Program wycieczki - Norwegia 13-23.06.2021
Dzień 1 – 13.06 - Bremerhaven
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 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 – 14.06 - zaokrętowanie
O poranku, wstani, uśmiechnięci, wypoczęci jedziemy do Bremy, 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 – 15.06 – Holandia - Amsterdam
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, naspacerowani, ale szczęśliwi. Kolacja,
teatr i do łóżka.
Dzień 4 – 16.06 – na morzu
Płyniemy w kierunku Geranger, po drodze piękne widoki i czas na odpoczynek. 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 5 – 17.06 - 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 – 18.06 – Hellesylt/ Geiranger
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, z pokładu statku podziwiamy przepiękny wodospad,
następnie ruszamy przez Geriangefjord, przez najbardziej malowniczą część naszej
podróży. Następnie wysiadamy w Geiranger. Tam wjedziemy autokarem na drogę orłów,
na miejscu punkt widokowy, czas wolny na zakupy i wracamy na statek.
Dzień 7 – 19.06 - Andalnes

Dopływamy z samego rana do Andalnes i po wczesnym śniadaniu wyruszamy na
wycieczkę 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 przed kolacją. Płyniemy teraz w Kierunku Flam. Po drodze podziwiamy z pokładu
statku przepiękne widoki.
Dzień 8 – 20.06 – Flam
Dopływamy o poranku. Dla chętnych fakultatywnie dodatkowo dzisiaj kolejka.
Wyruszamy do Flam, by zobaczyć i przejechać się niebywałym zabytkiem 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.
Wjeżdżamy kolejką na stację malowniczo położonego miasteczka o nazwie Myrdal i
przesiadamy się na kolejny pociąg do Voss. Tam wsiadamy do autokaru i kontynuujemy
wszyscy razem zwiedzanie okolicy. Następnie 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. Zmęczeni? Mam nadzieję, że nieeee…
Dzień 8/9 – 21-22.06 – Stavanger/ na morzu
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.. Jutro dzień na morzu. Więc śpimy dłuuuugo i
się relaksujemy. Wieczorem pożegnalna impreza na statku.
Dzień 10/11 – 23/24.06 – powrót do domu
Następnego dnia po śniadaniu zbieramy bambetle, przybijamy do Bremerhaven i
wracamy pędem do domu. Wracamy bardzoooo późno. Do zobaczenia następnym
razem.
Proponowana cena:
Przy grupie min. 48 os. – 3999 pln/1os dla osób przepisujących się, a dla osób nowo
zapisanych 4299 pln/1os.
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 favolosa,
kabiny 2 osobowe, wewnętrzne.
- Wyżywienie – w trakcie rejsu 3 posiłki plus przekąski, napoje dodatkowo płatne.
Uwaga! pierwsze 28 zaliczkowanych osób otrzymuje bezpłatne wino i napoje
bezalkoholowe do lunchu i kolacji.
- Opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika,
- Niespodzianki i degustacje w czasie podróży,
- Wiele 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, dojazd na/z miejsca zbiórki,
- Pakiet wycieczek na statku – do potwierdzenia / 1 os.
- Napiwki ok. 100euro
Zapisy przyjmuje i informacji udziela kol. Zosia Rakowska, tel. 607 737 112

