SKANDYNAWIA
NORWEGIA – SZWECJA - FINLANDIA
Rejs do Szwecji, powrót samolotem z Norwegii
Nordkapp i Lofoty
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Nordkapp i Daleka Północ
Lofoty – najpiękniejsze wyspy świata
Skandynawskie miasta – Sztokholm, Helsinki, Trondheim
Narvik – „polskie” miasto za kołem polarnym
Cudne fiordy Norwegii
Wodospady i lodowce
Urzekające krajobrazy
Pamiątki z czasów Wikingów
Rejsy wielkimi i małymi promami

Skandynawia to niemal bajkowa kraina na wyciagnięcie ręki.
Urzeka oryginalnymi krajobrazami, czystym powietrzem, a
przede wszystkim gościnnością i bezpieczeństwem.
Mieszkańcy Północy obdarzają swoich gości dużą dozą
zaufania i mają do zaoferowania najwspanialsze pod
względem przyrodniczym obszary Europy.
Naszą podróż po krajach Skandynawii rozpoczniemy od
Szwecji. Sztokholm zachwyci nas przepychem i bogatą
historią. W Finlandii zawitamy do portu Turku i urokliwych,
pełnych zieleni zakątków Helsinek. Odwiedzimy wioskę św.
Mikołaja, a po przekroczeniu koła podbiegunowego udamy
się do najdalej wysuniętego punktu Europy – Nordkapp.
Czeka nas podróż przez malownicze, lecz surowe tereny
dzikiej Finlandii i Norwegii, gdzie pierwsi osadnicy
pozostawili po sobie naskalne rysunki. Odwiedzimy
urzekające miasteczka Lofotów oraz byłą stolicę Norwegii –
Trondheim z drewnianymi domami i ważną dla
mieszkańców katedrą. Do Polski wrócimy samolotem.

Dzień 1 / 10.06
WYJAZD I PROM
[Przejazd – 420 km]
Wyjazd w nocy z Warszawy
Przejazd do portu w Gdyni.
Zaokrętowanie na promie.
Godz. 08:15 – wypłynięcie do Karlskrony.
Godz. 18:45 – przypłynięcie do Szwecji.
Przejazd i nocleg po drodze.

Dzień 2 / 11.06
SZTOKHOLM
Przejazd do Sztokholmu.
Dzień poświęcimy zwiedzaniu miasta. Zaczniemy od wizyty w niesamowitym muzeum Vasa,
ufundowanym na pamiątkę budowy potężnego okrętu, mającego za zadanie …odstraszać
Polaków. Jego „spektakularna” inauguracja w 1628 roku zakończyła się wielkim fiaskiem, statek
przechylił się i utonął, a Polacy przez wieki podejrzewani byli o maczanie palców w tym
incydencie.

Zwiedzanie Gamla Stan – Starego Miasta. Dominują tu siedziby
władz i budynki pełniące funkcje reprezentacyjne. Oglądamy
wiele wspaniałych gmachów, przechadzamy się ulicami miasta,
znajdziemy się też koło słynnego ratusza, gdzie organizowane
są przyjęcia na cześć laureatów nagrody Nobla.
Przejazd do portu i nocna przeprawa promowa na Turku.
Noclegi w kabinach na promie.

Dzień 3 / 12.06
TURKU I HELSINKI
[Przejazd – 170 km]
Zacumowanie w porcie Turku. Przy porcie można zauważyć symbol miasta, zamek, którym po poślubieniu
fińskiego księcia, zawładnęła Katarzyna Jagiellonka. W przeprowadzce towarzyszyła jej 43-osobowa świta z
trzema karłami – symbolem przepychu na ówczesnych, opływających w bogactwo, europejskich dworach.
Przejazd do Helsinek.
Stolica Finlandii znana jako „Córka Bałtyku”, należy do najbardziej kameralnych miast Skandynawii.
Tonie w zieleni - parki nie są tu odosobnionym celem wizyt, a przeważająca częścią urbanizacji.
Zwiedzanie rozpoczniemy od niesamowitego kościoła wykutego w skale - Temppeliaukion Church. Z
zewnątrz budowla przypomina pojazd kosmiczny, który wylądował w środku miasta.

