FIORDY NORWEGII

Kraj: Norwegia
Liczba dni: 8
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/152/
Wycieczka do Norwegii dla tych, którzy cenią komfort w podróży. Zobaczysz najpiękniejsze i najbardziej
malownicze ﬁordy oraz jęzory największego lodowca kontynentalnej Europy. Przejedziesz znaną drogą górską zwaną Drabiną Trolli. Czekają na Ciebie słynne wodospady i niepowtarzalne formacje skalne zawieszone nad
wąskimi morskimi zatokami. Wycieczka w małej grupie wygodnym busem z noclegami w hotelach.

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

1 DZIEŃ - PRZELOT DO OSLO
Wylot z Polski i przylot do Oslo. Przejazd i zakwaterowanie w hotelu.

Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego w Europie, skontaktuj się z nami!

2 DZIEŃ - OSLO - ZWIEDZANIE MIASTA
Zwiedzanie Oslo: centrum, ratusz, parlament, pałac królewski, nabrzeże portowe. Następnie wizyta w jednym z
ciekawych, podróżniczych muzeów na Półwyspie Bygdoy: np. Muzeum Łodzi Wikingów, Muzeum Kon-Tiki, Muzeum
Statku Polarnego Fram. Przejazd na północ.

3 DZIEŃ - FIORD GEIRANGER I DRABINA TROLLI
Przejazd zapierającą dech w piersiach „Drabiną Trolli" do najpiękniejszego ﬁordu Norwegii - Geiranger. „Droga
Trolli" to 11 serpentyn, z których większość zakręca pod kątem 180 stopni. Po drodze widok na imponującą „Ścianę
Trolli". Następnie malowniczy rejs promem po ﬁordzie Geiranger, podziwiamy wodospad 7 Sióstr.

4 DZIEŃ - LODOWIEC JOSTEDALSBREEN - LAERDAL
Przejazd do Parku Narodowego Jostedalsbreen. Wycieczka pod jęzor lodowcowy (czas przejścia ok. 40 min w jedną
stronę, można wykupić przejazd specjalnym samochodem elektrycznym). Fjaerland - Norweskie Muzeum
Lodowców - multimedialna skarbnica wiedzy o lodzie. Przejazd do Laerdal - małego zabytkowego miasteczka na
brzegu Sognefjorden. Laerdal znane jest z funkcjonującego tutaj Centrum Łososia - tu dowiemy się wszystkiego o
tych niezwykłych i smacznych rybach.

5 DZIEŃ - LAERDAL - BERGEN
Przejazd jednym z najdłuższych tuneli drogowych świata (24,5 km), zapoznamy się z jego rozświetlonymi na
niebiesko salami. Następnie krótki postój we Flam - miejscowości rozsławionej przez kolej górską zaczynającą tutaj
swój bieg. Malowniczą trasa dojedziemy do Bergen - stolicy ﬁordów. Spacer po zabytkowym Bryggen i słynnym
targu rybnym, gdzie można kupić świeże owoce morza i ryby.
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6 DZIEŃ - HARDANGERVIDDA – WODOSPAD VORINGSFOSSEN
Przejazd do wodospadu Voringsfossen. 2 godzinny spacer doliną pod samą kaskadę wodospadu. Dla chętnych
wizyta w Centrum Parku Narodowego Hardangervidda – ekspozycja poświęcona przyrodzie i osadnictwu na
płaskowyżu.

7 DZIEŃ - HARDANGERVIDDA - OSLO
Przejazd malowniczą drogą wzdłuż płaskowyżu Hardangervidda. Spacer po płaskowyżu w poszukiwaniu wolno
żyjących reniferów. Powrót do Oslo. Spacer po słynnym Parku Vigelanda – wspaniałej galerii 212 rzeźb ludzkich
postaci wyrażających emocje towarzyszące nam na różnych etapach życia.

8 DZIEŃ - POWRÓT DO POLSKI
Przejazd na lotnisko i lot powrotny do Polski.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

05.06 - 12.06 2023

1840.00 EUR + 1000.00 PLN

24.07 - 31.07 2023

1840.00 EUR + 1000.00 PLN

07.08 - 14.08 2023

1840.00 EUR + 1000.00 PLN

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT:
komfortowy samochodem / bus na całej trasie według programu
ZAKWATEROWANIE:
7 noclegów w hotelach lub pensjonatach
WYŻYWIENIE:
7 śniadań
POZOSTAŁE:
opieka 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 lotniczych do Oslo
pozostałego wyżywienia
biletów wstępu do muzeów: ok. 100 EUR
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 20
PLN/os.
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