
Wycieczka do Skandynawii  2019
NORWEGIA –Szwecja - Dania  9-dni

Terminy :       

1/ 31.05 – 08.06.2019   3.080-zł/os +1500-NOK +120 DKK  +100 SEK  na wstępy

2/ 28.06 – 06.07.2019   3.080-zł/os +1500-NOK +120 DKK  +100 SEK  na wstępy

3/ 09.08 – 17.08.2019   2.980-zł/os +1500-NOK +120 DKK  +100 SEK  na wstępy

Dopłata do pokoju 1-osobowego                                = 450 zł
Zniżka za dostawkę dla 3- ciej osoby w pokoju 2 os. = 200 zł

Program wycieczki
 I dzień -   wyjazd z Bielska-B o godz.7.30. Na trasie możliwość wsiadania w Katowicach, 
Gliwicach, Opolu, Wrocławiu, Lesznie, Poznaniu, Gorzowie Wlkp, Szczecinie do uzgodnienia za 
dopłatą w innych miastach ( Warszawa , Łódź , Kraków )  
Przyjazd do terminalu promowego w Świnoujściu. Zaokrętowanie na promie do Szwecji – miejsca 
w kabinach 4-os ( za dopłatą 100-zł/os w kabinach 2-osobowych i 70 zł/os w kabinach 3 
osobowych po zgłoszeniu – min 30 dni przed wyjazdem w miarę dostępności kabin).  

II dzień-   o godz. 8.00 - przypłynięcie do portu Trelleborg/Ystad w Szwecji .  ( śniadanie na 
promie płatne dodatkowo 12 Euro ). Na trasie zwiedzanie Lund – najsłynniejsza romańska Katedra,
dzielnica uniwersytecka,  Goteborg -  spacer po mieście , Muzeum Volvo.
 Wieczorem przyjazd na obiadokolację i nocleg do motelu przy granicy
szwedzko – norweskiej .

III dzień- przyjazd do Oslo w godzinach rannych, zwiedzanie : Park
Vigelanda, Muzeum Kon Tiki, Muzeum Łodzi Wikingów, Ratusz -
miejsce wręczania Pokojowej Nagrody Nobla, nowa skocznia

Holmenkollen, przejazd do miejscowości Laerdal
nad Sognefjordem, zakwaterowanie w motelu
turystycznym, obiadokolacja, nocleg.

IV dzień -  śniadanie, przyjazd do miejscowości Flam - przejazd 
widowiskową linią kolejową, dzięki której podziwiać można wysokie góry, 
stromo opadające doliny a nawet zapierający dech w piersiach wodospad 
Kjosfossen, następnie 2,5-godzinny rejs po najdłuższym na świecie fiordzie 
Sognefiord z Flamm do Gudvangen. Wycieczka na lodowiec Jostedal, 

trasa 2 godzinna -średnio forsowna. Powrót na nocleg do Laerdal - obiadokolacja, nocleg. 

V dzień   - śniadanie, całodzienna wycieczka do Bergen - "stolicy fiordów",
zabytkowa dzielnica Bryggen, Muzeum Hanzatyckie. W zależności od pogody
wyjazd kolejką na jeden ze szczytów : Urliken lub Floyen. Panorama fiordów.

Powrót do Laerdal na obiadokolację i nocleg .

VI dzień   - śniadanie, wyjazd do najwyższego
wodospadu w Norwegii Vetisfossen (uwaga, należy
zabrać odpowiednie obuwie na  kilkugodzinną
wycieczkę w góry) powrót na obiadokolację i nocleg
do Laerdal  (dla zainteresowanych możliwość
zwiedzania Centrum Łososia Norweskiego).



VII dzień- śniadanie, wyjazd wcześnie rano z Laerdal do 
Borgund (zwiedzanie z zewnątrz jednego z najsłynniejszych 
norweskich słupowych kościołów drewnianych).  Dalsza podróż  do 
Oslo – cd zwiedzania Katedra, Opera – wejście na dach , panorama 
miasta, twierdza Akkershus z zewnątrz . Wieczorem przyjazd na 
obiadokolację i nocleg do motelu w Szwecji w miejscowości Haby.

VIII dzień- śniadanie, wcześnie rano wyjazd do Kopenhagi. Na trasie przeprawa promowa z 
Helsingborga do Helsingoru. Przyjazd do stolicy Danii ok. godz. 14.00, zwiedzanie pieszo: 
pomnik syrenki Kopenhaskiej, fontanna bogini Gefion, twierdza Kastellet, Pałac Królewski 
Amalienborg, Nowy Port - Nyhavn, rejs tramwajem wodnym po kanałach, Plac Ratuszowy, 
centralna ulica Stroget, - (na zamówienie kolacja w Kopenhadze płatna dodatkowo ok. 130-150 
DKK/os ). Czas wolny, możliwość zabawy w Parku TIVOLI . O godz. 23.00 wyjazd do portu 
Gedser - przeprawa promowa do Rostocku w Niemczech, dalsza nocna podróż do Polski.

IX -dzień   - powrót do Polski, przyjazd do Szczecina, Poznania, Wrocławia, Katowic, Bielska-b.   
Zakończenie imprezy.

Uwaga! Zastrzegamy możliwość zmiany kolejności realizacji poszczególnych punktów programu.  

CENA OBEJMUJE :

 autokar LUX na całą trasę - uwaga obowiązuje limit bagażu 20 kg/os  

 3 międzynarodowe przeprawy promowe wg programu 

 7 noclegów: 1 na promie ( w kabinach 4-osobowych – dopłata do kabiny 2 
osobowej 100-zł/os, do 3 osobowej 70-zł/os ),  4 w motelu w Norwegii (standard 
domu wycieczkowego ), 2 w Szwecji pokoje 2 - osobowe z  łazienkami.

 6 śniadań :  4 w Norwegii i 2 w Szwecji 

 6  obiadokolacji : 4 w Norwegii i 2 w Szwecji 

 uprawnionego pilota  na całą trasę

 ubezpieczenie TU Gothaer NNW(do 10.000-PLZ) i KL (do 40.000 PLZ) 

CENA NIE OBEJMUJE :

- biletów wstępu do obiektów turystycznych i lokalnych przepraw promowych w 
Norwegii oraz innych atrakcji wg programu – równowartość ok. 1.500 NOK (kurs 
0.52-zł  XI/2018) i 120 DKK (kurs 0.58 -zł ,XI 2018 ), 100 SEK ( kurs 0.46- zł 
XI/2018) do rozliczenia wg faktycznie poniesionych koszów                                        
- opłaty za korzystanie z systemu audio guide 100 NOK- obowiązkowe                       
-wydatków własnych i innych świadczeń ( np. nie wyszczególnionych w programie 
posiłków na trasie i na promie ze Świnoujścia do Trelleborga/Ystad) oraz 
ewentualnej dopłaty do kabiny 2 osobowej ( koszt 100-zł, 3 osobowej = 70-zł/os )

Uwaga zastrzegamy możliwość zmiany armatora lub trasy nocnego promu z Polski lub Niemiec do Szwecji.

Przekroczenie granic na podstawie ważnego dowodu osobistego (dotyczy obywateli UE) lub paszportu

 Organizator : Biuro podróży Polan Travel Bielsko - Biała

 biuropodrozy@polan-travel.com.pl
tel 33 81 19 550      www.polan-travel.com.pl

http://www.polan-travel.com.pl/
mailto:biuropodrozy@polan-travel.com.pl

