NORWESKIE WYBRZEŻE: REJS HURTIGRUTEN PODRÓŻ W DWIE STRONY
Kraj: Norwegia
Liczba dni: 12
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/126/
Hurtigruten (Norweskie Statki Przybrzeżne) - to norweski armator posiadający olbrzymie doświadczenie w turystyce
morskiej. Firma posiada 11 statków, które codziennie wypływają z Bergen do Kirkenes oraz z Kirkenes do Bergen.
Podczas całego rejsu wzdłuż wybrzeża Norwegii statki zawijają do 34 portów. W poszczególnych portach można
skorzystać z wycieczek fakultatywnych. Czekają na Was m.in.: psie zaprzęgi, lodowe safari, zwiedzanie uroczych
norweskich miast, spotkania z Wikingami, trekkingi na lodowiec, podglądanie wielorybów i ptaków, wycieczki w
krainę norweskich smaków. W drodze powrotnej statek zawija w ciągu dnia do tych portów, w których cumował w
nocy w drodze na północ.
Rejsy odbywają się przez cały rok!
Istnieje możliwość wykupienia tylko wybranego odcinka rejsu.

PROGRAM WYPRAWY:
1 DZIEŃ - BERGEN
Rejs rozpoczyna się w Bergen - stolicy ﬁordów. Przed wypłynięciem warto wybrać się na spacer na nadbrzeże
Bryggen, starej dzielnicy handlowej.

2 DZIEŃ - FLORO-MOLDE
Rano statek wpływa do portu w Alesund na krótki postój. Możliwość zwiedzenia pięknej architektury secesyjnej.
Następnie statek przypływa do Molde skąd rozpościera się wspaniały widok na Alpy Romstal - ulubione miejsce
wakacyjne Henryka Ibsena. Droga do Kristiansund wiedzie przez zatokę Hustadvika wzdłuż pasa wysepek i
skał.

3 DZIEŃ - KRISTIANSUND-RORVIK
Wcześnie rano statek przypływa do średniowiecznego Trondheim - pierwszej stolicy Norwegii. Warto zwiedzić to
piękne miasto spacerując uliczkami w pobliżu portu lub odwiedzić położone na drugim brzegu rzeki Stare Miasto i
katedrę Nidaros - miejsce koronacji królów norweskich. Z Trondheim statek płynie do Rorvik, gdzie spotykają się
statki płynące trasą z południa i z północy.
W tym dniu można skorzystać z kilkugodzinnych wycieczek fakultatywnych.

4 DZIEŃ - BRONNOYSUND-SVOLVAER
Przekroczenie Koła Podbiegunowego, przypłynięcie do Bodo (czas wolny), następnie na Lofoty, gdzie będzie
można podziwiać domki na palach z drewnianymi stelażami pełnymi suszonych dorszy. Wieczorem statek
przepływa przesmyk Raftsund i mija skaliste brzegi Fiordu Trolli. Możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych.

5 DZIEŃ - STOKMARKNES-SKJERVOY
Przed zacumowaniem w Harstad statek mija średniowieczny kościół Trondenes. Kolejno trasa wiedzie przez
Vagsfjordna, wyspę Senja.
Po południu postój w Tromso - mieście zwanym "Paryżem Północy". Możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych. Następnie przepłynięcie do Skjervoy.
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6 DZIEŃ - OKSFJORD-BERLEVAG
Dopływamy do Finnmarku, gdzie można podziwiać piękne surowe krajobrazy, różne gatunki zwierząt, m. in.
maskonury, głuptaki, orki polujące na śledzie. Postój w Honningsvag, stolicy Przylądka Północnego. Statek płynie
dalej na wschód przez Kjollefjord, Mehamn i Berlevag.

7 DZIEŃ - BATSFJORD-KIRKENES-BERLEVAG
Siódmego dnia przypłynięcie do Kirkenes, tutaj kończy się trasa "na północ" (Bergen-Kikenes). Możliwość
skorzystania z wycieczek fakultatywnych. Następnie płyniemy na nocleg do Berlevag.

8 DZIEŃ - MEHAMN-TROMSO
Warto wiedzieć, iż na trasie powrotnej zawija w ciągu dnia do portów, w których cumował w nocy na trasie na
północ. Po przepłynięciu ﬁordu Varangerfjord, jedynym w Norwegii ﬁordzie skierowanym na wschód, statek
zawija do portu w Vardo - położonym najbardziej na wschód punkcie Norwegii. Następnie na półwysep
Varanger, gdzie odkryto pozostałości po osadach ludzkich z ok. 9000 roku p.n.e. Wieczorem statek przypływa
przez Batsfjord do Tromso.

9 DZIEŃ - TROMSO-STAMSUND
Trasa wiedzie przez wyspy Lofoty i Vasteralen, skąd można podziwiać piękne widoki. Przypłynięcie do Rorvik na
nocleg.

10 DZIEŃ - BODO-RORVIK
Z Bodo podróż wiedzie przez krystalicznie czyste wody, które w okresie od stycznie do kwietnia pełne są ikry
dorsza. Przekroczenie Koła Podbiegunowego, Bronnoysund, Rorvik.

11 DZIEŃ - TRONDHEIM-ALESUND
Kolejna szansa na zwiedzenia miasta Trondheim. Rejs przez Trondheimsfjord, obok wyspy Hitra i samotnej
latarni morskiej Grip. Dopłynięcie do Molde, a następnie postój w Alesund z możliwością spaceru po nabrzeżu.

12 DZIEŃ - ALESUND-BERGEN
W ciągu nocy statek zawija do portów w Alesund, Torvik i Maloy. Rano dopłynięcie do Bergen i zakończenie
rejsu.

CENA OBEJMUJE:
11 noclegów na pokładzie statku w wybranej kabinie
pełne wyżywienie na pokładnie statku

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów lotniczych (od ok. 400 PLN)
ubezpieczenia w podróży
atrakcji dla chętnych
zwyczajowych napiwków
ewentualnych dodatkowych noclegów w Norwegii
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: 13 PLN/os.
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