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NORWEGIA - W KRAINIE FIORDÓW I WODOSPADÓW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BERGEN · TVINDEFOSS · GUDVANGEN · SOGNEFJORD · FLAM · OSLO · DRAMMEN · HEDDAL  · LATERFOSSEN · ODDA  

· LODOWIEC FOLGEFONNA  · STEINSDALFOSSEN · HANDARGERFJORD · PREIKESTOLEN · STAVANGER  
 

PROGRAM RAMOWY 8 DNI 

DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników, wyjazd. Przejazd przez Niemcy do duńskiego portu w Hirtshals. Zaokrętowanie na jednym z 
najnowocześniejszych promów Fjord Line na rejs,  który  będzie dla uczestników wycieczki wspaniałym przeżyciem. 
Promy są bardzo nowoczesne i komfortowe. Ich kadłuby zostały wodowane w Stoczni Gdańskiej a statki weszły do 
eksploatacji  w 2013 i 2014 roku. Na promie można skorzystać z wielu atrakcji - restauracje , bary, ogromny sklep 
wolnocłowy, wieczorny program rozrywkowy. Niezapomniane będą wspaniałe widoki na malownicze wybrzeże 
Norwegii, które można podziwiać przez panoramiczne okna lub z pokładu widokowego. Promy Fjord Line napędzają 
potężne, gazowe silniki  LNG Rolls Royce’a, dzięki czemu są one obecnie najbardziej ekologicznymi promami świata. 
Zakwaterowanie w kabinach  4 - osobowych z łazienkami (możliwość dopłaty do kabiny 2-osobowej). W tym dniu nie 
ma obiadokolacji. Nocleg na promie. 
DZIEŃ 2 
Śniadanie na promie. Dalszy rejs wzdłuż południowo - zachodniego wybrzeża Norwegii z mnóstwem małych 
szkierowych wysepek. Wyokrętowanie w Bergen. Zwiedzanie miasta nazywanego bramą fiordów i wpisanego na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to obecnie największy port rybacki w kraju.  Zobaczymy m.in. stary port 
Bryggen – hanzeatyckie nabrzeże z charakterystyczną dla starej Norwegii drewnianą zabudową z dwupiętrowymi 
domami o wąskich fasadach zwrócone fasadami ku wodzie, słynny targ ryb, owoców i kwiatów, gdzie można nabyć 
m.in. wyroby rękodzielnicze, skóry reniferów lub skosztować ich mięsa, zjeść stek z wieloryba, kupić pyszne 
północnoatlantyckie krewetki, czy ręcznie robioną konfiturę z rosnącej tylko na dalekiej Północy maliny moroszki. 
Zobaczymy także twierdzę Bergen. Następnie zwiedzimy wspaniale odnowiony romański kościół Najświętszej Marii 
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Panny. Znajduje się tu piękny ołtarz z końca XVI w. oraz  unikalna ambona lubecka z szylkretu. Przejazd na 
obiadokolację. Nocleg w okolicy Voss. 
DZIEŃ 3 
Wczesne śniadanie. W trakcie przejazdu zatrzymamy się przy 110-metrowym wodospadzie Tvindefossen. 
Kontynuacja podróży do Gudvangen – miasteczka pięknie położonego nad fiordem Sogne, będącym najdłuższym i 
najgłębszym z norweskich fiordów, uważanym za jeden z najpiękniejszym. Krótki postój. W wąskiej dolinie otoczonej 
przez pionowe, wysokie na blisko kilometr ściany gór, brak jest najzwyczajniej płaskich kawałków gruntu. Przez wieki 
dotrzeć tu można było tylko od strony morza lub wąską, wyjątkowo stromą drogą ze Stalheim. Dziś dojazd umożliwia 
tunel wydrążony pod górskim masywem od strony Flåm. Tu rozpoczniemy rejs wpisanymi na listę UNESCO odnogami 
Sognefjordu. Rejs z Gudvangen do Flam dostarcza zawsze niezapomnianych wrażeń. Trasa wiedzie wąskimi 
