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Norwegia: Magiczna północ i południe 

 

Trasa: Alta – Nordkapp – Svolvaer – Henningsvær – Stamsund 
– Lofoty – Bodo – Trondheim – Droga Atlantydzka – Drabina 
Trolii – Geirangerfjord – Sognefjorden – Bergen – Stavanger – 
Preikestolen – Oslo – Goeteborg – Ystad 
 
 
Wyrusz w niezapomnianą wyprawę do krainy fiordów i dzikiej 

natury!  Przemierz Norwegię od północy do południa, gdzie czeka Cię niezapomniana 
wyprawa na Nordkapp! 
 

Największe atrakcje:  

• Goeteborg i Oslo 
• Lofoty – jedne z najpiękniejszych wysp na świecie 
• Droga Atlantydzka i tzw. „Drabina Trolli” 
• Sognefjorden – drugi pod względem długości fiord na świecie 
• Preikestolen – jeden z najsłynniejszych klifów w Norwegii  
• Przylądek Północny (Nordkapp) 
• Bergen – najważniejsze miasto średniowiecznej Norwegii  

 
PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Alta 
Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie, odprawa bagażowa. Przelot do Alty, słynącej m.in. 
z muzeum, na którego terenie znajdują się prehistoryczne ryty skalne, liczące do 6,5 tys. lat, które 
są największym skupiskiem tego typu malowideł naskalnych w północnej Europie. 
 
Dzień 2 Nordkapp 
Tego dnia udamy się na przylądek Północny. 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.  
 
Dzień 3 Alta – Svolvaer 
Przyjazd Przejazd przez malownicze tereny Norwegii w kierunku Lofotów. W 2006 roku eksperci 
National Geographic przyznali tym wyspą trzecie miejsce wśród najpiękniejszych wysp na całym 
świecie. Archipelag Lofotów jest niepowtarzalny i zachwyca na każdym kroku. To ciągnące się w 
nieskończoność plaże, wynurzające się szczyty górskie oraz niezwykła magia kola 
podbiegunowego. 
 
Dzień 4 Svolvaer – Henningsvær – Stamsund 
Tego dnia zobaczymy jak żyją mieszkańcy głównego ośrodka rybołówstwa na północy. Lofoty to 
grupa sześciu wysp, na których terenie mieszczą się przepiękne plaże i majestatyczne fiordy, 
spotkać można też tutaj maskonury. Odwiedzimy Henningsvær, czyli bez wątpienia najpiękniejszą 
wioskę na wyspach. To właśnie w Henningsvær znajduje się słynne boisko piłkarskie, z którego ze 
wszystkich stron rozpościera się widok na morze. Następnie wybierzemy się do Stamsund - 
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malowniczej wioski ze słynnymi czerwonymi, drewnianymi domami. Przejazd na bajkową 
piaszczystą plażę Haukland, gdzie woda ma kolor turkusowo-zielony.  
 
Dzień 5 Lofoty – Bodo 
Zakwaterowanie na promie, który zabierze nas w magiczną podróż wśród fiordów do miasta Bodo. 
Podczas rejsu będziemy podziwiać majestatyczne fiordy, bajkowe zatoczki oraz okoliczne porty. 
Następnie przejazd do malowniczego miasta Bodo. Położone na półwyspie Bodø jest stolicą orłów 
bielików – na całym świecie nigdzie nie ma większego skupiska bielików niż tutaj. To właśnie w 
Bodo codziennie można podziwiać, jak niezliczone ilości tych majestatycznych ptaków szybuje 
nad miastem. 
 
Dzień 6 Trondheim 
Wizyta w Parku Narodowym Saltfjellet–Svartisen. Przejazd przez magiczną granice koła 
podbiegunowego do Trondheim. Zwiedzanie Trondheim, miasta które było pierwszą stolicą 
Norwegii, to właśnie tutaj zbierał się wczesnośredniowieczny parlament. Zobaczymy główny plac 
miejski, katedrę Nidaros Domkirke, która jest największym średniowiecznym budynkiem całej 
Skandynawii. Następnie Stifgarden, który jest największą drewnianą budowlą w Norwegii. W XVIII 
wieku budynek był własnością królewskiego doradcy, dziś jest oficjalną rezydencją królewską. 
 
