
Norwegia - program wycieczki  

Dzień 1 – dziś pokonujemy 800 km 

Naszą wyprawę do Norwegii rozpoczynamy oczywiście w Polsce. Spotykamy się rano w 

umówionym miejscu i ochoczo pakujemy do autokaru nasze bambetle. Przejeżdżamy 

przez Polskę do Niemiec, kierujemy się w stronę do Hanoweru, w okolicy którego 

przenocujemy w standardzie turystycznym. W międzyczasie, ponieważ nasza podróż nie 

należy do najkrótszych, popijamy tran i pogłębiamy znajomości. Przed noclegiem 

oczywiście kolacja na ciepło.  

Dzień 2 - zaokrętowanie 

O poranku, uśmiechnięci, wypoczęci jedziemy do Bremy, zwiedzamy pilnie. Następnie 

ruszamy w stronę portu, około 14 wsiadamy na statek, rozlokowujemy się w kabinach i 

rozpoczynamy nasz romantyczny rejs na fiordy. Wieczorem idziemy na kolację, potem 

na drinka do baru. Przed nami wspaniałe widoki, rewelacyjna przyroda, niebotyczne 

szczyty i oziębłe lodowce. 

Dzień 3 – Holandia - Ijmuiden 

O 8:00 przybijamy do Ijmuiden, startując z naszą morską przygodą. Tego dnia 

wyruszymy na całodzienna wycieczkę po Amsterdamie, która uzmysłowi nam, jak 

wygodne są drewniane chodaki, jak pyszny ser, jak piękne tulipany i jak monumentalne 

wiatraki. Na statek wrócimy około 16, głodni, ale szczęśliwi. Kolacja, teatr i do łóżka. 

Dzień 4 – na morzu 

Dzień na morzu składa się z: relaksu, czytania, kasyna. Dziś wieczór kapitański, więc 

wyciągamy lepszą koszule, czyste skarpetki i idziemy na elegancka kolację. 

Dzień 5 – Bergen 

Dziś Bergen nazywane stolicą Fiordów. W Bergen podziwiamy drewnianą zabudowę 

Bryggen, Rezydencje pierwszych władców Norwegii i legendarny targ rybny, gdzie każdy 

ma okazję spróbować wędzonego na zimno łososia, kiełbasę z renifera, mięso wieloryba 

czy … słynnego sztokfisza, czyli suszonego dorsza. W Bergen spragnieni mocnych 

wrażeń będą mogli fakultatywnie przelecieć się śmigłowcem nad majestatyczną krainą 

fiordów. 

Dzień 6 – Flam 

Po śniadaniu wyruszamy do Flam, by zobaczyć niebywały zabytek techniki - jedną z 

najbardziej stromych kolei na świecie! Prawie 1000 m różnicy wysokości na przestrzeni 

zaledwie 20km, a po drodze tunele, wodospady, zakręty. Dodatkowy podziw budzi fakt, 

że cała trasa wykonana została ręcznie - kilofem, dynamitem i łopatą. Zwiedzamy 

Muzeum i dworzec. Jedziemy nad wpisany na listę UNESCO Naeroyfjord, do malowniczej 

miejscowości Gudvangen i zobaczyć najmniejszy kościół słupowy świata. Zatrzymujemy 

się na malowniczo podaną kawę, a przed nami rozpościera się jeden z najpiękniejszych 

widoków w Norwegii i zjeżdżamy drogą pocztową, gdzie aż przechodzą ciarki po krzyżu. 

Powrót na statek na kolację. 



Dzień 7 – Molde  

Zwane „miastem róż”, co zadziwia z racji położenia Molde na 62 stopniu szerokości 

geograficznej północnej. Czyli teoretycznie nie powinno rosnąć nic… A jednak, 

gigantyczny kaloryfer zwany Golfsztromem zaprzecza zdrowemu rozsądkowi geografa. 

Założone w 1742 roku Molde liczy 22 tysiące mieszkańców, żyje z przemysłu, handlu no 

i latem z turystyki. Dziś pospacerujemy po Molde i pojedziemy na przejażdżkę 

spektakularna Drogą Atlantycką, jedna z najbardziej malowniczych dróg świata, 

biegnącą mostami i wyspami wzdłuż wybrzeża Norwegii. 