Zajrzymy do Soboru Zaśnięcia Matki Bożej zlokalizowanej w
historycznej części Helsinek Kamppi. Odwiedzimy serce Helsinek Plac Senacki i górującą nad nim katedrę.
Przejdziemy parkiem Esplanadi, gdzie będziemy mieli okazję
obserwować zrelaksowanych Finów, urządzających pikniki na
świeżym powietrzu. Zobaczymy statuę Johana Ludwiga Runeberga,
fińskiego poety narodowego, kompozytora hymnu Finlandii
„Mamme” („Nasza Ziemia”). Instalacja została wykonana przez jego
syna Waltera Runeberga, znamienitego fińskiego rzeźbiarza.
Kolacja – specjały fińskiej kuchni i nocleg w hotelu w Helsinkach.

Dzień 4 / 13.06
HELSINKI – LAHTI – OULU
[Przejazd – 610 km]
Opuszczamy zurbanizowane tereny Finlandii i udajemy się na północ. Przejazd do stolicy
fińskich sportów zimowych – Lahti, gdzie w tym roku odbywają się MŚ w narciarstwie
klasycznym. Zwykle te skocznie i trasy są szczęśliwe dla naszych sportowców. Każdy z nas
pamięta pierwsze medale Adama Małysza i słynne pojedynki z Matii Hautameki. Odwiedzimy
kompleks skoczni oraz muzeum narciarstwa.

Dalszy przejazd przez wielką krainę fińskich jezior. Przystanki na trasie w urokliwych miejscach i czas na zdjęcia
pięknych krajobrazów. Długi przejazd do „białego miasta” Oulu, które jest pięknie położone tuż nad Zatoką
Botnicką. Podczas krótkiego spaceru zobaczymy: Tuomiokirkko – XVIII-wieczna katedra, ratusz, ruiny zamku
Oulu. Na pewno zadziwi nas to, iż miasto funkcjonuje w swoim, bardzo dynamicznym rytmie.
Kolacja. Nocleg w hotelu w okolicach Oulu.

Dzień 5 /14.06
OULU – ROVANIEMI
[Przejazd – 520 km]
Opuszczamy Oulu i udajemy się do tzw. wioski Św. Mikołaja, położonej ok. 8 km od stolicy Laponii –
Rovaniemi. W miarę możliwości (wbrew pozorom jest to osoba bardzo zajęta) spotkanie z samym Św.
Mikołajem i uściśnięcie z nim ręki oraz pamiątkowe zdjęcie. Potem czas na dalszą eksplorację wioski odwiedziny w urzędzie pocztowy, z którego Św. Mikołaj wysyła listy do dzieci z całego świata, zakup
pamiątek lapońskich. Atrakcją jest też sama biała linia, przebiegająca przez wioskę, która to wyznacza
granicę koła podbiegunowego. Za kołem polarnym wjeżdżamy już w prawdziwe obszary polarne.

Dalszy przejazd przez malowniczą fińską Laponię. To kraina Lapończyków, którzy do dzisiaj zajmują się
hodowlą reniferów.
Kolacja. Nocleg po drodze w domkach lub hotelu na północy w fińskiej Laponii.

