobnosti.

Jozef Žák: 0948 404 810, Lucia Žáková: 0907 123 058

Go Slovakiet.com s.r.o.
jozef@slovakiet.com
lucia@slovakiet.com
www.dansko.sk
www.udenylosos.sk
www.slovakiet.com

