Norwegia

od 2395

zł/os.* – przy grupie 45 uczestników + 3 osoby opieki
od 2495 zł/os.* – przy grupie 40 uczestników + 3 osoby opieki
od 2595 zł/os.* – przy grupie 35 uczestników + 3 osoby opieki

*ceny imprez lotniczych z uwagi na zróżnicowany koszt biletów lotniczych
kalkulujemy indywidualnie dla każdej grupy.

1. Dzień:
Zbiórka na lotnisku, wylot godz. 06:15, przylot do Oslo 08:10, przejazd przez Geilo –
wypoczynkowa miejscowość narciarska, następnie z Foslii przez kanion Mabodal, który
pozostawia niezapomniane wrażenia, rejs promem. Krótki postój przy wspaniałym wodospadzie
Voringsfoss o 182 – metrowym spadku wody. Przejazd wzdłuż przepięknego Hardangerfjord
Przejazd do Bergen, obiadokolacja, nocleg.

2. Dzień:
Śniadanie. Zwiedzanie miasta m.in.: Stare Miasto ze słynnymi skandynawskimi drewnianymi
domami, wieża Rosenkrantza, przejazd najdłuższym tunelem w Norwegii (blisko 25 km) do Flam,
przeprawa z Mannheller nad brzegami najdłuższego i najgłębszego fjordu Sognefjord, Przejazd do
Fjerlandu, gdzie będzie możliwość zobaczenia jęzora lodowca Boyumsbreen, obiadokolacja i
nocleg w Hellesyllt.

3. Dzień:
Śniadanie, rejs statkiem po fjordzie do Geiranger – jednej z najpiękniej położonych miejscowości
w Norwegii u podnóża gór nad Geirangerfjord przejazd „drogą Orłów” do Eidsdal, krótka
przeprawa promowa do Linge, następnie jedna z największych atrakcji turystycznych Norwegii –
serpentynowa „Droga Trolli”. Dalsza trasa prowadzi doliną Gudbrandsdal, z zachowaną zabudową
starożytnych domostw, przejazd przez typowy norweski krajobraz, wzdłuż brzegów Jeziora Mjosa
do Lillehammer, obiadokolacja, nocleg.
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4. Dzień:
Śniadanie, krótkie zwiedzanie Lillehamer – światowej sławy ośrodka sportów zimowych, przejazd
do stolicy Norwegii – Oslo:zwiedzanie najsłynniejszych zabytków miasta: imponujący budynek
Opery, ulica Karl Johans Gate, gmach parlamentu, Teatr Narodowy, Pałac Królewski, twierdza
Akershus, park Vigelanda ze 150 rzeźbami. Wizyta na wzgórzu Holmenkollen, skąd rozpościera
się piękna panorama na miasto. Zakwaterowanie w okolicach Oslo, obiadokolacja, nocleg.

5. Dzień:
Wczesne śniadanie lub suchy prowiant, przejazd na lotnisko, wylot o 08:40, przylot do Polski o
10:30.
Program ramowy kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Istnieje możliwość jego modyfikacji.

Świadczenia zawarte w cenie:
Przelot samolotem oraz opłaty lotniskowe (wyloty z Warszawy, Katowic, Poznania, Wrocławia,
Szczecina, Lublina, Gdańska),
transport komfortowym autokarem podczas całej wycieczki,
zakwaterowanie w schroniskach młodzieżowych/hostelach w pokojach 4-8 osobowych z
łazienkami,
wyżywienie: 4 śniadania, 4 obiadokolacje,
ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu,
opieka pilota wycieczek.

Dodatkowo płatne:
Koszt realizacji programu: bilety wstępu, przeprawy promowe, rejsy statkiem ok. 75 Euro/os.
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