Dzień 6 /15.06
JEZIORO INARI – NORDKAPP - ALTA
[Przejazd – 600 km]
Udajemy się tzw. Drogą Reniferów do granicy fińsko-norweskiej. Przekroczenie granicy i dalsza podróży
przez daleką północ w kierunku słynnego przylądka Nordkapp. Podróż przez Lakslev - miejscowość położoną
na południowym krańcu pięknego Porsangerfjordu, z najstarszym kościołem północnej Norwegii. Przyjazd na
Przylądek Północny (Nordkapp), zwanym krańcem Europy. To najdalszy punkt na północy, gdzie prowadzi
droga. Z przylądka widzimy Morze Arktyczne i czujemy na sobie powiew arktycznego powietrza. Arktyczne
lato jest tu bardzo krótkie i tylko wtedy pojawiają się tu kwiaty. Przejście pod rzeźby wykonane przez dzieci
z siedmiu kontynentów, obrazujące „radość, przyjaźń i współpracę”. Spacer po Nordkapphallen - wizyta w
lokalnych sklepach, gdzie możemy nabyć upominki z dalekiej północy. Na pamiątkę każdy uczestnik otrzyma
certyfikat pobytu na przylądku. O tej porze roku nigdy nie zachodzi tu słońce.
Dalsza podróży przez dzikie tereny wyspy Mageroya. Mijamy najdalej wysunięte na północ miasteczko
Honningsvag, w którym odwiedzimy Bar Lodowy. Przejazd z miejscowości Olderfjord w kierunku Alty przez
dzikie i praktycznie niezamieszkałe tereny Finnmarku.
Kolacja. Nocleg w domkach lub hotelu w okolicach Alty.

Dzień 7 /16.06
ALTA - NARVIK
[Przejazd – 500 km]

Po śniadaniu zwiedzamy Altę. To mała wioska rybackiej słynąca z prehistorycznych rysunków naskalnych.
Rytów doliczono się ponad 4 tys., zgrupowanych w czterech różnych miejscach, najwięcej w Hjemmeluft, tuż
pod Altą. Przejazd przez widokową i malowniczą północ Norwegii. Mijamy Alpy Lygeńskie. Ośnieżone,
majestatyczne szczyty gór i lodowce, niezliczone wyspy i szkiery, łagodny pejzaże na poziomie morza,
wcinające się fiordy zalesione doliny pokazują piękno tego dzikiego terenu. Widoki przyprawiają o zawrót
głowy, ale są tak wspaniałe, że szybko można zapomnieć o jakichkolwiek dolegliwościach.
Przyjazd do Narwiku, założonego przez Wikingów, którzy pozostawili po sobie pamiątki w postaci napisów
runicznych. Miasto to zasłynęło przede wszystkim z krwawych z walk w czasie II Wojny Światowej, w których
brali udział polscy żołnierze. W miasteczku znajduje się dużo obiektów świadczących o wojennych
wydarzeniach, takich jak pomniki żołnierzy czy największe w kraju cmentarzysko okrętów. Odwiedzimy
cmentarz wojskowym z mogiłami polskich żołnierzy oraz Muzeum Wojny. Niestety nie znajdziemy tutaj
starych domów, wszystko zostało zniszczone podczas wojny.
Kolacja. Nocleg w hotelu lub w domkach w okolicach Narviku.

Dzień 8 /17.06
NARVIK – LOFOTY – BODO
[Przejazd – 370 km]
Przejazd mostami na archipelag Lofotów. To kwintesencja piękna i nigdzie na świecie nie znajdziemy takich
krajobrazów. Zwiedzamy wyspy Vestvågøy oraz Moskenesøy. Mijając położone na wybrzeżu malownicze
wioski rybackie z suszącymi się dorszami, dotrzemy do wioski rybackiej Henningsvaer położonej na kilku
wyspach z uroczą charakterystyczną architekturą. Dalszy przejazd przez Lofoty do miejscowości Reine.
Ostatnią miejscowością na Lofotach jest wioska Å, która jest też ostatnią literą norweskiego alfabetu. Za
przylądkiem sroży się Moskenestraumen – jeden z najniebezpieczniejszych wirów wodnych , o którym pisał
sam Juliusz Verne.
Późnym popołudniem czeka nas rejs do Bodo, to morska przygoda i kolejna dawka pięknych krajobrazów.
Kolacja i nocleg w domkach w okolicy Bodo.

