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„WYPRAWA NA NORD CAP“ 
HELSINKI-OULU-ROVANIEMI-INARI-KARASJOK-NORDKAPP-ALTA-NARWIK-TRONDHEIM-OSLO  (12 DNI) 

 
1 dzień 

Zbiórka uczestników wycieczki; wyjazd; przejazd w kierunku Litwy, w godzinach wieczornych przekroczenie 

granicy polsko-litewskiej; bezpośredni przejazd przez Litwę, Łotwę i Estonię; 

2 dzień 

Przybycie do TALLINA w godzinach rannych; zaokrętowanie na prom i ok. 2,5 godz. przeprawa do HELSINEK; 

zwiedzanie centrum stolicy Finlandii: Plac Senatu z pomnikiem Aleksandra II i otaczającymi budynkami, Park 

Sibeliusa z pomnikiem kompozytora, skalny kościół - Temppeliaukon Kirkko; w godzinach popołudniowych wyjazd i 

przejazd na nocleg w hotelu turystycznym przez fińską Krainę Tysiąca Jezior; 

3 dzień 

Śniadanie; dalszy przejazd przez Finlandię w kierunku Laponii; krótka wizyta w OULU – „białym mieście” nad 

Zat. Botnicką : malownicze budynki na nadbrzeżu, pomnik policjanta, ratusz z „pochodem mieszkańców”; 

świątynia protestancka; przejazd do ROVANIEMI – wizyta w wiosce Św. Mikołaja; na Kole Podbiegunowym 

(możliwość zakupu certyfikatów); gdzie spotkamy tego największego dobroczyńcę świata, możliwość zdjęcia ze 

Św. Mikołajem, wizyta w Urzędzie Pocztowym Św. Mikołaja, gdzie można nadać listy i karki ze specjalnym znaczkiem; czas na zakupy w sklepach i butikach z 

fantastycznymi pamiątkami; zakwaterowanie i nocleg w hotelu turystycznym; 

4 dzień 

Śniadanie i wyjazd na północ; przejazd do wioski Lapończyków – INARI, wizyta w muzeum, głównym ośrodku kultury lapońskiej w Finlandii oraz krótka wizyta w 

KARASJOK - stolicy ludu SAAMI w Norwegii; przejazd słynną DROGĄ RENIFERÓW i dalej wzdłuż FIORDU PORSANGER w kierunku Wyspy MAGEROYA; 

przeprawa podmorskim tunelem; zakwaterowanie i nocleg w hotelu turystycznym; 

5 dzień 

Śniadanie; przejazd na NORDKAPP najdalej na północ wysuniętego punktu Europy do Ośrodka Przylądka Północy (wstęp płatny indywidualnie ok. 200 NOK)  i pobyt na 

platformie widokowej z panoramą Morza Barentsa, do dyspozycji sklepy, poczta, restauracje, możliwość zakupu certyfikatów pobytu; powrót na stały ląd i przejazd 

przez PŁASKOWYŻ FINMARK w okolice ALTY: zwiedzanie Muzeum Rytów Skalnych HJEMMELUFT z największymi prehistorycznymi rytami w północnej Europie; 

nocleg w hotelu turystycznym; 

6 dzień 

Śniadanie; przejazd słynną DROGĄ ARKTYCZNĄ wzdłuż fiordów Oceanu Arktycznego do NARVIKU otoczonego fiordami i kaskadami wodnymi – znanego ze słynnej 

bitwy roku 1940 z udziałem polskich oddziałów; wizyta na Cmentarzu Żołnierzy Polskich w ANKENES, spacer po mieście; nocleg w hotelu turystycznym; 

7 dzień 

Śniadanie; przejazd wzdłuż OFOTFJORDEN w kierunku archipelagu VESTERALEN i LOFOTÓW; przejazd krętą trasą  KRÓLA OLAFA z malowniczymi widokami na 

wody Oceanu Arktycznego w kierunku MELBU: przeprawa promowa na WYSPĘ AUSTVAG na Lofotach; przejazd i postoje w urokliwych wioskach rybackich typowych 

dla północy Norwegii; nocleg w okolicach Svolvaer; 

8 dzień 

Śniadanie; przyjazd do portu w Svolvaer i przeprawa na stały ląd do Skutvik; dalsza jazda na południe malowniczą DOLINĄ SŁONĄ; przekroczenie Koła 

Podbiegunowego z północy na południe w SALTFJELLET; dalej droga prowadzi przez PARK NARODOWY SALTFJELLET SVARTISEN w kierunku MO i RANA; 

nocleg w hotelu turystycznym; 

9 dzień 

Śniadanie; dalsza trasa na południe w kierunku Trondheim; przejazd przez GÓRY KORGEN do MOSJOEN; dalej droga prowadzi brzegiem JEZIORA SNASA i 

wschodnim wybrzeżem FIORDU TRONDHEIM do dawnej stolicy Norwegii; nocleg 

10 dzień 

Śniadanie, zwiedzanie TRONDHEIM - średniowiecznej stolicy: romańsko-gotycka Katedra z grobem Św. Olafa (miejsce koronacji królów norweskich) i katolicki 

Kościół Św. Olafa, Stare Miasto z zabytkowym mostem Gamle Bybro, targ rybny, XVIII-wieczne nadbrzeżne magazyny z drewnianymi kolorowymi fasadami; ok. 

południa wyjazd z miasta i przejazd malowniczą drogą przez dolinę GUNBRANDSDAL na nocleg w okolicach Oslo. 

11 dzień 

Śniadanie; przejazd do miasta olimpiady zimowej LILLEHAMMER, krótka wizyta przy słynnej skoczni narciarskiej; przejazd w kierunku stolicy Norwegii - OSLO: Karl 

Johanes Gate, Katedra-Domikirke, Plac Stortorwet, Budynek Parlamentu- Storting, Teatr Narodowy, Pałac Królewski- Slottet;  Park Rzeźb – Vigeland; nowa skocznia 

narciarska Hollmenkollen; przejazd na nocleg; 

12 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: Tallin-Helsinki i Ystad – Świnoujście (miejsca pokładowe) 

 10 noclegów wg programu w hotelach turystycznych** (pokoje 2,3 –os. z łazienkami) 

 10 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 oraz opłaty za wstęp do Ośrodka Nord Cap. W/w program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie 

obiektów z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. 


