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Norwegia: Tromso, Nordkap, fiordy i 
zorza polarna - wycieczka 

 
Trasa: Tromso – Nordkapp (Przylądek Północny) – 
Honningsvag - Kirkenes  
 
Wyrusz w niezapomnianą wyprawę do krainy fiordów i zorzy 

polarnej! Spotkaj się oko w oko z wielorybami – największymi ssakami świata. Wypłyń w wielką 
przygodę – rejs statkiem do miejscowości Kirkenes, odwiedź Nordkapp, spędź bajkową 
sylwestrową noc w lodowym hotelu i spróbuj dogonić zorzę!  
 
Prawdziwa przygoda dopiero się zaczyna! 
 
 
Największe atrakcje:  

 5 niezwykłych szans by upolować zorzę polarną! 

 Tromso – rejs na wielorybie foto safari 

 Wycieczka na malowniczy Przylądek Północny (Nordkapp) 

 Honningsvag – najdalej na północ położone miasto w Norwegii 

 Noc i kolacja sylwestrowa w magicznym lodowym hotelu 

 Safari w zaprzęgach psów husky 

 Wyprawa skuterami śnieżnymi w poszukiwaniu zorzy polarnej 
 
 
PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Tromso (-/-/-) 
Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie, odprawa bagażowa. Przelot do Norwegii. Po 
przelocie do Tromso transfer do hotelu, spacer co centrum miasta i nocleg. 
 
Dzień 2 Tromso (S/-/-) 
Po śniadaniu wyruszymy w rejs na wielorybie foto safari (cena rejsu – ok. 1485 NOK / os.). Będzie 
to niezwykła okazja by zobaczyć największe ssaki świata w ich naturalnym środowisku. Następnie 
czas na wielką przygodę – rejs statkiem do miejscowości Kirkenes, gdzie czeka nas bajkowa noc 
sylwestrowa w lodowym hotelu. Zakwaterowanie na statku. Po kolacji, daleko, na głębokiej 
wodzie, gdzie światła miejskie nie zakłócają spektakli odgrywanych przez zorzę polarną,  czeka 
nas pierwsze polowanie na to niepowtarzalne zjawisko. 
 
Dzień 3 Honningsvåg i Przylądek Północny (S/-/-) 
Rejs statkiem do miejscowości Honningsvag na wyspie Mageroya. Po drodze będą towarzyszyć 
nam bajkowe norweskie fiordy. Krótka wizyta w Honningsvag, najdalej na północ położonym 
mieście w Norwegii. Następnie udamy się na przylądek Północny (cena wycieczki – ok. 170 EUR / 
os.). Nordkapp to cel wielu podróżników. Przylądek zawdzięcza swoją nazwę angielskiemu 
odkrywcy - Richardowi Chancellor, który w 1553 roku przepłynął obok niego podczas swoich 
poszukiwań morskiej drogi z Europy do Azji. Oprócz atrakcji typowo estetycznych (piękne widoki!), 
na Przylądku Północnym będziemy podziwiać także słynny globus z 1978 roku. Powrót na statek i 
dalszy rejs w kierunku Kirkenes. Po kolacji kolejna możliwość „upolowania” zorzy polarnej.  
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Dzień 4 Kirkenes (S/-/K) 
Tego dnia dopłyniemy do portu w Kirkenes – miasta położonego dalej na wschód niż Stambuł czy 
Sankt Petersburg! Przejazd do magicznego lodowego hotelu. Obiekt Kirkenes Snowhotel 
usytuowany jest na dalekiej północy Norwegii, 10 km od miasta Kirkenes oraz 500 metrów od 
fiordu Bøkfjorden, i oferuje zakwaterowanie w niezwykłych lodowych apartamentach. Śnieżne 
apartamenty urządzone są w arktycznym stylu. Ich wnętrza zdobią skomplikowane lodowe rzeźby. 
Zakwaterowanie w lodowym hotelu oraz wizyta na farmie reniferów. Następnie wybierzemy się na 
safari w zaprzęgach psów husky. Przejazd kilkukilometrową, malowniczą trasą przez las (płatne 
dodatkowo – ok. 1950 NOK / os.). Wieczorem uroczysta kolacja sylwestrowa w przepięknej 
restauracji lodowego hotelu Kirkenes Snow Hotel oraz pokaz sztucznych ogni. Daleko w głębi 
lądu, gdzie światła miejskie nie zakłócają spektakli odgrywanych przez zorzę polarną, czeka nas 
niezwykle uroczyste, noworoczne polowanie na to niepowtarzalne zjawisko. 
 
Dzień 5 Kirkenes (S/-/-) 
Po śniadaniu wycieczka na granicę norwesko-rosyjską. Jadąc na granicę zatrzymamy się w trzech 
strategicznych miejscach: w niezwykle barwnym sklepie z rosyjskimi pamiątkami, oraz przy dwóch 
punktach ze znakami granicznymi oraz kierunkowskazami na rosyjski Murmańsk. Na wycieczce 
dowiemy się o bujnym procesie modelowania przebiegającej tutaj linii granicznej. Następnie 
przejazd na niezwykle malowniczy punk widokowy, z którego rozpościera się wręcz bajkowy widok 
na Kirkenes. Wieczorem kolejna wyprawa w poszukiwaniu zorzy polarnej: przejazd 
dwuosobowymi skuterami śnieżnymi trasą liczącą ok. 10 km (cena wyprawy – ok. 2150 NOK / 
os.). 
 
