
Kraina fiordów
Szwecja, Norwegia, Dania

Terminy:
05.06 – 13.06 3.480 zł

22.06 – 30.06 3.577 zł

14.08 – 22.08 3.382 zł

Program wycieczki:

1  dzień  -  Wyjazd  z  Polski  wg  rozkładu  jazdy.
Przejazd  do  Świnoujścia.  W  późnych  godzinach
wieczornych zaokrętowanie na promie do Szwecji, nocny rejs.

2  dzień  -  Przypłynięcie  do  Szwecji  ok.  godz.  8.00,  przejazd  do  Lund,
gdzie zwiedzimy  wnętrza  romańskiej  katedry,  następnie  przejazd
do Goteborga –  spacer  po mieście  i  wizyta  w muzeum Volvo.  Przejazd
do motelu przy granicy szwedzko-norweskiej. Obiadokolacja i nocleg.

3  dzień  -  Śniadanie.  Przejazd  do  Oslo,  po  drodze  przejazd  przez  most
Svinesund  na  granicy  szwedzko-norweskiej.  W Oslo  –  spacer  po  parku
Vigelanda, wizyty w muzeach: Kon Tiki oraz Łodzi Wikingów. Zwiedzimy
również ratusz, w którym wręczane są Pokojowe Nagrody Nobla. Następnie

przejazd  do  Holmenkollen,  krótki  postój  pod  skocznią.  Przejazd  do  Laerdal.
Zakwaterowanie, późna obiadokolacja i nocleg.

4  dzień  -  Wczesne  śniadanie  (o  godz.  6:30),  przejazd
do miejscowości  Flam,  gdzie odbędziemy  przejażdżkę
widowiskową  linią  kolejową,  dzięki  której  będzie  można
podziwiać  wysokie  góry,  stromo  opadające  doliny,  a  także
zapierający  dech  w  piersiach  wodospad  Kjosfossen.
Następnie  rejs  po  najdłuższym  na świecie  fiordzie

Sognefjord. Wycieczka pod lodowiec Jostedal - 2 godzinna, średnio forsowna trasa -
dla osób niezainteresowanych cała trasą możliwość przejścia tylko jej części - powrót
tą samą drogą. Powrót do Laerdal. Obiadokolacja i nocleg.

5 dzień  -  Śniadanie.  Całodzienna  wycieczka  do  Bergen –  stolicy fiordów, spacer
po zabytkowej  Starówce  Bryggen,  wpisanej  na  listę  Światowego  Dziedzictwa
UNESCO, zwiedzanie Muzeum Hanzeatyckiego, wjazd kolejką na szczyt Ulriken – krótki postój, podczas
którego będziemy mieć okazję podziwiania przepięknej panoramy fiordów (w przypadku złej widoczności
zamiast na Ulriken wjazd kolejką szynową na Floyen). Powrót do Laerdal. Obiadokolacja i nocleg.

6 dzień -  Śniadanie. Wyjazd do najwyższego wodospadu Norwegii –  Vettisfossen.
Pieszy szlak, o średnim stopniu trudności, obejmuje przejście do trzech wodospadów;
dla  osób  niezainteresowanych  całą  trasą  możliwy  jest  indywidualny  powrót
na parking  do  autokaru,  bez  dochodzenia  do  punktu  końcowego,  tym  samym
szlakiem,  doliną  rzeczną.  Powrót  do Laerdal.  Dla chętnych możliwość zwiedzania
Centrum Łososia Norweskiego. Obiadokolacja i nocleg.



7 dzień  -  Śniadanie.  Wyjazd do  Borgund  – zobaczymy (z zewnątrz)  jedyny klepkowy
kościół w Norwegii, który w nienaruszonym stanie dotrwał do naszych czasów. Następnie
przejazd  do  Oslo -  ciąg  dalszy  zwiedzania  miasta:  zobaczymy  XVII-wieczną  katedrę
luterańską w stylu barokowym - miejsce koronacji i ślubów królów norweskich; wejdziemy
na  dach  budynku  Opery,  położonej  nad  brzegiem  fiordu  -  jest  to  niezwykły  punkt
widokowy,  z  którego  podziwiać  można  przepiekną  panoramę  centralnej  części  miasta;
wejdziemy na terytorium twierdzy Akershus - XIII-wieczna budowla wzniesiona została
w celu obrony Oslo i przez lata skutecznie spełniała swoje zadanie. Przejazd do motelu przy

granicy szwedzko-norweskiej. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

