
GYMPL  v  NORSKU 

 
V pátek 1. září se 46 žáků Gymnázia sešlo před budovou Gymnázia a SPŠEI ve Frenštátě pod 

Radhoštěm, aby se vydalo na již tradiční zahraniční geografickou exkurzi. Letos do zemí severní 

Evropy. Poté, co páni řidiči naskládali naše velké množství zavazadel do autobusu, jsme vyrazili - směr 

Skandinávie. 

Cesta byla náročná a dlouhá. V sobotu brzy ráno jsme dorazili do Rostocku, odkud jsme se 

plavili trajektem do Gedseru. Následně jsme se přemístili  autobusem do hlavního města Dánska, 

Kodaně.  Celí rozlámaní po únavné cestě jsme ocenili procházku centrem města. Viděli jsme například 

Ny Carlsberg Glyptotek, Christianborg, katedrálu, univerzitu a kostel sv. Trojice, Rosenborg, přístav 

Nyhavn a také královský palác Amalienborg.  V závěru dne  jsme si prohlédli sochu bájné Malé 

mořské víly. Večer jsme pokračovali dále do Helsingoru (Hamletův hrad), přeplavili se trajektem přes 

Oresundskou úžinu až do Švédska, odkud jsme dále autobusem cestovali do Norska. 

Další den jsme zavítali do Osla. Prohlédli jsme si Slott, Karl-Johann gate, radnici, hrady 

Akerhus, Storgata, Vigelandův park, muzea Drakkar, Kon-Tiki, Fram a areál zimních sportů na 

Hollmenkollenu. Následující noc už jsme strávili v kempu, kde jsme konečně  po dvou nocích 

strávených v autobuse  ulehli spokojeně do postelí. 

Při projíždění Norskem se člověku naskytne nepřeberné množství neskutečných výhledů na 

vodopády, řeky a panenskou přírodu, proto nebudu ani jmenovat všechny krásy, které jsme v této 

severské zemi měli možnost vidět. To, co bych vypíchla, je vyjížďka Trollstigen (Trolí stezka), která, jak  

si myslím,  vyrazila dech snad všem zúčastněným, také  pohledy na Trolí stěnu a nocleh v kempu 

v údolí města Andalsnes. Člověk by měl určitě navštívit, stejně  jako my,  i Geirangerfjord, kde jsme 

absolvovali hezkou plavbu trajektem.  Dále stojí za to vyjet na horu Dalsnibbu (1470m), odkud se 

naskýtá jedinečná vyhlídka na okolní hory i samotný Geirangerfjord.  

Po noci strávené ve městě Lom jsme se vydali k ledovcovému splazu Nigardsbreen. Cesta 

k ledovci Jostedalsbreen je velmi pěkná a dobrodružná. Když  jsme se pohledů na pohádkový ledovec 

nabažili, vyrazili jsme přes hory kraje Sogn og Fjordane do Bergenu, kde jsme přenocovali. 

Ráno, po výtečné snídani, kterou jsme měli zařízenou v ubytovně, jsme zamířili lanovkou 

Ulriken na vyhlídku nad Bergenem. V centru Bergenu jsme následně strávili téměř celý den. Prošli 

jsme si historické centrum, navštívili místní akvárium i rybí trhy, kde jsme mohli ochutnat kus soba a 

další speciality. 

Osmý den následovala perla naší exkurze – Preikestolen (Kazatelna), která ční 600 m nad 

vodami Lysefjordu. Tímto náročnějším, ale báječným výletem jsme dali Norsku sbohem. Zamířili jsme 

do posledního kempu, kde jsme přenocovali, a další den brzy ráno jsme již vyrazili trajektem směrem 

k Dánsku a následně domů.  
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