Dzień 6 Kirkenes – Warszawa (S/-/-) 
Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Warszawy. 
 
Termin:   28.12.2018r. – 02.01.2019r. 
 
Cena:  8 369 PLN 
 
 
Tromso – Kirkenes: rejs statkiem Nordlys  
Nordlys to ogromny statek pasażerski o wysokim standardzie. Może on zabrać na swój pokład aż 
691 pasażerów. Okręt został nazwany na cześć zjawiska naturalnego na tych wodach, widzianego 
każdego roku w okresie od października do marca. Northern Lights (Zorza Polarna) to pojęcie 
"Nordlys" w języku norweskim. Nie tylko nazwa statku, ale też jego wnętrze nawiązuje do tego 
niepowtarzalnego zjawiska.  
Wszystkie kajuty na statku wyposażone są w radio, telefon, biurko i produkty do kąpieli. 
Restauracja statku Nordlys szczyci się autentycznymi norweskimi specjałami i międzynarodową 
kuchnią, oferuje obfite śniadania w formie bufetu i 3-daniowe obiadokolacje. Na statku znajduje się 
też czynna przez całą dobę kawiarnia Aurora Cafe, która oferuje zimne i gorące posiłki oraz 
napoje.  Do dyspozycji gości statku sauna, pokój gier, salon zabaw dla dzieci, sklep, pralnia oraz 
centrum fitness.  
 
Bajkowa noc sylwestrowa - Kirkenes Snow Hotel 
Obiekt Kirkenes Snowhotel usytuowany jest na dalekiej północy Norwegii, 10 km od miasta 
Kirkenes oraz 500 metrów od fiordu Bøkfjorden, i oferuje zakwaterowanie w niezwykłych lodowych 
apartamentach. Na miejscu znajduje się sauna i restauracja. Zimą na terenie obiektu działa 
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ponadto przepiękny bar lodowy. Kirkenes Snow Hotel to idealne miejsce do obserwacji zorzy 
polarnej! 
 Naszym podróżnikom proponujemy dwa warianty zakwaterowania: 
 

a) Lodowe komnaty - śnieżne apartamenty urządzone są w arktycznym stylu. Ich wnętrza 
zdobią skomplikowane lodowe rzeźby. W apartamentach znajdują się termalne narzuty 
oraz ciepłe śpiwory. Apartamenty tego typu dostępne są tylko zimą. W lodowej komnacie 
panuje stała temperatura – 2/3 °C. Wspólne łazienki mieszczą się w pobliskim budynku. 
Nocleg w pokoju z lodu to doświadczenie godne największych miłośników przygód! 

 
b) Drewniane, prywatne, nowoczesne domki – ich wystrój inspirowany jest wnętrzami chat 

rybackich i łowieckich Lapończyków. W domkach znajdują się duże okna, z których 
roztacza się widok na góry – to idealne miejsce do obserwacji zorzy polarnej. Domki są 
wyposażone w klimatyzację, ogrzewanie podłogowe i ekskluzywną łazienkę. 

 
Cena obejmuje:  

 przeloty samolotami rejsowymi na trasie Warszawa / Tromso i  Kirkenes / Warszawa, opłaty 
lotniskowe i podatki graniczne 

 rejs statkiem na trasie Tromso - Kirkenes 

 1 nocleg w Kirkenes Snowhotel (do wyboru lodowa komnata lub nowoczesny drewniany 
domek), 2 noclegi w wysoko ocenianych hotelach 3 i 4 gwiazdkowych, 2 noclegi na statku 
w kajutach 2 os. z oknem (dopłata do pokoju 1-os. 610 PLN z wyłączeniem rejsu na trasie 
Tromso – Kirkenes oraz noclegu w Kirkenes Snow hotel) 

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania 

 wyżywienie zgodnie z programem (5 śniadań i jedna uroczysta kolacja sylwestrową w 
bajkowej restauracji Lodowego Hotelu Kirkenes Snowhotel) 

 wycieczki zgodnie z programem 

 pilota / tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel 

 opłatę wjazdową do Norwegii oraz lokalne podatki i opłaty rządowe 

 opłatę wylotową 

 ubezpieczenie KL i NNW wraz z opcją amatorskiego uprawiania sportu w SIGNAL IDUNA 
Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 31.  

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do posiłków, autokarowej wycieczki na 
Przylądek Północny (cena – ok. 170 EUR / os., konieczna wcześniejsza rezerwacja i płatność 
przed wyjazdem), rejsu w poszukiwaniu wielorybów (ok. 1485 NOK / os., konieczna wcześniejsza 
rezerwacja i płatność przed wyjazdem), wieczornej wycieczki skuterami śnieżnymi (ok. 2150 NOK 
/ os., konieczna wcześniejsza rezerwacja i płatność przed wyjazdem), wycieczki psimi zaprzęgami 
(ok. 1950 NOK / os., konieczna wcześniejsza rezerwacja i płatność przed wyjazdem), napiwków, 
wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie. 
 
Ze względu na specyfikę terminu (Sylwester) - termin zgłoszeń do 30.08.2018r. 
 
UWAGA Kalkulacja dla grupy 08 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. 
Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. 
Ostateczna cena biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w 
cenach biletów wstępu. 
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