
CENA NIE ZAWIERA:
dop³aty do pokoju jednoosobowego 
w Norwegii; dop³aty do kabiny 
2- osobowej 80 z³ / osoba.

CENA ZAWIERA: 
5 noclegów w hotelach*** 
w Norwegii; 2 noclegi na promie, 
kabiny 4 - osobowe wewnêtrzne; 
wy¿ywienie zgodnie z programem 
(napoje nie wliczone w cenê), opiekê 
pilota na trasie wycieczki; realizacjê 
programu turystycznego + bilety na 
wjazd i powrót kolejk¹ - szczyt 
Floyen; transport komfortowym 
autokarem na trasie wycieczki; 
ubezpieczenie; KL + NNW + baga¿; 
przeprawê promow¹ Linge - Eidsal; 
przeprawê promow¹ Lavik - 
Oppendal; przeprawê promow¹ 
Gudvangen - Flam; podatek VAT.

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ 
zwiedzania mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci 
od godzin otwarcia obiektów, warunków 
atmosferycznych oraz innych
 nieprzewidzianych sytuacji.

1 dzieñ - Kraków - Œwinoujœcie: 
Wyjazd autokarem o godz. 5:00. Przejazd do Œwinoujœcia, zaokrêtowanie na promie. 
Nocny rejs do Ystad w Szwecji. Na pok³adzie promu mo¿liwoœæ zakupów w strefie 
wolnoc³owej, liczne restauracje i kawiarnie. Nocleg w kabinach czteroosobowych 
wewnêtrznych. 

2 dzieñ - Ystad - Oslo: 
Po œniadaniu zejœcie z pok³adu promu, przejazd do Oslo przez urocze i przyjemne 
po³udniowe czêœci Szwecji, wzd³u¿ malowniczego zachodniego wybrze¿a, tuz obok 
wysp Orust i Tjorn w pó³nocnym archipelagu Göteborg. Nocleg w hotelu, obiad. 

3 dzieñ - Oslo - Otta:
Po œniadaniu zwiedzanie Oslo - m.in. g³ówna ulicê Karl Johan, przy której po³o¿one 
s¹ m.in. Pa³ac Królewski, Uniwersytet; imponuj¹ca Twierdzê Akershus, która 
pochodzi z XII w. i zosta³a wzmocniona i poszerzona w wieku XVIII, a tak¿e norweski 
parlament - Storting. Zobaczymy równie¿ miejsca charakterystyczne dla Oslo, takie jak 
Park Vigelanda z potê¿nymi rzeŸbami Gustava Vigelanda, przedstawiaj¹cymi ludzkie 
¿ycie we wszystkich jego etapach, s³awny Monolit oraz Pa³ac Królewski, w którym 
zamieszkuje rodzina królewska. I wreszcie dope³nienie pobytu w Oslo, czyli wycieczka na 
Holmenkollen - popularne wzgórze, na którym po³o¿ona jest s³awna skocznia 
narciarska. Przejazd do Lillehammer, gdzie bêdzie mo¿na zobaczyæ olimpijsk¹ 
skoczniê narciarsk¹. Dalej, by spêdziæ wspania³y dzieñ wœród masywów górskich i 
fiordów - przejazd przez dolinê Gudrandsdal do Otta, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.

4 dzieñ - Otta - Stryn:
Po œniadaniu przejazd piêkn¹ widokow¹ tras¹, prowadz¹c¹ przez dolinê Romsdal, 
pe³n¹ imponuj¹cych wodospadów i szczytów gór. W Andalsnes/Sogge wyjazd na 
s³awn¹ drogê Trolli - Trollstigen. Na szczycie krótki postój i podziwianie zapieraj¹cych 
dech w piersiach widoków. Dalej przejazd do Linge na przeprawê promow¹ do Eidsdal. 
Przejazd górsk¹ drog¹ Or³ów do Stryn. Obiadokolacja, nocleg. 

5 dzieñ - Stryn - Jostepark Jostedal - Bergen:
Po œniadaniu przejazd w kierunku po³udniowym. Postój przy imponuj¹cym lodowcu 
Briksdal, który stanowi czêœæ Lodowcowego Parku Narodowego - Jostepark 
Jostedal. Ten dziki lodowiec rozci¹ga siê z wysokoœci 1200 m a¿ do w¹skiej doliny 
Briksdal. Spacer do tego jêzora lodowca i z powrotem trwa ok 2-2,5 godz. Przeprawa 
promowa z Lavik do Oppedal wzd³u¿ najwiêkszego i najg³êbszego norweskiego fiordu 
Sogne. Przejazd do "stolicy Fiordów" - Bergen. Objazd najwa¿niejszych atrakcji 
miasta z przewodnikiem oraz spacer po centrum - Hanzeatyckie Bryggen, Koœció³ 
œw. Marii, Targ Rybny. Wyjazd kolejk¹ na szczyt Floyen - panorama miasta. Przyjazd 
do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

6 dzieñ - Bergen - Asker:
Po œniadaniu przejazd z Bergen do Gudvangen: po drodze wodospad Tvinnefoss. 
Turystyczna przeprawa z Gudvangen do Flam po jednej z odnóg najd³u¿szego fjordu 
œwiata - Sognefjorden. Przejazd z Flam do Asker, obiadokolacja, nocleg.

7 dzieñ - Asker - Ystad:
Po œniadaniu - przejazd do Oslo wzd³u¿ brzegów jeziora Tyrifjord, sk¹d przemierzaj¹c 
zachodnie wybrze¿e Szwecji udadz¹ siê Pañstwo w kierunku Göteborga i dalej w kierunku 
Ystad. Kolacja na promie.

8 dzieñ - Œwinoujœcie - Kraków:
Œniadanie na promie. Po œniadaniu przejazd do Krakowa. Przyjazd do Krakowa w 
godzinach wieczornych.
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CENA:  2700 z³
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