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Norwegia i Dania 
Autokar 7 dni 
zakwaterowanie w hostelu/ motelu/schronisku młodzieżowym 
Wyjazd : Warszawa (wyjazdy z innych miejsc  możliwa dopłata) 
Termin : do uzgodnienia paź 2018 - mar 2019 
Cena : od 1590 zł przy grupie 42 os. + 3 os. opieki 
 
 

       
 

1.Dzień: 
Zbiórka w wyznaczonym miejscu. Wyjazd i przejazd do Szczecina (ok. 580 km). Zwiedzanie miasta: Zamek Książąt Pomorskich, Wały 
Chrobrego, Muzeum Morskie, Katedra św. Jakuba, Brama Hołdu Pruskiego, port.  Obiadokolacja. Nocleg.  
  
2.Dzień 
 Wyjazd we wczesnych godzinach porannych. Śniadanie na trasie z prowiantu. Przejazd przez Niemcy(ok. 300 km) w kierunku Danii. 
Przeprawa promowa Rostock – Gedser (ok. 2 godz.). Przejazd (ok 160 km) do Kopenhagi.  Zwiedzanie:  pomnik syrenki, fontanna bogini 
Gefion, twierdza Kastellet, Pałac Amalienborg, Nowy Port - Nyhavn, rejs tramwajem wodnym po kanałach, Plac Ratuszowy, centralna ulica 
Stroget. Kolacja. Przejazd (ok 50 km) i zwiedzanie Kronborg – „zamku Hamleta” (z zewnątrz) . Przeprawa promowa Helsingør – Helsingborg. 
Nocny przejazd (ok 500 km) przez Szwecję do Oslo.  
 

3.Dzień 
W godzinach porannych przyjazd do Oslo. Śniadanie z prowiantu biura. Zwiedzanie Oslo : Park Vigelanda,  Muzeum Łodzi Wikingów,  
Ratusz - miejsce wręczania Pokojowej Nagrody Nobla, skocznia Holmenkollen. Dalsza podróż (ok 300 km) do miejscowości Laerdal. 
Zakwaterowanie w motelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
 

4.Dzień 
Śniadanie. Rejs promem przez Sognefjord, wycieczka na największy  lodowiec Europy - Jostedalsbreen . Powrót do Laredal , zwiedzanie 
Centrum Łososia Norweskiego. Obiadokolacja i nocleg w Laerdal. 
 

 5.Dzień 
Śniadanie. Przejazd (ok. 200 km) przez Tunel Lærdal  - najdłuższym w Skandynawii o dług. prawie  25 km do Bergen – „stolicy fiordów”,  
zwiedzanie miasta : zabytkowa dzielnica Bryggen  z drewnianą zabudową, Muzeum Hanzeatyckie, wyjście pieszo lub wyjazd kolejką na 
Urliken - panorama fiordów,  powrót do Laerdal na nocleg, obiadokolacja. 
 

6.Dzień 
Śniadanie, wyjazd z Laerdal, postój przy jednym z najwspanialszych norweskich kościołów drewnianych ( Stavkirke) w Borgund. Kolacja w 
formie pikniku na łonie norweskiej natury. Nocna podróż do Szwecji (ok.900 km). 
 

7.Dzień 
 Przyjazd rano do szwedzkiego portu Trelleborg -  zaokrętowanie na promie rejs do  Polski (kabiny ekonomiczne 4-osobowe z łazienkami na 
rejsie dziennym. Śniadanie na promie z cateringu biura.  Przypłynięcie  do Świnoujścia i dalsza podróż ( ok 650 km) ze Świnoujścia (obiad na 
trasie za dopłatą 25 zł/os) . Powrót w późnych godzinach nocnych lub wczesnych rannych następnego dnia. 
 

 Program ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Istnieje możliwość jego modyfikacji. 
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Świadczenia zawarte w cenie:  
 przejazd komfortowym autokarem, uwaga limit bagażu 18 kg /os 
 zakwaterowanie:  - 1 nocleg w schronisku w Szczecinie ( pokoje wieloosobowe – węzły sanitarne na piętrach)  - 3 noclegi w Norwegii  – motel klasy 

turystycznej- uwaga należy posiadać własną bieliznę pościelową lub dopłata 10-zł/os , pokoje 2 os dla kadry i 3 os dla młodzieży , z  łazienkami 
 wyżywienie: kolacja i śniadanie na trasie ,  posiłki w Norwegii :  3 śniadania w Norwegii, 3 obiadokolacje, na trasie 1 kolacja w Danii , 1 w Norwegii 

w formie pikniku, i 2 śniadania z prowiantu biura  z kawą i herbatą . 
 ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu,  
 opieka pilota wycieczek.  
 promy międzynarodowe Rostock- Gedser  miejsca pokładowe oraz Trelleborg- Świnoujście – kabiny ekonomiczne 4-osobowe z łazienkami 
 ubezpieczenie polisa TU Gothaer  NNW (do 10.000 zł/os ) i KL (do 40.000-zł/os) 

 
Dodatkowo płatne : 
- wstępy i przewodnicy miejscowi - od NOK/ os.  (zależnie od wybranych wstępów)  
biletów wstępu do obiektów turystycznych i 2 lokalnych przepraw promowych w Norwegii (na ten cel należy posiadać ok. 170 NOK ( wstęp do Centrum 
Łososia, 2 lokalne promy do lodowca) + kolejka Bergen 180 NOK   + 80 DKK w Kopenhadze- rejs po kanałach ). ceny z 2018          

 
Wydatki własne  


