NORWEGIA: ZORZA POLARNA POD TROMSO

Kraj: Norwegia
Liczba dni: 4
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/261/
Zorza polarna to nasza miłość od pierwszego wejrzenia i chętnie się nią dzielimy :) To przepiękne zjawisko świetlne
występuje najczęściej za kołem podbiegunowym, dlatego polecimy do Tromso w Norwegii. Pojedziemy też do
obozu Samów, gdzie z dala od świateł miasta są świetne warunki na obserwację. Do tego przejedziemy się psimi
zaprzęgami i zanocujemy w tradycyjnym namiocie regionu - lavvu.

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

Pandemia nie jest przeszkodą w planowaniu wypraw. Zdarza się jednak, że przeszkadza w realizacji niektórych
planów. Zapewniamy, że trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco sprawdzamy zasady wjazdu, czasy otwarcia atrakcji
i miejsc, które zamierzamy odwiedzić. Jednocześnie liczymy na Waszą wyrozumiałość, jeśli cokolwiek nie pójdzie
zgodnie z planem. Czasami jest to zupełnie niezależne od nas, mimo najszczerszych chęci.

1 DZIEŃ - PRZELOT DO TROMSO
Spotykamy się z pilotem wyprawy na lotnisku w Warszawie. Przelot do Tromso. Transfer i zakwaterowanie w
hotelu. Spacer po mieście.
(Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego w Europie, skontaktuj się z nami!)

2 DZIEŃ - POLARIA - OBÓZ SAMÓW - NOCLEG W NAMIOCIE LAVVU
Po śniadaniu udajemy się do Polarii - muzeum, 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.
Po wizycie w Polarii, powrót do hotelu, skąd wyruszamy do obozu poza miasto, aby spędzić arktyczną noc w
namiocie lavvu* (tradycyjny namiot północnego ludu Samów zamieszkującego Norwegię i Finlandię) w pobliżu
farmy psów husky. Przewodnicy pokażą Ci jak przygotować się do zimowego kampingu. Zjesz tradycyjną kolację
Samów - Bidos (mięso renifera z warzywami). Tutaj, z dala od miejskich świateł, będziemy wypatrywać zorzy
polarnej.
*jeśli ktoś nie chce nocować w plenerze może wrócić do hotelu na nocleg

3 DZIEŃ - PSIE ZAPRZĘGI - TROMSO
Po śniadaniu przejażdżka psim zaprzęgiem, obiad, a następnie powrót do miasta. Ponowne zakwaterowanie w
hotelu i czas wolny.
Chętni mogą ten czas wykorzystać na polowanie na zorzę na skuterach śnieżnych (koszt ok. 1090 PLN/os) lub
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polowanie busem.
Rozpoczniecie od 75-minutowego przejazdu do bazy, gdzie przejdziecie szkolenie z obsługi skuterów śnieżnych.
Organizator zapewnia ciepłe ubrania i kaski. Po szkoleniu rozpoczynacie przygodę. Na skuterach pokonacie 30 km.
Podróżujecie po 2 osoby na skuterze. Na trasie czekają Was piękne widoki okolicznych wzgórz. Będziecie mieli
także okazję pojeździć po zamarzniętym jeziorze. Jeśli czas i pogoda pozwoli, na chętnych czeka próba łowienia ryb
w lodzie.
Po zakończonej wycieczce zostaniecie poczęstowani posiłkiem serwowanym w namiocie lavvu, czyli tradycyjnym
schronieniu rdzennych mieszkańców tych rejonów - Samów. Po kolacji powrót do hotelu w mieście. Wycieczka trwa
od godziny 17:00 do północy.

4 DZIEŃ - POWRÓT
Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko i powrót do kraju.
Po przylocie na lotnisko do Warszawy pożegnanie z pilotem i z grupą. Zakończenie wyprawy.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

24.11 - 27.11 2022

4990.00 PLN + 490.00 EUR

30.12 - 02.01 2023

5990.00 PLN + 550.00 EUR

12.01 - 15.01 2023

4990.00 PLN + 490.00 EUR

CENA OBEJMUJE:
bilety lotnicze na trasie Warszawa - Tromso - Warszawa
transfery z i na lotnisko w Norwegii
3 noclegi: 1 nocleg w lavuu - namiocie Samów, 2 noclegi w hotelu 3-4*, w pokoju 2-os. z prywatną
łazienką
wyżywienie: 2 śniadania (bufet) i 2 kolacje (bufet lub trzydaniowy posiłek) w hotelu, 1 śniadanie w
trakcie wycieczki, 1 obiad w trakcie wycieczki, 1 kolacja u Samów (Bidos - tradycyjna potrawa z mięsa
renifera)
wycieczkę do obozu Samów
przejażdżkę psimi zaprzęgami
bilet wstępu do muzeum Polaria
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:
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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