EKSPEDYCJA NORDKAPP: OBJAZD SKANDYNAWII

Kraj: Finlandia, Norwegia, Szwecja
Liczba dni: 16
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/14/
Nasz cel to Nordkapp - Przylądek Północny. Po drodze oczarują Cię malownicze wyspy Lofoty i odwiedzisz Świętego
Mikołaja w Rovaniemi. Zobaczysz masywne lodowce i przepiękne ﬁordy Norwegii, w tym słynny Geirangerfjord.
Przejedziesz Drogą Trolli oraz staniesz na linii koła podbiegunowego. Obejrzysz naskalne rysunki sprzed 6,5 tys. lat,
a także bardziej współczesne dzieła sztuki, jak pełen rzeźb Park Vigelanda w Oslo, katedry w Trondheim i Uppsali.
Na koniec uroczy Sztokholm.

PROGRAM WYPRAWY:
BRAK OBOSTRZEŃ DOTYCZĄCYCH WJAZDU Nie ma konieczności przedstawienia certyﬁkatu szczepień czy wykonania testu na COVID-19

1 DZIEŃ - WYJAZD
Wyjazd z Poznania ok. godz. 15.00
Przejazd do Świnoujścia. Noc na promie.

2 DZIEŃ - SZWECJA: GOETEBORG - TANUM
Przejazd z Ystad do Oslo. Po drodze poznajemy Szwecję: Goeteborg - spacer po centrum, Tanum - obszar wpisany
przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kultury, stanowiska sztuki naskalnej pochodzące z epoki brązu.
Przejazd do Oslo.

3 DZIEŃ - NORWEGIA: OSLO - LAERDAL
Oslo - poznajemy centrum: ratusz, parlament, pałac królewski, nabrzeże portowe. Odwiedzamy także słynny Park
Vigelanda, a zwiedzanie kończymy w jednym z wielu muzeów zlokalizowanych na półwyspie Bygdoy. Po południu
przejeżdżamy do Laerdal - małego zabytkowego miasteczka nad Sognefjordem. Miasteczko jest znane z
funkcjonującego tutaj Centrum Łososia - jest to skarbnica wiedzy o tych niezwykłych rybach.

4 DZIEŃ - LODOWIEC NIGARDSBREEN
Jedziemy pod największy kontynentalny lodowiec Europy - Jostedalsbreen. Trekking pod jeden z najbardziej
znanych jęzorów tego lodowca - Nigardsbreen, oraz spacer po okolicy.

5 DZIEŃ - GEIRANGERFJORD - DRABINA TROLLI
Przejazd przepiękną, najwyżej położoną w Norwegii drogą nr 55. W Lom zobaczymy typowy dla regionu drewniany
kościółek (stavkirke). Przejazd do Geiranger - popularnej miejscowości turystycznej, leżącej na początku
Geirangerfjorden - jednego z najbardziej urokliwych ﬁordów Norwegii. Wjedziemy na punkt widokowy na szczycie
Dalsnibby (1500 m n.p.m.), skąd rozpościera się widok na ﬁord i otaczające go góry. Następnie czeka nas przejazd
"Złotą drogą", " Drogą Orłów" oraz słynną "Drabiną Trolli".

6 DZIEŃ - TRONDHEIM
Po drodze miniemy "Ścianę Trolli" - najwyższą w Europie pionową ścianę skalną. Dojedziemy do Trondheim, miasta
z przepiękną gotycką katedrą "Nidaros", zabytkowym mostem i kolorowymi drewnianymi budynkami. Dalej
przejazd na północ.
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7 DZIEŃ - KOŁO PODBIEGUNOWE
Tego dnia przetniemy koło podbiegunowe i dojedziemy do portowej miejscowości Bodo z której wyruszymy
promem na Lofoty.

8 DZIEŃ - LOFOTY
Lofoty - to góry wyrastające z morza, położone za kołem polarnym i ogrzewane prądem zatokowym. Tworzą jedyne
w swoim rodzaju zestawienie przyrody z krajobrazem. Przejedziemy przez wszystkie wyspy. Zobaczymy piękne
plaże, charakterystyczne drewniane domki na palach (rorbuery), malownicze miasteczka, piękne szlaki do punktów
widokowych. O tej porze roku panują tu białe noce.

9 DZIEŃ - LOFOTY - NARVIK
Przejazd do Narviku, gdzie zwiedzimy m.in. Muzeum II Wojny Światowej (norw. Krigsminnemuseum).

10 DZIEŃ - ALTA
Przejazd na daleką północ do Alty, słynącej m.in. z muzeum, na którego terenie znajduje się największe w
północnej Europie skupisko rysunków naskalnych liczących do 6,5 tys. lat.

11 DZIEŃ - NORDKAPP
Tego dnia zdobywamy Przylądek Północny - Nordkapp. Na miejscu czeka nas piękny punkt widokowy, wspaniale
przygotowane centrum informacyjne, kino, kawiarnia - wszystko to wykute głęboko w skałach przylądka.

12 DZIEŃ - FINLANDIA
Wyruszamy w kierunku Finlandii. Przejazd przez krainy reniferów do Rovaniemi - miasteczka przeciętego linią koła
podbiegunowego.

13 DZIEŃ - ROVANIEMI
Rovaniemi - wizyta w wiosce Świętego Mikołaja oraz Articum - muzeum związanym z życiem powyżej linii koła
podbiegunowego. Przejazd do Szwecji.

14 DZIEŃ - SZWECJA: UPPSALA
Przejazd przez Szwecję. Po drodze krótka wizyta w Uppsali - słynącej ze swojej katedry i bogatej historii.

15 DZIEŃ - SZTOKHOLM
Sztokholm - zwiedzanie miasta, wieczorem odpływamy promem do Gdańska.

16 DZIEŃ - GDAŃSK - POZNAŃ
W godzinach południowych przypływamy do Gdańska. Wspólnie jedziemy do Poznania, gdzie pożegnamy się z
pilotem i zakończymy naszą wyprawę.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

16.07 - 31.07 2023

1890.00 EUR + 1000.00 PLN

CENA OBEJMUJE:
transport minibusem na trasie Poznań - Świnoujście - Norwegia - Finlandia - Szwecja - Gdańsk Poznań
bilety promowe na trasie Świnoujście - Ystad // Nynashamn - Gdańsk (nocleg w kabinach 4-osobowe
wewnętrznych)
13 noclegów w domkach kempingowych 4-6 osobowych (ze wspólną łazienką, która może znajdować
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się poza domkiem), lub apartamentach/hotelach
opiekę pilota Kiribati Club
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 40 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), NNW
15 000 PLN, bagaż 2 000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie oraz muzeów dla chętnych w sumie ok. 130
EUR
wyżywienia
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 20
PLN/os.
atrakcji dla chętnych
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