
Program - Norwegia 14-22.05.2020 

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 Rostock, 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 i Kopenhaga 

O poranku, wstani, uśmiechnięci, wypoczęci jedziemy do Rostock, zwiedzamy pilnie. 

Następnie ruszamy w stronę portu Warnemunde, 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. Zwiedzamy miasto 

starannie – koniecznie: pałace, zaułki, biblioteka królewska, Amalienborg, Nyhavn, no i 

spacer z uwzględnieniem posągu Małej Syrenki z baśni Andersena! 

Dzień 3 – na morzu 

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

więc wyciągamy lepszą koszule, czyste skarpetki i idziemy na elegancką kolację. 

Dzień 4 – Geirangerfjord 

Dziś czeka na Państwa to, co najpiękniejsze, najwspanialsze i najciekawsze. Perła 

tutejszych fiordów – Geirangerfjord. Ten widok zapiera dech – jednych onieśmiela i 

skłania do refleksji, drugich przyprawia o łzy wzruszenia, a jeszcze innych o poczucie 

spełnienia i wymalowany na twarzy uśmiech. Z powodu swojego piękna i wyjątkowości, 

krajobraz Geirangerfjord znalazł się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. O 

poranku przypływamy do Hellesylt, tam z pokładu statku podziwiamy piękny wodospad. 

Następnie płyniemy w rejs widokowy Geirangerfjordem do samego końca. Tam 

wsiądziemy w autokar i pojedziemy na wycieczkę na drogę orłów i dalej spróbujemy 

dotrzeć do słynnej Drabiny Trolli. 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 5 – Bergen 

Dziś Bergen nazywane stolicą Fiordów. Miasto w którym pada tyle, że statystyczny 

bergeńczyk zużywa rocznie 4 parasole… do gołego drutu. Podobno.  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 – Stavanger 

Po śniadaniu wyruszamy na wycieczkę po norweskiej stolicy ropy naftowej – Stavanger. 



Stavanger jest jednym z najważniejszych miast Norwegii, położone na zachodni 

wybrzeżu w całości oddane jest morzu i jego bogactwom. Piękna drewniana starówka – 

jedna z najpiękniejszych w Norwegii jest pamiątką po czasach, kiedy Stavanger całe 

pachniało sardynkami. Sardynki były odławiane w okolicznych wodach i puszkowane 

właśnie w Stavanger. Stąd dużo starych puszkarni służących w tej chwili celom 

muzealnym i kulturowym. Puszkowanie sardynek zostało w całości wyparte przez ropę 

naftową i procesy obsługi platform wiertniczych. W mieście znajduje się ciekawe 

muzeum ropy naftowej. Stavanger to również istotny ośrodek akademicki i centrum 

nocnego życia całej zachodniej Norwegii. 

Dzień 7 – Goteborg 

Położony, na półwyspie Scania nad Sundem, powstał około 1116 roku. Jego pierwsza 

nazwa brzmiała Malmhaug, co znaczy "kopiec piasku". Do 1658 roku należał do Danii. 

Miasto położone nad cieśniną Kattegat, znajdującą się na zachodzie kraju. Około 1500 

km na południowy zachód od stolicy tego kraju Sztokholmu. 

Kronhuset – to najstarszy świecki budynek miasta. Powstał w latach 1643 – 1655 i 

służył jako arsenał, skład broni i amunicji, również jako budowla obronna. Obecnie jest 

to miejsce, w którym odbywają się koncerty oraz próby orkiestry dętej - Göteborg Wind 

Orchestra. W 1923 roku otwarto odnowiony reprezentatywny plac miejski Göteborga – 

Götaplatsen, który znajduje się przy głównej alei miejskiej – Alei Bramy Królewskiej 

(zwanej też w skrócie Avenyn). Znajduje się tam jeden z głównych symboli Göteborga – 

Statua Posejdona autorstwa Carla Millesa, którą ukończono w 1927 roku. W Göteborgu 

znajduje się również największy w Szwecji Ogród Botaniczny (Göteborgs Botaniska 

Trädgård). Powstał w roku 1919, jego całkowita powierzchnia wynosi 175 hektarów, 

uprawianych jest tu prawie 16 tys. gatunków roślin. Pospacerujemy po mieście, nooo i 

FIKA dla każdego…. 

Proponowana cena: 
Przy grupie min. 48 os. – 3799pln/1 os. w kabinie 2 osobowej. 

 
 

 

I rata 600 zł - przy zapisie 
II rata 1000zł - 31.10.2019 
III rata 1000zł - 31.01.2020 
IV rata  1199zł - 31.03.2020 
 

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, 

- 8 noclegów - 1 w hotelu turystycznym w Niemczech, 7 na statku Costa Fascinosa, 

kabiny 2 osobowe, wewnętrzne. 

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

- Opieka polskojęzycznego Pilota-Przewodnika, 

- Niespodzianki i degustacje w czasie podróży, 

- 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. 70 euro 

 

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

 


