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Ku Światłu Północy, czyli niezwykła podróż przez Norwegię 

OSLO – LILLEHAMMER – GUDBRANDSDAL – RONDANE – TRONDHEIM – STIKLESTAD – VINDELFJALLEN – 
SVARTISEN – SALTFJELLET – ARCTIC CIRCLE – OKOLICE FAUSKE – HELGELANDKYSTEN – BODØ – 

MOSKENES – Å – LOFOTY – BORG – SVOLVAER – TJELSUND – ABISKO  – NARVIK – TROMSØ – ALTA – 
HONNINGSVÅG – NORDKAPP 

 

PROGRAM RAMOWY 10 DNI 
 

1 Dzień  
Oslo - Lillehammer – Gudbrandsdal  
Zbiórka Uczestników wycieczki na lotnisku. Przelot do Oslo.  Przejazd do centrum miasta. Przejazd na Bygdøy - zwany 
Półwyspem Muzealnym. Udamy się tam na spacer po najwspanialszym w całej Norwegii Muzeum Folklorystycznym, 
gdzie zobaczymy wspaniałą kolekcję budynków z wielu regionów kraju oraz okazałą świątynię typu stav z Gol. 
(Opcjonalnie: Na początku wizyty w centrum miasta udamy się do katolickiej Katedry Św. Olafa na Mszę Św.) Udamy 
się także do portu by zobaczyć Ratusz, w którym wręczana jest Pokojowa Nagroda Nobla. Następnie wyruszymy na 
spacer reprezentacyjną ulicą Oslo – Karl Johans Gate – przy której zobaczymy między innymi Pałac Królewski, 
Uniwersytet, Teatr Narodowy oraz Parlament. Po spacerze zostanie nieco czasu wolnego na indywidualne 
zwiedzanie, fotografie lub zakup pamiątek. Następnie wyjazd w kierunku Lillehammer, gdzie zobaczymy słynne 
obiekty sportowe po olimpiadzie zimowej. Wjazd wyciągiem i wizyta na wieży skoczni skąd można podziwiać widok 
na Lillehammer, jezioro Mjosa oraz malowniczą okolicę. Następnie przejazd do hotelu malowniczą Gudbrandsdal – 
rozległą doliną bogatą w tradycje ludowe. Obiadokolacja i nocleg.  
 
2 Dzień  
Gudbrandsdal – Widokowa Trasa Rondane – Trondheim  
Śniadanie w hotelu. Przejazd w kierunku niezwykle malowniczej trasy widokowej prowadzącej z widokiem na słynne 
Góry Rondane, które stały się inspiracją nie tylko dla podróżników i naukowców, ale także słynnych artystów. Po 
drodze kilka postojów w najciekawszych punktach widokowych. Następnie przejazd w kierunku unikalnych Gór 
Dovre, słynących z niezwykle surowego krajobrazu oraz arktycznego klimatu. Po drodze widokowa niespodzianka. 
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Przejazd przez surowy płaskowyż Dovrefjell, przez który prowadzi jedna z najsłynniejszych w kraju tras turystycznych. 
Przejazd do centrum Trondheim – miasta koronacji królów norweskich: zobaczymy tu średniowieczną katedrę  
Nidaros – narodowe sanktuarium Norwegii, XII wieczny Pałac Arcybiskupi, zabytkowy drewniany most na rzece Nid 
oraz rynek ze statuą św. Olafa. Krótki czas wolny w centrum miasta. Przejazd na obiadokolację i nocleg.  
 
3 Dzień  
Trondheim – Stiklestad – Vindelfjallen  
Śniadanie w hotelu. Powrót do centrum Trondheim i wejście do świątyni Nidaros. Następnie przejazd do Stiklestad - 
miejsca bitwy z 1030, w której zginął Olaf II Haraldsson - król usiłujący wprowadzić chrześcijaństwo i uznany po 
śmierci za świętego. Krótki spacer po okolicy przywołującej czasy wikingów. Dalszy przejazd ku Norwegii Północnej z 
widokiem na malownicze doliny, bujne lasy a następnie surowe i dzikie górskie tereny. Po drodze krótkie postoje na 
podziwianie krajobrazu oraz zdjęcia. Przejazd na obiadokolację. Widokowa niespodzianka. Następnie przejazd w 
kierunku granicy ze Szwecją i dalej w okolice górskiego obszaru Vindelfjällen. Późny przyjazd do górskiego hotelu. 
Nocleg.  
 
4 Dzień  
Vindelfjallen – Svartisen – Saltfjellet – Arctic Circle – okolice Fauske  
Śniadanie. Czas wolny na odpoczynek lub spacer po górskiej okolicy. Powrót w stronę Norwegii widokową trasą z 
widokiem na malownicze jeziora u podnóża surowych gór. Następnie przejazd w kierunku Svartisen - jednego z 
największych i najpiękniejszych lodowców Norwegii. Rejs łodzią na drugą stronę jednego z polodowcowych jezior. 
Wyprawa do punktu widokowego na jeden z jęzorów potężnego lodowca o błękitnej barwie. (Wyprawa przy 
sezonowej dostępności oraz sprzyjających warunkach atmosferycznych.) Następnie przejazd przez Saltfjellet - górski 
obszar, który przecina Krąg Polarny Północny. Postój w centrum turystycznym, którego architektura ciekawie 
wkomponowana jest w otaczający krajobraz a wytyczona marmurowa ścieżka pokazuje, którędy przebiega Krąg 
Polarny. Przejazd w kierunku Saltdalsfjorden. Zakwaterowanie w hotelu w okolicach Fauske. Obiadokolacja i nocleg.  
 