Dzień 8 – Olden 

Położone nad Nordfjordem wcinającym się sto kilometrów w głąb lądu, najwspanialsze 

widoki, najczystsze powietrze, najpiękniejsze krajobrazy. Dziś pojedziemy na spotkanie 

z lodowcem Briksdalen, popatrzymy na jęzor, posłuchamy o ich powstawaniu i 

topnieniu. Zatrzymamy się w prawdziwie surowych krajobrazach i będziemy 

rozkoszować się krystaliczną czystością natury. Kolacja dnia polarnego. 

Dzień 9 – Alesund 

Położone wśród fiordów uchodzi za jedno z najbardziej spektakularnych miejsc na mapie 

Norwegii. Alesund to miasto skupione wokół rybołówstwa, spektakularnie położone na 

trzech wyspach, z ciekawą architekturą Art Nuvoeau. Alllle największą atrakcja Alesund 

jest możliwość wyprawy na legendarną Drabinę Trolli, i tam tez Państwa zabierzemy. 

Trollstigen jest ikoną norweskiego zmagania drogowców z naturą. Trollstigen to bodajże 

najczęściej fotografowana droga w Norwegii wspinająca się na płaskowyż kilkunastoma 

malowniczymi serpentynami, po powrocie z Trollstigen mamy czas na pamiątki i 

kontemplację kolorów wody w fiordzie. Wracamy na statek akurat na kolację. 

Dzień 10/11 – na morzu i do domu… 

Przed uroczystym zakończeniem przygody norweskiej mamy jeszcze jeden dzień na 

morzu, kiedy to… śpimy dłużej, jemy śniadanie spokojniej, podziwiamy widoki 

dokładniej i czytamy książkę uważniej. Nooo i zaczynamy pakować walizki… niestety… 

Przed 8:00 przypływamy do Niemiec. Wyspani oraz po śniadaniu niechętnie schodzimy 

ze statku. Czeka na nas długa droga do domu. Choć wszystko zależy od warunków 

drogowych, to najpewniej zameldujemy się w naszych domach w godzinach 

późnonocnych.  

Proponowana cena: 

Przy grupie min. 48 os. – 3999 pln/1 os. 

W cenie wyjazdu: 

- Transport luksusowym autokarem z klimatyzacją - przez całą drogę serwujemy 

Uczestnikom bezpłatną kawę, kilka rodzajów herbaty do wyboru oraz „gorące kubki” – 

mile widziane własne kubeczki, 

 



- 10 noclegów - 1 w hotelu turystycznym w Niemczech, 9 na statku Costa Fortuna, 

kabiny 2 osobowe, wewnętrzne. 

- Wyżywienie – w trakcie rejsu 3 posiłki plus przekąski. Napoje dodatkowo płatne. 

UWAGA! Pierwsze 28 zaliczkowanych osób otrzymuje bezpłatnie wino i napoje 

bezalkoholowe do lunchu i kolacji. 

I rata - obowiązkowo przy zapisie 600 zł. 

II rata - do 31.10.2019 1000zł. 

III rata - do 31.01.2020 1000zł. 

IV rata - do 31.03.2020 1399zł.  

- Opieka polskojęzycznego Pilota-Przewodnika, 

- Niespodzianki i degustacje w czasie podróży, 

- Wile uśmiechu i życzliwa atmosfera w czasie wyjazdu, 

- Ubezpieczenie turystyczne – wariant podstawowy, bez chorób przewlekłych 

- Spotkanie informacyjne dla grupy – w terminie uzgodnionym z Koordynatorem 

Poza ceną wyjazdu (dodatkowo płatne): 

- Wydatki natury osobistej  np. przekąski, napoje, pamiątki, taksówki, połączenia 

telefoniczne, symulator skoczni narciarskiej, dojazd na/ z miejsca zbiórki, 

- Pakiet wycieczek na statku – do potwierdzenia / 1 os. 

- Napiwki ok. 100 euro 

Szczegółowy program, zapisy i wszelkie informacje - Zosia Rakowska 607 737 112 

 

 