Dzień 9 /18.06
BODO – SVARTISEN
[Przejazd – 290 km]

Opuszczamy hotel i udajemy się na południe.
Przekraczamy koło polarne, gdzie zatrzymujemy się
podziwiając wspaniały krajobraz tundy górskiej. Dalej
podróż w kierunku Parku Narodowego SaltfielletSvartisen, ze słynnym lodowcem o tej samej nazwie.
Jest to drugi co do wielkości lodowiec w Norwegii
zajmujący powierzchnię ponad 370 m2 i grubości ok
100 metrów, ale też jeden z najniżej położonych. By
dostać się pod lodowiec popłyniemy w krótki, lecz
jakże widokowy rejs. Następnie czeka nas łatwy
trekking do krawędzi lodowca. Spacer po okolicy i
podziwianie lodowych form czoła lodowca.
Przejazd w kierunku miasta Mo i Rana.
Kolacja i nocleg w hotelu lub w domkach.

Dzień 10 /19.06
MO I RANA - TRONDHEIM

[Przejazd – 490 km]
Przejazd w kierunku Trondheim. Droga biegnie wzdłuż potężnych dolin rzecznych. Tutejsza rzeka Namsen
słynie z ogromnej ilości łososi. Mijamy małe miasteczka i wioski będące ważnymi węzłami dla transportu i
handlu. Przejazd do słynnej miejscowości Stiklestad, gdzie rozegrała się najważniejsza bitwa w norweskiej
historii, w której poległ król Olaf II. Jest to miejsce narodzin norweskiej jedności narodowej. W miejscu
śmierci króla Olafa, znajduje się ascetyczny kościół. Znajdziemy tu też skansen z kilkunastoma drewnianymi
budynkami wiejskimi, ilustrującymi historię osadnictwa od czasów wikingów do początków XX wieku.
Dojazd na przedmieścia Trondheim. Przejazd przez miejscowość Hell, czyli „piekło” i możliwość zakupu
kolekcjonerskiego biletu kolejowego. Przyjazd do Trondheim powszechnie uważane za bramę północy. Jest
to była stolica Norwegii oraz miejsce spoczynku króla Olafa II, który został świętym.

Wieczorem kolacja pożegnalna w jednej z lokalnych restauracji.
Nocleg w hotelu w Trondheim lub w okolicy.

Dzień 11 /20.06
TRONDHEIM
Trondheim mimo, że utraciło swoją rolę polityczną, dla wielu Norwegów to nadal stolica historyczna,
kulturalna i religijna tego państwa. Najwspanialszą budowlą w mieście jest katedra Nidaros, zbudowana na
cześć Olafa I przez jego bratanka. W katedrze znajdziemy relikwie świętego Olafa I, do których rok rocznie
zmierza rzesza pielgrzymów. Katedra to również była siedziba biskupów oraz miejsce koronacji norweskich
monarchów. W jeden z naw bocznych znajdziemy m.in. klejnoty koronne. Obok katedry stoi Erkebispearden,
były Pałac Arcybiskupi, obecnie mieście się tam Muzeum Wojska. Spacer po charakterystycznym mieście
kolorowymi domami z drewnianymi fasadami. Przejdziemy pod staromiejski most Gamle Bybrua z XVII w,
który prowadzi do twierdzy Kristiansten, z której rozpościera się widok na całe miasto. Dalszy spacer po
nierozległym lecz urokliwym mieście - zobaczymy stary szpital czy Bakklandet oraz pod drewnianą
rezydencję królewską Stiftsgarden. Odwiedzimy stary port i nabrzeże z kolorowymi magazynami i wąskimi
uliczkami, gdzie według legend błąka się duch Olafa.
Przejazd na lotnisko.
Wylot do Warszawy z przesiadką w Oslo o godzinie 15:00. Przylot do Warszawy o 19:10.

