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„NORWESKI SPRINT“ 
KOPENHAGA-OSLO- BORGUND-BOYABREEN-GEIRANGER-LILLEHAMMER (6/7 DNI) 

 

1 dzień 

Zbiórka uczestników wycieczki; wyjazd; bezpośredni przejazd do ŚWINOUJŚCIA; w 

godzinach wieczornych zaokrętowanie na prom; czas wolny do dyspozycji grupy i 

korzystanie z atrakcji rejsu: m.in. dyskoteka, dancing, restauracje, sklepy, sauna, 

jacuzzi; do dyspozycji grupy fotele lotnicze lub za dopłata kabiny wewnętrzne 4-

osobowe; 

2 dzień 

Przybycie do YSTAD w godzinach rannych; śniadanie na promie; przejazd słynnym 

mostem Oresund nad Bałtykiem do stolicy Danii – KOPENHAGI, zwiedzanie miasta 

pieszo, m.in. Mała Syrenka, siedziba królowej – Amalienborg, Ogród Botaniczny, Kościół 

Fryderyka, Port Nyhavn; Teatr Królewski i Stroget; po południu przejazd przez Szwecję w kierunku Oslo (program dodatkowy: 

przyjazd do TANUMSHEDE: ryty naskalne sprzed 3,5 tysiąca lat); przejazd mostem granicznym z widokami na stary most 

Svinesund; nocleg w schronisku młodzieżowym w Norwegii; 

3 dzień 

Śniadanie; przybycie do FREDRIKSTAD i spacer po starówce miasta; przejazd do stolicy kraju - OSLO, wizyta na nowej skoczni 

narciarskiej Hollmenkollen spacer po mieście, np.: Karl Johanes Gate, Katedra - Domikirke, Plac Stortorwet, Budynek Parlamentu 

- Storting, Teatr Narodowy, Pałac Królewski - Slottet; przejazd na Półwysep Bygdoy (Muzeum Statków Wikingów), Park Rzeźb – 

Vigeland; przejazd na nocleg w schronisku młodzieżowym; 

4 dzień 

Śniadanie, przejazd w kierunku najwyższych Gór Skandynawskich – JOTUNHEIMEN i postój przy położonym powyżej 1000 m 

n.p.m. jeziorze TYIN ze wspaniałymi widokami; przejazd w kierunku ARDALSFIORDU i dalej malownicza trasa wiedzie brzegiem 

tej odnogi SOGNEFIORDU; przejazd w okolice BORGUND; postoje przy wodospadach i zwiedzanie drewnianego kościoła – 

przykładu norweskiej architektury sakralnej; 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; przejazd na nocleg w schronisku młodzieżowym; 

5 dzień 

Śniadanie; przejazd do Hellesylt i rejs przez jeden z najpiękniejszych fiordów do GEIRANGER (około 1 h), podziwianie panoramy 

fiordu z tarasów widokowych nad miasteczkiem; następnie przejazd niesamowitą górską trasą widokową zwaną ZŁOTĄ DROGĄ, 

w kierunku miasta olimpiady zimowej LILLEHAMMER, krótka wizyta przy słynnej skoczni narciarskiej; przejazd nad brzegiem 

jednego z najpiękniejszych jezior w Norwegii MJOSA; wieczorem przejazd na nocleg w schronisku młodzieżowym; 

6/7 dzień 

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

dyspozycji uczestników pozostają fotele lotnicze lub za dopłata kabiny wewnętrzne 4-osobowe; obiadokolacja; wieczorem 

przypłynięcie do ŚWINOUJŚCIA; powrót na miejsce zbiórki w godzinach wczesno rannych;    

 

 
Cena brutto obejmuje: 

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

 5 noclegów wg programu: 4 w schroniskach młodzieżowych i 1 na promie (fotele lotnicze) 

 przeprawy promowe: przeprawy promowe: Świnoujście-Ystad-Świnoujście 

 5 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. 


