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FIORDY NORWESKIE 

 
25.06-02.07.2020 (8 DNI) / 4890 PLN 

 

Dzień pierwszy 
Zbiórka uczestników na terminalu promowym w Gdyni. Zaokrętowanie na prom. Wyjście promu z Gdyni do 
Karlskrony. Kolacja na promie (bufet z winem i piwem). Wieczór rozrywki. Nocleg na promie 
Dzień drugi 
Śniadanie na promie, wykwaterowanie. Przyjście   promu do  Karlskrony. Przejazd w kierunku Oslo. Zwiedzanie 
Oslo: Opera, Ratusz, Zamek Królewski (zwiedzamy z zewnątrz). Kolacja. Nocleg w Oslo 
Dzień trzeci 
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Spacer po Parku Vigelanda. Przejazd przez miejscowość Gol w kierunku 
Sognefjord – najdłuższego i najgłębszego Fiordu w Norwegii. Przejazd doliną Aurlandsdalen, krótki postój we Flam, 
przejazd do Gudvangen. Rejs stateczkiem z Gudvangen do Flam (ok. 2 godzin). Przejazd przez najdłuższy na świecie 
tunel drogowy do Leardal. Kolacja w hotelu. Wieczorny spacer po Leardal. Nocleg w Leardal 
Dzień czwarty 
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Przejazd  przez Borgund – kościół Stavkirke zbudowany w stylu norweskim. 
Powrót do Leardal,  przeprawa promem przez Sognefjord. Przejazd tunelem pod największym lodowcem Europy 
Jostedalsbreen w kierunku Innvikfjord. Po drodze miejscowość Olden  a następnie przejazd w kierunku lodowca 
Briksdal. Tutaj spacer  około 2.5 godziny w obie strony. Przejazd przez punkty widokowe Gerjangerfjord. Kolacja. 
Nocleg w  Geiranger 
Dzień piąty 
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Przejazd zapierającą dech Drogą Orłów. Przeprawa promowa Eidsdal-Linde, 
przejazd Drogą Trolli, przejazd bajecznymi Dolinami Romsdalen i Gudbrandsdalen wzdłuż rzeki Lagen, której 
koryto tworzy liczne kaskady. Spacer po Lillehammer (w 1994 roku odbyły się tu XVII Zimowe Igrzyska Olimpijskie). 
Spacer deptakiem Storgata. Kolacja. Zakwaterowanie w hotelu w późnych godzinach wieczornych. Nocleg  w Hamar 
Dzień szósty 
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Geteborga. Zwiedzanie miasta: punkt widokowy Masthuggsky, południowe 
wybrzeże Gota Alv z pięknym bulwarem, biurowiec Lilla Bommen zwany ‘Pomadką”, centrum miasta z operą, 
katedrą i reprezentacyjną ulicą Kungsportsavenyn. Przejazd przez most Alvsborgbron i tereny Volvo, zwiedzanie 
muzeum Volvo. Kolacja. Nocleg w Geteborgu 
Dzień siódmy 
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Przejazd  przez  Varberg, Halmastad w kierunku Karlskrony. Krótkie 
zwiedzanie Karlskrony (jeżeli czas na to pozwoli). Zaokrętowanie na prom. Wyjście promu z Karlskrony  do Gdyni. 
Kolacja na promie. Nocleg na promie 
Dzień ósmy 
Śniadanie na promie. Przypłynięcie do Gdyni. Zakończenie wycieczki 

 

Cena zawiera: przejazd promem na trasie Gdynia – Karlskrona – Gdynia, miejsce w kabinie 2 osobowej wewnętrznej                        
z łazienką, wyżywienie na promie (2 x śniadania – bufet, 2 x obiadokolacje -  bufet z winem i piwem), 4 noce w hotelach 
3/4* w Norwegii w pokojach 2-os. z łazienkami , 1 nocleg w hotelu w Geteborgu, wyżywienie HB  w hotelach: 5 śniadań,             
5 kolacji z napojem, autokar podczas trwania wycieczki, opiekę pilota oraz polskojęzycznego przewodnika, wszystkie opłaty 
portowe, promowe, drogowe i mostowe, ubezpieczenia KL, NW oraz CP (ubezpieczenie od chorób przewlekłych), składkę 
na turystyczny fundusz gwarancyjny 

 
*Organizator  zastrzega  sobie prawa do zmian programu z przyczyn koniecznych 

 

http://www.ak-sen.pl/
mailto:biuro@ak-sen.pl