5 Dzień  
Okolice Fauske – Helgelandkysten – Bodø    
Śniadanie w hotelu. Przejazd w kierunku Helgelandkysten - najdłuższej widokowej trasy Norwegii prowadzącej 
malowniczym wybrzeżem.  Przejazd jej fragmentem i postój w niezwykle malowniczym punkcie widokowym w 
scenerii dzikiej piaszczystej plaży. Następnie przejazd do miasta Bodø. Zakwaterowanie w hotelu. Obiad. Czas wolny 
na spacer po stolicy regionu Nordland. Świetna okazja by późną porą pospacerować nad fiordem w blasku 
świecącego Słońca. Nocleg.  
 
6 Dzień  
Bodø – Moskenes – Å – Trasa widokowa przez Lofoty – Borg – Svolvaer   
Śniadanie w hotelu. Następnie rejs przez wody Vestfjorden (ok. 4h) w kierunku słynnego archipelagu Lofotów. Lofoty 
to wyspy słynące z doskonałych warunków do łowienia ryb i wspaniałej przyrody, a także z wielu tradycyjnych osad – 
głównie rybackich. Przejazd do wioski Å i krótki spacer. Następnie wyjazd w widokową trasę przez pięć niezwykłych 
wysp połączonych ze sobą mostami oraz tunelami. Krótki postój na najwspanialszej plaży Lofotów w wyspie Flakstad. 
Przejazd do miejscowości Borg, gdzie odwiedzimy Lofotr - Muzeum Wikingów z największym domem wikingów, jaki 
kiedykolwiek odnaleziono i unikatowym zbiorem eksponatów. Zarówno komnata jak i część mieszkalna zostały 
odtworzone najdokładniej jak to możliwe - wykorzystano autentyczne rękodzieła i dekoracje. Zapach ogniska i smoły, 
rękodzieła wyglądające jak z epoki wikingów, potrawy oraz stroje - to wszystko pozwala się przenieść w czasie o 
ponad tysiąc lat. Spacer do pobliskiej zatoczki, gdzie znajduje się statek wikingów - replika łodzi Gokstad. Na kolejnej 
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z wysp zobaczymy pięknie położoną tradycyjną osadę rybacką Hennigsvaer. Przejazd do Svolvær - stolicy Lofotów. 
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Czas wolny na spacer. Nocleg.  
 
7 Dzień  
Svolvaer – Tjelsund – Abisko – Narvik  
Śniadanie w hotelu. Przejazd w kierunku największej wyspy Norwegii Hinnøya. Po drodze postój przy punkcie 
widokowym na dzikie wschodnie wybrzeże Lofotów oraz jedną z bardziej malowniczo położonych osad. Następnie 
przejazd przez spektakularny most Tjelsund, który łączy olbrzymią wyspę ze stałym lądem. Udamy się także na krótką 
wycieczkę do szwedzkiego Norrlandu w okolice Parku Narodowego Abisko z formacją skalną zwaną „Bramą do 
Laponii”. Następnie przejazd do Narviku. Zwiedzimy Muzeum II Wojny Światowej prowadzone przez Czerwony Krzyż. 
Następnie udamy się na cmentarz, gdzie spoczywają polscy żołnierzy polegli w czasie II wojny światowej w bitwie o 
Narvik. Następnie wjedziemy kolejką na jedno z okolicznych wzgórz skąd rozciąga się piękna panorama na góry, fiord 
oraz miasto. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.  
 
8 Dzień  
Narvik – Tromsø – Alta  
Wczesne śniadanie w hotelu. Przejazd przez słabo zaludnione tereny regionu Troms. W miarę możliwości 
zatrzymamy się przy tradycyjnych namiotach Samów, aby przyjrzeć się lokalnemu rękodziełu. Następnie przejazd do 
Tromsø - stolicy regionu Troms, często określanej mianem „Bramy Arktyki”. Wizyta w najbardziej rozpoznawalnej 
budowli miasta - imponującej Arktycznej Katedrze przypominającej z zewnątrz górę a od środka zachwycającą 
oryginalnym witrażem. Następnie przejazd do muzeum, centrum informacji o Arktyce oraz akwarium Polaria. 
Zobaczymy tam unikalny film o krajobrazach Svalbardu oraz zorzy polarnej. Krótki czas wolny w centrum Tromsø. 
Kontynuacja drogi na Północ. Po drodze dwie ciekawe widokowo przeprawy promowe przez fiordy na trasie 
Breivikeidet – Svensby i Lyngseidet – Olderdalen.  Następnie przejazd dalej na północ przez coraz bardziej dzikie i 
odludne tereny. Widokowa niespodzianka. Następnie obiadokolacja w niezwykle urokliwym miejscu. W godzinach 
wieczornych wyjazd w stronę Finnmarku - najdalej na północ położonego regionu Norwegii. Późny przyjazd do hotelu 
w Alta. Nocleg.  
 
