NORWEGIA: REJS HURTIGRUTEN, NORDKAPP, ZORZA
POLARNA
Kraj: Norwegia
Liczba dni: 5
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/256/
Zimowe wycieczki nie muszą oznaczać nart! My proponujemy wyjazd do Norwegii na poszukiwanie zorzy polarnej przepięknego zjawiska świetlnego, występującego najczęściej za kołem podbiegunowym. Na jednym ze statków
ﬂoty Hurtigruten popłyniemy w rejs wzdłuż wybrzeża Norwegii z Tromso do Kirkenes, a wieczorem z pokładu statku
będziemy wypatrywać kolorowych "świateł północy".

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

1 DZIEŃ - TROMSO
Przelot do Tromso. Zakwaterowanie w hotelu. Przy odrobinie szczęścia już pierwszej nocy zobaczymy zorzę
polarną.
Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego w Europie, skontaktuj się z nami!

2 DZIEŃ - TROMSO
Po śniadaniu spacer po mieście, udamy się do Muzeum Polaria, którego budynek jest atrakcją samą w sobie
(lodowe kry nałożone na siebie). Wizyta rozpoczyna się od oglądania ﬁlmu o zorzy polarnej w Arktyce, a następnie
spacerując "arktyczną ścieżką" możemy zapoznać się z arktyczną, zimową burzą, przyrodą tundry oraz z zorza
polarną. Do kompleksu muzealnego należy także akwarium, w którym zobaczyć można foki. Amatorów ryb na
pewno zainteresuje ekspozycja na temat ryb występujących w Morzu Barentsa.
Podczas pobytu w Tromso możecie skorzystać z jednej z licznych atrakcji dla chętnych: szaleństwa na skuterach
śnieżnych (koszt ok. 190 EUR), Psie zaprzęgi ok. 190 EUR/os. Wielorybie Safarii ok. 180 EUR/os). Chęć wzięcia
udziału należy zgłosić przed podróżą.

3 DZIEŃ - TROMSO - ZAOKRĘTOWANIE
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Po południu zaokrętowanie na jednym ze statków ﬂoty Hurtigruten.
Wieczorem z pokładu statku kolejna szansa na obserwację naturalnego spektaklu świetlnego.

4 DZIEŃ - REJS WZDŁUŻ WYBRZEŻA DO PRZYLĄDKA NORDKAPP
Z pokładu statku podziwiamy piękne widoki i malownicze wybrzeże Norwegii. Trasa naszego rejsu wiedzie przez
Magerøysund i Hammerfest aż do Honningsvag - stolicy Przylądka Północy. Tutaj chętni mogą udać się na 3
godzinną wycieczkę na zwiedzanie North Cape Hall i postawienie stopy na Nordkappie (koszt ok. 144 EUR).
Wieczorem dalsza obserwacja nieba i poszukiwanie zorzy polarnej. Noc na statku.

5 DZIEŃ - KIRKENES,POWRÓT
Po śniadaniu wyokrętowanie i przejazd do Kirkenes. Miasteczko położone jest w zatoce, ok. 400km na północ od
koła arktycznego. Liczy ok. 6000 mieszkańców. Transfer na lotnisko i powrót do kraju.
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Po przylocie na lotnisko do Warszawy pożegnanie z pilotem i z grupą. Zakończenie wyprawy.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

06.02 - 10.02 2023

1790.00 EUR + 1000.00 PLN

26.02 - 02.03 2023

1790.00 EUR + 1000.00 PLN

CENA OBEJMUJE:
bilety lotnicze na trasie Warszawa - Tromso i Kirkenes - Warszawa
4 noclegi: 2 noclegi w kabinie 2-os. na pokładzie statku, 2 noclegi w hotelu 3* w pokoju 2-os. z
łazienką
wyżywienie: 2 śniadania i 2 kolacje na pokładzie statku, śniadanie w hotelu
rejs na pokładzie statku Hurtigruten na trasie Tromso - Kirkenes
transfer z lotniska do hotelu w Tromso, transfer po wyokrętowaniu na lotnisko w Kirkenes
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, przejazdów lokalnych,
pozostałego wyżywienia (ok. 20 EUR dziennie na osobę)
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 20
PLN/os.
atrakcji dla chętnych
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