
autokar z barkiem, WC, DVD oraz klimatyzacją,
bilety wstępu, 
3 noclegi w hotelach w Norwegii (w Oslo, w ok. Flam i Stavanger) w pokojach 

2 noclegi na promie w kabinach wewnętrznych 4-osobowych z piętrowymi łóżkami,
bez okna z łazienką - dopłata do kabiny 2-osobowej bez okna z łazienką 

5 śniadań, 5 obiadokolacji,
ubezpieczenie KL do 30 tys.euro (bez chorób przewlekłych),
prowadzenie programu przez polskiego pilota na całej trasie,
opłaty promowe, tunelowe, mostowe, autostradowe,
fundusz gwarancyjny.

PROGRAM:
Dzień 1 - Wrocław - Świnoujście (500 km)
Dzień 2 - Ystad - Oslo (600 km)
Dzień 3 - Kościół w Borgund - Flam – rejs po Næreyfiordzie – Gudvangen (320 km)
Dzień 4 - Przełęcz Stalheim - Bergen (400 km)
Dzień 5 - Stavanger - Preikestolen (130 km)
Dzień 6 - Hirtshals - Wrocław (1150 km)
Szczegółowy program na następnej stronie. ⬇⬇⬇
 
Cena 3 300 zł zawiera:

    2-osobowych z łazienkami, 

    200 zł/os. do ceny wycieczki,

Dla chętnych, w dniu 4, przejazd kolejką Floibanen na wzgórze Fløyen - dodatkowo
płatny w wysokości 100 NOK (ok. 43-45 zł).
 
Zapisy do 15.02.2020 r. na adres: biuro@wroclawianka.eu lub tel. 733-909-902. 
Miejsca w autokarze przydzielane według kolejności zgłoszeń. 
Po potwierdzeniu wycieczki obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości 500 zł do
29.02.2020 r., kolejne raty w kwocie 560 zł, płatne do 15-tego każdego miesiąca
zaczynając od marca, a kończąc na lipcu na konto Biuro 06 1140 2004 0000 3902
7585 1227 z dopiskiem "Norwegia20 + imię i nazwisko uczestnika".
 
UWAGA! Wyjazd odbędzie się przy udziale min. 30 osób. 

16-21.08.2020 
3 300 zł/os.

NORWEGIA - WYCIECZKA MARZEŃ



PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:
Dzień 1 Wrocław – Świnoujście (500 km)
Wyjazd z Wrocławia o godz. 10:00. Przejazd z przerwami do Świnoujścia. Zaokrętowanie na prom do
Ystad o godz. 21:30. Kolacja na promie, nocleg.
Dzień 2 Ystad – Oslo (600 km)
Śniadanie na promie o godz. 5:00. Wyokrętowanie o godz. 6:15. Przejazd przez Szwecję i Norwegię do
Oslo. Po drodze postoje m.in. na granicy szwedzko-norweskiej – dla chętnych przejście granicy na
piechotę przez stary most nad malowniczym fiordem. Po przyjeździe do Oslo spacer po Parku
Vigelanda, z rzeźbami artysty, przedstawiającymi wszystkie stadia ludzkiego życia. Zakwaterowanie
w hotelu w Oslo, kolacja. Po kolacji wieczorny spacer po Oslo główną ulicę miasta - Karl Johans Gate,
zobaczymy m.in. Pałac Królewski, Parlament, Ratusz, gdzie wręczana jest Pokojowa Nagroda Nobla,
Katedrę w Oslo, Twierdzę Akershus – narodowy symbol Norwegii. Przejście pod unikalny gmach
Opery (możliwość wejścia na dach). Powrót do hotelu na nocleg.
Dzień 3 Kościół w Borgund - Flam – rejs po Næreyfiordzie – Gudvangen (320 km)
Śniadanie w hotelu o godz. 8:00. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd przez miejscowość Gol w
kierunku Sognefjoru – najdłuższego i najgłębszego fiordu Norwegii. Wizyta w Borgund, gdzie znajduje
się kościół typu stavkirke zbudowany w typowym norweskim stylu. Przejazd do Flam, czas wolny.
Następnie rejs stateczkiem wycieczkowym z Flam do Gudvangen Næreyfjordem – najwęższym
fiordem (Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO). Położony w samym sercu krainy fiordów
Nærøyfjord jest odgałęzieniem Sognefjordu najdłuższego fiordu Norwegii, przecinającego środkową
część kraju na dwie części. Wąski, w jednym punkcie zaledwie 250 metrów szerokości, Nærøyfjord
otaczają strome góry i ośnieżone szczyty, wznoszące się 1800 m n.p.m. Rejs kończy się w dawnej
osadzie wikingów Gudvangen. Przejazd do hotelu w okolicach Flam, kolacja, nocleg.
Dzień 4 Przełęcz Stalheim - Bergen (400 km)
Śniadanie w hotelu o godz. 8:00. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na punk widokowy na przełęczy
Stalheim, skąd zjedziemy spektakularną trasą Stalheimskleiva, najbardziej stromą drogą w Europie
Północnej, z 13 stromymi podjazdami i ostrymi zakrętami oraz widokami na wodospady Sivlefossen i
Stalheimsfossen. Przejazd do Bergen. Zwiedzanie „Miasta Siedmiu Wzgórz”: Stary port Bryggen,
spacer po starówce (Lista Światowego Dziedzictwa UNESCO) z charakterystycznymi drewnianymi
budynkami. Kolorowe drewniane domki nad nadbrzeżem portowym pochodzą w większości z XV oraz
XVI wieku. Spacerując wąskimi uliczkami między ciasno ustawionymi, drewnianymi domami kupców
hanzeatyckich możemy niemal przenieść się w czasie i poczuć klimat tamtych lat. Wizyta na Torget –
barwnym targu rybnym. 
Dla chętnych przejazd kolejką Floibanen na wzgórze Fløyen (320 m n.p.m), skąd roztacza się
widok na całe miasto i okolice - dodatkowo płatne 100 NOK (ok. 43-45 zł/os.). 
Przejazd do hotelu w okolicach Stavanger, kolacja, nocleg.
Dzień 5 Stavanger - Preikestolen (130 km)
Śniadanie o godz. 8:00 w hotelu. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na czterogodzinny trekking w
jedno z najpiękniejszych widokowo miejsc na świecie – Preikestolen (dla osób, które nie mają
przeciwwskazań do górskiego wysiłku). Po południu Stavanger - zwiedzanie miasta: pomnik Sverd i
fjell. Przejazd do portu i zaokrętowanie na prom do Hirtshals, kolacja i nocleg na promie.
Dzień 6 Hirtshals –Wrocław (1150 km) 
Śniadanie na promie o godz. 6:45, wyokrętowanie w Hirtshals o godz. 8:00. Przejazd do Polski przez
Danię i Niemcy. Po drodze w Polsce kolacja w restauracji. Przyjazd do Wrocławia około godz. 24:00.
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