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SVELLINGEN – nejsevernější
rybáře. Jedinečná přírodní perl
přírodní zážitky a rybolov v celostátním m
středního Norska patří k naprost
ostrůvky a otevřené moře se vyzna
obecné a tmavé, mníci mořští i b
štikozubci a mořští ďasi, vlkou
halibuti, kambaly a různé druhy 
 
 

Rybolov – Norsko 
strov Frøya – snové místo 

na moři 
SVELLINGEN 2019 

 
 
 
 

ší místo na ostrově Frøya, absolutní špička
perla a jedna z nejatraktivnějších destinací pro 

ybolov v celostátním měřítku. Je vysněným rájem a v oblasti 
k naprostým favoritům. Zátoky a členité pobřeží

e se vyznačují druhovou rozmanitostí ryb. Tresky 
i bělolemí, tresky polak a jednoskvrnné, 

asi, vlkouši, okouníci mořští, tresky bezvousé, plat
druhy žraloků. 
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Ubytování s rodinnou atmosférou 
HAVFISKECAMP SVELLINGEN 
a 10 osob s dvoulůžkovými pokoji, 
kompletně vybavenou kuchyň včetně nádobí
Studiové domy pro 3 osoby mají vlastní sociální zařízení, vybavenou kuchyň 
včetně nádobí, TV, SAT a internet.

 
  
 
 
 

 
 
Pro komfort rybolovu jsou k dispozici prostorné hliníkové lodě o velikosti 20ft 
vybavené motory o výkonu 60HP
také plovací vesta (v Norsku zákonem povinná). Díky exklusivní poloze je 
možné chytat jak ve fjordu, tak na širém moři, kter
3minuty jízdy lodí. V lodi jsou standartně 3 až 4 rybáři.
                                 
Samozřejmostí je také dostatečné množství mrazáků pro Vaše úlovky, které 
Vám (pokud jedete naší dopravou) dovezeme do České Republiky. Autobu
vybaven termo vlekem. Na místě jsou připravené 
kompletní zpracování Vašeho úlovku.
       
       CENÍK - SVELLINGEN
22.04. - 04.05. 2019     14.990,- Kč 
01.05. - 13.05. 2019     15.990,- Kč
10.05. - 22.05. 2019     16.990,- Kč
19.05. - 31.05. 2019     16.990,- Kč
28.05. - 09.06. 2019     17.490,- Kč
06.06. - 18.06. 2019     17.490,- Kč
15.06. - 27.06. 2019     17.490,- Kč
24.06. - 06.07. 2019     17.490,- Kč
03.07. - 15.07. 2019     17.490,- Kč
03.08. - 15.08. 2019     16.990,- Kč
12.08. - 24.08. 2019     16.990,- Kč
21.08. - 02.09. 2019     15.990,- Kč
30.08. - 11.09. 2019     15.490,- Kč
08.09. – 20.09.2019     14.990,- Kč

rodinnou atmosférou v luxusních apartmánech Frøya 
HAVFISKECAMP SVELLINGEN přímo na moři. Apartmánové domy

dvoulůžkovými pokoji, mají vlastní sociální zařízení, pračku, 
kompletně vybavenou kuchyň včetně nádobí a myčky, TV, SAT a internet.
Studiové domy pro 3 osoby mají vlastní sociální zařízení, vybavenou kuchyň 
včetně nádobí, TV, SAT a internet. 

jsou k dispozici prostorné hliníkové lodě o velikosti 20ft 
0HP a echoplotrem. Pro každého je k dispozici 

také plovací vesta (v Norsku zákonem povinná). Díky exklusivní poloze je 
možné chytat jak ve fjordu, tak na širém moři, které je vzdálené pouhé cca

i jsou standartně 3 až 4 rybáři. 

Samozřejmostí je také dostatečné množství mrazáků pro Vaše úlovky, které 
Vám (pokud jedete naší dopravou) dovezeme do České Republiky. Autobu
vybaven termo vlekem. Na místě jsou připravené zastřešené prostory pro 
kompletní zpracování Vašeho úlovku. 

SVELLINGEN 2019 - 9 NOCÍ POBYTU   
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i. Apartmánové domy pro 6, 8 
pračku, 

, TV, SAT a internet. 
Studiové domy pro 3 osoby mají vlastní sociální zařízení, vybavenou kuchyň 

jsou k dispozici prostorné hliníkové lodě o velikosti 20ft 
. Pro každého je k dispozici 

také plovací vesta (v Norsku zákonem povinná). Díky exklusivní poloze je 
é je vzdálené pouhé cca 

Samozřejmostí je také dostatečné množství mrazáků pro Vaše úlovky, které 
Vám (pokud jedete naší dopravou) dovezeme do České Republiky. Autobus je 
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CENA ZAHRNUJE: dopravu zahr. autobusem, ubytování v
v lodi, přepravu úlovků v termo vleku, delegáta, pojištění CK proti úpadku
 
Možnost vlastní dopravy: sleva z
                      
              Pro skupiny v počtu min. 26 osob přistavení po celé ČR zdarma!
 
                           Našim stálým klientům je poskytnuta sleva 5%
        
                       
Marcela Nováková – CK SN-Tour 
Komenského 374, 439 07 Peruc, Tel: 415697199,Mobil: + 420 606858490 nebo 602186345,  
 
 
 
 

 

 
 

dopravu zahr. autobusem, ubytování v apartmánu, místo 
termo vleku, delegáta, pojištění CK proti úpadku

sleva z ceny zájezdu/osoba/           - 3.000,-

Pro skupiny v počtu min. 26 osob přistavení po celé ČR zdarma!

Našim stálým klientům je poskytnuta sleva 5% 

   www.sntour.cz   
Tel: 415697199,Mobil: + 420 606858490 nebo 602186345,  info@sntour.cz

apartmánu, místo 
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- Kč 
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