Dzień 7 Trondheim – Droga Atlantydzka – Drabina Trolii 
Przejazd przez niezwykle malowniczą Drogę Atlantydzką, która w 2005 roku została uznana za 
"norweską budowlę stulecia". Z drogi czasem można wypatrzeć wieloryby lub foki, daje ona 
odczucie podróży przez otwarty ocean. Brytyjski dziennik The Guardian uznał Drogę Atlantycką za 
najpiękniejszą trasę samochodową świata. Następnie przejazd malowniczą drabiną trolli, czyli 
jedną z najbardziej krętych dróg Europy. Położona wśród przepięknych gór, składa się z aż 11 
potężnych serpentyn. 
 
Dzień 8 Geirangerfjord – Sognefjorden 
Tego dnia udamy się do miejscowości Geiranger, która została okrzyknięta najpiękniej położonym 
miejscem na ziemi. Następnie będziemy podziwiać Sognefjorden – najdłuższy w całej Europie i 
zarazem drugi pod względem długości fiord na świecie. Najwęższą odnogą Sognefjordu jest 
Naeroyfjord, szeroki na zaledwie 250 metrów. W 2005 roku został on wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO.  
 
Dzień 9 Bergen 
Przejazd do malowniczo położonego Bergen. Miasto od wschodu otacza siedem gór, natomiast od 
zachodu i północy wąskie fiordy oraz wyspy. Bergen zostało założone już w 1070 roku i było 
najważniejszym miastem średniowiecznej Norwegii. Zobaczymy m.in. Bergenhus – pozostałości 
średniowiecznej fortecy, Bryggen, które jest pierwotnym miejscem osady, a zarazem najstarszą 
częścią miasta oraz Torget – kolorowy targ rybny.  
 
Dzień 10 Stavanger – Preikestolen  
Po śniadaniu przejazd w kierunku Stavanger. Miasto to znane jest z połowu szprotek oraz z 
przemysłu naftowego. Wybierzemy się na spacer po starym mieście oraz dzielnicach portowych 
Stavanger, gdzie zobaczymy m.in. katedrę św. Swithuna, która jest jedyną katedrą w Norwegii, 
która praktycznie od XIV wieku pozostaje niezmieniona. Następnie czeka nas ok. 3-godzinny 
trekking na Preikestolen – jednego z  najsłynniejszych klifów w Norwegii.  
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Dzień 11 Oslo 
Zwiedzanie stolicy Nowegii, zobaczymy m.in. Karl Johans Gate – najbardziej reprezentatywną 
dzielnicę miasta, Teatr Narodowy, Pałac Królewski, Zamek Akershus, skocznie 
Holmenkollbakken, nadbrzeżne dzielnice Tjuvholmen i ratusz. 
 
Dzień 12 Goeteborg – Ystad 
Przejazd przez malownicze tereny Szwecji do Po drodze krótkie zwiedzanie Goeteborga i 
rysunków naskalnych w Tanum. Zaokrętowanie na statku i rejs do Świnoujścia. Nocleg w 2-
osobowych kajutach na promie.  
 
Dzień 13 Świnoujście – Poznań 
Powrót do Poznania. 
 
Termin:  16.07 – 28.07.2019r.   Cena:  8 960 PLN 

Cena obejmuje:  
 

 przelot na trasie: Warszawa / Alta (bagaż rejestrowany w cenie) 

 noclegi sprawdzonych hotelach i domach gościnnych - pokoje 2 os. z łazienkami (dopłata 
do pokoju 1-os.: 670 EUR z wyłączeniem rejsu Świnoujście / Ystad) 

 11 śniadań 

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania klimatyzowanym minibusem  

 nocny rejs promem z Ystad do Świnoujścia (2-os. kajuty wliczone w cenę) 

 rejs promem na Lofoty  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem 

 kierowca / pilot / tłumacz ze strony B.P. Łachmański Travel 

 opłatę wjazdową do Szwecji i Norwegii oraz lokalne podatki i opłaty rządowe 

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska  
 

Cena nie obejmuje: pozostałych posiłków oraz napojów do posiłków, napiwków, wydatków 
osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów (ok. 90 
EUR / os.) 

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.  
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