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„FIORDY I TROLLE“ 
OSLO-VORINGSFOSSEN-VOSS-FLAM-BERGEN-GEIRENGER-LILLEHAMMER (7/8 DNI) 

 
1 dzień 

Zbiórka uczestników wycieczki, wyjazd, (program dodatkowy: wizyta w MIĘDZYZDROJACH: spacer po 

promenadzie i molo); bezpośredni przejazd do ŚWINOUJŚCIA, zaokrętowanie na prom; wypłynięcie około 

23.00, do dyspozycji uczestników pozostają kabiny kilkuosobowe z łazienkami oraz istnieje możliwość 

korzystania z wielu atrakcji : m.in. dyskoteka, dancing, restauracje, sklepy, sauna, jacuzzi, nocleg na promie; 

2 dzień 

Śniadanie na promie; przybycie do YSTAD w godzinach rannych a następnie całodzienny przejazd do Norwegii; 

wieczorny spacer po centrum stolicy kraju - OSLO Opera na wodzie, Ratusz, Karl Johanes Gate, Katedra-

Domkirke, Plac Stortorwet, Budynek Parlamentu- Storting, Teatr Narodowy, Pałac Królewski-Slottet;  przejazd 

do  schroniska młodzieżowego, nocleg; 

3 dzień 

Śniadanie, wyjazd z Oslo na północny zachód Norwegii; przejazd przez spektakularne DOLINY NUMEDAL i 

HALLINGDAL, wizyta przy kościele słupowym w GOL ; przejazd przez krajobraz tundrowy skrajem 

PŁASKOWYŻU HARDANGERVIDDA i dojazd do najsłynniejszego Wodospadu Norwegii – VORINGSFOSSEN, spływający ze 182 - metrowej skały do głębokiego 

wąwozu; przejazd wzdłuż  EIDFJORDU, najbardziej wciętej w ląd odnogi SILDEFJORDU; pierwsze spotkanie z fiordami i zapierającymi dech w piersiach widokami 

na doliny o niemal pionowych ścianach wyżłobionych przez lodowce i rzeki;  przejazd do VOSS z kamiennym Krzyżem Św. Olafa i gotyckim kościołem z 1270r.; 

przejazd na nocleg w schronisku młodzieżowym;  

4 dzień 

Śniadanie; w tym dniu 2 propozycje: albo przejazd autokarem do GUDVANGEN na przystań promową; ok. dwugodzinny rejs promem po fiordach: trasa wiedzie 

poprzez  najwęższy fiord Norwegii – NAEROYFJORD, który łączy się z AURLANDSFJORD, a ten z kolei znowu wcina się w SOGNEFJORDEN - największy fiord 

Norwegii i świata (206 km długości i 1308 m głębokości);  przypłynięcie do FLAM, krótki pobyt i przejazd do 25-kilometrowego tunelu Leard albo 20-kilometrowy 

przejazd kolejką FLAMSBANA (uruchomioną w 1942 roku) o różnicy poziomów trasy 864 m; piękne krajobrazy górskie, dumnie ośnieżone szczyty ponad spokojnymi 

wodami fiordu, skały o nietypowych kształtach i wodospady spadające kaskadami po stromych zboczach - m.in. groźny wodospad KJOFOSSEN; przyjazd do MYRDAL: 

krótki pobyt w miasteczku; powrót kolejka do FLAM; następnie przejazd autokarem do BERGEN - stolicy fiordów: późnym popołudniem zwiedzanie XIII-wiecznej 

katedry Św. Olafa; Fiskertorget czyli Targ Rybny; zabytkowa dzielnica Bryggen, która znajduje się na liście Światowego Dziedz ictwa Kultury UNESCO; najstarsza 

budowla Bergen: XII-wieczny kościół NMP - Maria Kirken; twierdza Bergenhus, i nadbrzeża; powrót na nocleg w schronisku mlodzieżowym; 

5 dzień 

Śniadanie; wyjazd na północ, przeprawa promowa przez odnogi SOGNEFIORDU, a następnie przejazd widokową trasą górską do lodowca JOSTEDALBREEN – spacer 

do jęzora lodowca BOYABREEN; przejazd do kolejnego wielkiego fiordu – NORDFIORD i kolejne urzekające widoki z drogi wokół INVIKFIORDU; przyjazd do 

Hellesylt i rejs przez jeden z najpiękniejszych fiordów do GEIRANGER (około 1 h), podziwianie panoramy fiordu z tarasów widokowych nad miasteczkiem a następnie 

przejazd niesamowitą górską trasą widokową zwaną  DROGĄ ORŁÓW, wznoszącą się powyżej 1000 m n.p.m., (program dodatkowy: przejazd do słynnej DROGI 

TROLLI – Trollstigen); przejazd na nocleg w schronisku młodzieżowym; 

6 dzień 

Śniadanie; przejazd do miasta olimpiady zimowej LILLEHAMMER, krótka wizyta przy słynnej skoczni narciarskiej; spacer po mieście położonym nad brzegiem 

JEZIORA MJOSA; przejazd w kierunku stolicy Norwegii; popołudniowe zwiedzanie OSLO: Park Rzeźb – Vigeland; nowa skocznia narciarska Holmenkollen; wizyta na 

Półwyspie Bygdoy (Muzeum Statków Wikingów lub Muzeum Fram);  nocleg w schronisku młodzieżowym;  

7/8 dzień 

Bardzo wczesny wyjazd i przejazd przez Szwecję w kierunku YSTAD; zaokrętowanie na promie; rejs do Świnoujścia: do dyspozycji uczestników pozostają miejsca 

pokładowe lub za dopłatą kabiny kilkuosobowe z łazienkami; obiadokolacja; wieczorem przypłynięcie do ŚWINOUJŚCIA; powrót na miejsce zbiórki w godzinach 

wczesno rannych;   

 

 

 

Cena brutto obejmuje: 

 przejazd komfortowym autokarem (wc, barek, dvd, klimatyzacja) 

 przeprawy promowe: Świnoujście-Ystad–Świnoujście (kabiny wewnętrzne 4-osobowe) 

 6 noclegów wg programu: 5 w schroniskach młodzieżowych i 1 na promie (pokoje wieloosobowe) 

 6 posiłków wg programu 

 opieka pilota 

 ubezpieczenie NNW i KL  

 podatek VAT 

 

UWAGA! Cena nie obejmuje dodatkowych biletów wstępu, przepraw promowych przez fiordy i 

opłat za miejscowych przewodników. 

W/w program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie 

oprowadza po muzeach. 

 