PRZEDŁUŻENIE WYJAZDU O OSLO
Dzień 11 /20.06
TRONDHEIM – LILLEHAMMER
[Przejazd – 360 km]
Dla chętnych osób istnieje możliwość przedłużenia wycieczki o zwiedzanie stolicy Norwegii – Oslo.
Opuszczamy Trondheim i kierujemy się drogą na południe Norwegii w stronę Lillehammer. Jedziemy przez
malownicza dolinę rzeki Lagen. Jest to druga najdłuższa dolina w Norwegii – Gudbrandsdalen. Mieszkańcy
tej okolicy mają silne poczucie niezależności i odrębności. Region ten słynny jest z tradycyjnych tańców i
muzyki. To tutaj też, wg podań, mieszkała legendarna postać Peer Gynt. Legendy o nim zna każdy
mieszkaniec tego kraju. Kojarzony jest jako człowiek lasu, przemierzający norweskie doliny na drewnianych
nartach. Na podstawie legend powstało o nim wiele bajek, książek i sztuk teatralnych.
Wieczorem przyjazd w okolicę Lillehammer. Kolacja. Nocleg w hotelu

Dzień 12 /21.06
LILLEHAMMER – OSLO
[Przejazd – 180 km]
Znajdujemy się w stolicy regionu, o której świat szerzej usłyszał przy okazji zimowych igrzysk olimpijskich w
1994 roku. Miasto położone jest nad jeziorem Skreia do którego wpada rzeka Lagen. Wczesnym rankiem
krótki spacer po mieście. Dalszy przejazd w kierunku Oslo. Przyjazd do stolicy Norwegii. Około 3 godzinne
zwiedzanie miasta. Centrum Oslo jest na tyle zwarte, ze wszystkie atrakcje są oddalone od siebie na kilka
kroków. Spacer po Oslo rozpoczniemy od przechadzki Karl Johans Gate, jedną z najdroższych ulic świata.
Ulicą tą dojdziemy do Pałacu Królewskiego, gdzie panuje nam miłościwie król Harald V. Po drodze zobaczymy
z zewnątrz budynek Teatru Narodowego i Parlamentu, a także Uniwersytet. Bardzo ciekawy będzie też
spacer po Parku Vigelanda, w którym artysta ustawił ponad dwieście rzeźb ludzkich postaci. Niektóre z nich
to prawdziwe arcydzieła. Dalsze zwiedzanie - Ratusz, gdzie co roku wręczana jest pokojowa nagroda Nobla.
Przejazd na lotnisko.
Wylot do Warszawy o godzinie 17:20. Przylot do Warszawy o 19:10.

Świadczenia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

noclegi w hotelach 2-3* w pokojach dwuosobowych (z łazienkami) lub w domkach
(możliwość wspólnych łazienek dla 2 lub 3 pokojów)
śniadania
obiadokolacje (od dn. 3 do dn. 10), (opcja przedłużenia - obiadokolacja w dn. 11)
Rejs z Polski do Szwecji, ze Szwecji do Finlandii, rejs z Lofotów i do lodowca
nocleg na promie: Sztokholm – Turku (kabiny 4-os. z łazienką)
przelot samolotem (z przesiadką) z Trondheim do Warszawy (w przypadku przedłużenia
wyjazdu - przelot Oslo – Warszawa)
przejazdy autokarem (wielkość autokaru zależy od wielkości grupy)
opłaty za autostrady, tunele, mosty
bilety wstępu do odwiedzanych miejsc
wszystkie aktywności ujęte w programie
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
obsługa pilota – przewodnika na całej trasie
lokalni przewodnicy w wybranych miastach
opłata TFG (Turystyczny Fundusz Gwarancyjny)

Cena nie obejmuje:
•
•
•

pozostałego wyżywienia, w tym posiłków na promach
napojów do posiłków poza śniadaniami
Dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji (wg warunków TU AXA) – 2,8% ceny

UWAGI:
• Minimalna liczba uczestników: 20. Minimalna liczba uczestników na duży autokar: 28.
Miejsca w kabinach na promach i miejsca na wybrany lot powrotny są potwierdzane w
momencie zawarcia umowy.
• Kolejność zwiedzania może ulec zmianie