8 dzień - Śniadanie. Przejazd do Kopenhagi (przeprawa promowa z Helsingborg do Helsingor). 9-godzinny
postój, zwiedzanie stolicy Danii pieszo: zobaczymy pomnik syrenki kopenhaskiej, fontannę bogini Gefion,
twierdzę Kastellet, Pałac Królewski Amalienborg, wejście na Rundetaarn – wieżę z której roztacza się piękna
panorama miasta, Nowy Port – Nyhavn. Popłyniemy tramwajem wodnym po kanałach, a po rejsie będziemy
kontynuować  spacer  po  mieście  –  przejdziemy  centralna  ulicą  Stroget,  zobaczymy  Plac  Ratuszowy.
Dla chętnych  –  pobyt  w ogrodach Tivoli  (ok.  2  godziny)  –  słynnym  parku rozrywki,  w którym można
posłuchać koncertów, zobaczyć pokazy pantomimy, posiedzieć w restauracji lub kawiarni, pójść do wesołego
miasteczka  lub  zwyczajnie  pospacerować – bilet  wstępu ok.  110 DKK, atrakcje  w wesołym miasteczku
płatne dodatkowo. W godzinach nocnych przejazd do Gedser, przeprawa promowa do Rostocku.
9 dzień
Powrót do Polski w godzinach rannych.

ŚWIADCZENIA
-  Zakwaterowanie:  7  noclegów:  2  w  motelu  o  standardzie  **
w Szwecji,  4  w  motelu  o  standardzie  turystycznym  w  Norwegii
oraz 1 na promie ze Świnoujścia do Szwecji. W motelach – pokoje 
2-osobowe  z  łazienkami  (ręczniki  dostępne);  możliwość
dokwaterowania trzeciej  osoby na łóżku dostawnym.  Na promie –
kabiny 4-osobowe z łazienkami (możliwość dopłaty do kabiny 2- lub 3-osobowej).
-  Wyżywienie:  6  śniadań  kontynentalnych  -  serwowanych,  6  obiadokolacji  serwowanych  (dwa  dania
na ciepło  +  woda).  Możliwość  dokupienia  śniadania  na  promie  Świnoujście  –  Szwecja  (w  drugim dniu
imprezy) – cena ok. 12 EUR płatne u pilota.
- Transport: autokar z klimatyzacją,  toaletą,  DVD i barkiem. Promy na trasach: Świnoujście – Szwecja
(kabiny 4-osobowe, możliwość dopłaty do kabiny 2- lub 3-osobowej) oraz Helsingborg - Helsingor i Gedser
– Rostock – miejsca na pokładzie.
- Ubezpieczenie: Signal Iduna S.A.
- Realizacja programu turystycznego. Opieka pilota.
- Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Cena nie obejmuje:

• kosztów realizacji programu ponoszonych przez uczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu, 
komunikacja miejska, AlmaTour Guide - ok. 1600 NOK, 100 SEK, 120 DKK,

• programu fakultatywnego.

Dopłata do pokoju 1 osobowego: 500 zł

Dokwaterowanie do pok. 2 os. – bez dopłat

Zniżka za dostawkę dla 3-ciej osoby w pokoju 2 os. 200 zł

Dopłata za miejsce w kabinie 2-os. na promie Świnoujście – Szwecja – 100 zł

Dopłata za miejsce w kabinie 3-os. na promie Świnoujście – Szwecja – 70 zł

Dla stałych klientów - zniżka 5%



Informacje dodatkowe:

Pilot  nie  oprowadza  po  obiektach  muzealnych  i  centrach  historycznych.  Kolejność  realizacji  programu
oraz trasy i godziny przepraw promowych mogą ulec zmianie. Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód
osobisty (dotyczy obywateli UE) lub paszport. 

Podczas rejsu ze Świnoujścia do Szwecji  bagaże główne pasażerów pozostają w autokarze,  na pokładzie
niedostępnym dla pasażerów, dlatego wszystkie rzeczy potrzebne na nocleg w kabinie oraz inne niezbędne
na czas podróży (np. lekarstwa) należy spakować do bagażu podręcznego, z którym będzie można wejść
na pokład.

W trakcie zwiedzania Oslo i Kopenhagi istnieje możliwość zorganizowania przerw na posiłki – orientacyjna
cena posiłków: 300 NOK w Norwegii i 140 DKK w Danii.

Ze  względu  na  panujący w Norwegii  klimat  zalecamy  zabranie  cieplejszej,  przeciwdeszczowej  odzieży.
Na wycieczki: pod lodowiec i do wodospadu należy zabrać obuwie trekkingowe z antypoślizgową podeszwą.

W  Skandynawii  na  trasach  przejazdów  jest  ograniczona  możliwość  skorzystania  z  punktów
gastronomicznych,  poza  nielicznymi  stacjami  paliw oferującymi  bardzo ograniczone menu (np.  hot  dog,
kanapki), stąd zalecamy zabranie ze sobą takiej ilości prowiantu, która wystarczy na drogę do pierwszego
noclegu  w motelu  (drugiego dnia  imprezy),  Ze  względu  na  ograniczenia  wagowe autokarów na  terenie
Norwegii limit bagażu dla każdego uczestnika wynosi 20 kg.