9 Dzień  
Alta – Honningsvåg – NordKapp  
Śniadanie. Czas wolny na odpoczynek w hotelu. Następnie krótki spacer po mieście, podczas którego zobaczymy 
Katedrę Zorzy Polarnej  z tytanową fasadą odzwierciedlającą zorzę polarną podczas długich okresów arktycznej zimy. 
Przejazd do Muzeum Alta, na terenie którego można zobaczyć prehistoryczne ryty naskalne wpisane na Listę 
UNESCO. Muzeum posiada także wystawę poświęconą kulturze Samów, ich wierzeniom oraz przywiązaniu do natury. 
Następnie przejazd przez dzikie i odludne tereny Sennalandet ku arktycznemu Porsangerfjorden. Dalej przejazd 
podmorskim tunelem na Mageroya – wyspę, na której leży Nordkapp, czyli osławiony Przylądek Północny (71° 10’ 
21’’ N). Postój w mieście Honningsvåg - stolicy gminy Nordkapp. Wizyta w unikalnym barze lodowym, gdzie będzie 
można wypić drink z lodowego kieliszka a także kupić pamiątki związane z Arktyką. Przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych wizyta w malowniczo położonej wiosce rybackiej na wybrzeżu wyspy. W godzinach wieczornych 
przyjazd do Centrum Przylądka Północnego, czyli Hali Nordkappu. W czasie kilkugodzinnego pobytu będzie możliwość 
obejrzenia unikalnego filmu o Mageroya, spacerów po Hali Nordkappu i smaganym wichrem dzikim terenie skraju 
Europy. Główną atrakcją będzie jednak podziwianie spektaklu na północnym niebie… z niezachodzącym - w czasie 
dnia polarnego - Słońcem w roli głównej.  
 
 
 



Biuro Turystyczno Pielgrzymkowe FRATER Adam Zielinski 
biuro: ul. Dworcowa 18, 85-010 Bydgoszcz,  tel./fax 52 322 48 39, e-mail:biuro@frater.pl  

                                                                   konto: Bank Millennium S.A. O/Bydgoszcz Nr: 76 1160 2202 0000 0000 4190 3630  

                                                   Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod nr 16 

                                                                   NIP 967-035-11-14, REGON 093166900                             www.frater.pl           2016-12-09 15:37 

 
 
10 Dzień  
Nordkapp – Alta – Oslo – Polska  
Około godziny 01 zjazd z Magerøya… w blasku coraz wyżej unoszącego się Słońca. Wręczenie Uczestnikom 
certyfikatów pobytu na Nordkapp. Przejazd w niezwykłym klimacie arktycznego poranka w stronę Alta. Przyjazd na 
lotnisko. Przelot porannym lotem do Oslo a następnie do Polski.  
  
Terminy:  9 - 18. 07. 2017r. lub połowa czerwca 2017 
Cena:        7200 zł 
 
Zapewniamy:  
- przeloty samolotami wraz z opłatami lotniskowymi 
- komfortowe przejazdy na całej trasie 
- 7 noclegów na terenie Norwegii w sprawdzonych hotelach - w miejscach wybranych i często ciekawie lub 
atrakcyjnie położonych. Pokoje 2 - osobowe z łazienkami. 1 nocleg w Szwecji w hotelu górskim. Pokój 2 - osobowy z 
łazienką. 
- 8 śniadań (w formie bufetu).  
- 6 obiadokolacji w restauracjach hotelowych (w formie 3 dań lub bufetu).  
- 2 obiadokolacje w restauracjach w miejscach widokowych (w formie 3 dań lub bufetu).  
- Ok. 4 godzinny rejs przez Vestfjorden.  
- 2 przeprawy promowe przez fiordy w Norwegii.  
- Rejs łodzią przez górskie polodowcowe jezioro w dwie strony.  
- Wjazd na Nordkapp, wejście do Hali Nordkappu ze wstępem do wszystkich atrakcji oraz dyplom.  
- Wstęp do Norweskiego Muzeum Folklorystycznego.  
- opiekę i informację turystyczną pilota, 
- ubezpieczenie KL + Assistance z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2000 €, do 5000 zł w RP 
 
Dodatkowo płatne:  

 Ok. 1 100 NOK. Należy przewidzieć na pozostałe bilety wstępu i atrakcje przewidziane w programie 
wycieczki: pakiet wjazdu na skocznię w Lillehammer, katedrę Nidaros z wieżą (w przypadku małej kolejki i 
dobrych warunków atmosferycznych), Muzeum Lofotr, Muzeum w Narviku, kolejkę w okolicach Narviku, 
katedrę w Tromsø, Muzeum Polaria, Alta Museum, bar lodowy.  

 
  