przesmykami, głębokość fiordu często przekracza 1 000 m, a z górskich zboczy spływają z hukiem kaskady wody. Po 
dotarciu do Flåm zmienimy środek lokomocji na kolej. Przejedziemy się słynną na całym świecie linią Flåmsbana, 
która wspina się pomiędzy stacją Flåm a górską stacją w Myrdal pokonując 863,5 m wysokości na długości niespełna 
20 km. Podróż obfituje w piękne widoki wodospadów, rzek, przełęczy i szczytów górskich. Przejazd na obiadokolację. 
Nocleg w okolicach Geilo. 
DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd do centrum Oslo. W otoczonej wzgórzami i górami, położonej nad fiordem stolicy Norwegii 
zwiedzimy muzeum statku polarnego Fram z oryginalnym wyposażeniem oraz muzeum Kon-Tiki, prezentujące 
eksponaty z niezwykłych wypraw Thora Heyerdahla po oceanach. Następnie udamy się na spacer po oryginalnym 
parku rzeźb Gustava Vigelanda, gdzie na powierzchni 80 hektarów znajduje się 212 rzeźb. Kolejną atrakcją dnia w 
norweskiej stolicy będzie spacer najsłynniejszą ulicą Norwegii – Karl Johans Gate – przy której zobaczymy między 
innymi pałac królewski, uniwersytet, teatr narodowy, parlament. Udamy się także do portu by zobaczyć ratusz – 
symbol miasta, w którym wręcza się Pokojową Nagrodę Nobla. Zobaczymy także XIII – wieczną twierdzę Akershus, 
gdzie zaczęła się historia miasta. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
DZIEŃ 5 
Śniadanie. Przejazd na trasie Oslo – Sauda, jedną z najciekawszych tras krajobrazowych na terenie południowej 
Norwegii. Zatrzymamy się w Drammen. Przejazd słynną „spiralą” - tunelem wyżłobionym w skale w 1961 roku. 
Kontynuacja podróży do Heddal. Podziwiać będziemy słynny stavkirke z 1242 roku – największy zachowany kościół 
klepkowy w Norwegii. Powstała w 1242 roku. Kościół nazywany jest "drewnianą katedrą". W skład tej niezwykłej 
konstrukcji wchodzą trzy wieże, 64 powierzchnie dachowe, portyk i apsyda. Zobaczymy też  piękne widoki gór 
Haukeli oraz niespotykaną roślinność. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Sauda. 
DZIEŃ 6 
Śniadanie. Przejazd w kierunku Oddy. Po drodze zatrzymamy się przy wyjątkowej urody wodospadzie Laterfossen o 
wysokości 165 metrów. Wodospad złożony jest z dwóch oddzielnych strumieni wypływających z Jeziora Lotevatnet. 
Strumienie łączą się w jeden w połowie wodospadu, zaraz nad przebiegającą nad nim drogą. Następnie spacer po 
miejscowości Odda, położonej na samym końcu najdłuższej z odnóg fiordu Hardanger - Sørfjorden. Kontynuacja 
podróży jedenastokilometrowym tunelem pod trzecim co do wielkości lodowcem w Norwegii - Folgefonna. 
Następnie przejazd do wodospadu Steinsdalsfossen – liczącego 50 metrów wysokości. Jest on wyjątkowy, ponieważ 
ścieżka dla turystów prowadzi za kurtyną spadającej wody. Wodospad powstał w 1699 roku po zmianie biegu rzeki. 
Przeprawa promowa przez Hardangerfjord. Wzdłuż jednej z odnóg fiordu piękną widokową trasą powrócimy na 
obiadokolację i nocleg do Saudy. W trakcie przejazdu zatrzymamy się w Tyssedal. 
DZIEŃ 7 
Śniadanie. Przejazd do Stavanger. Rejs po fiordzie Lyse z możliwością zobaczenia słynnej formacji skalnej Preikestolen 
(Ambona) – słynnego klifu o wysokości 604 m wyrastającego niemal pionowo z lustra wody. Jest najczęściej 
odwiedzanaą atrakcją turystyczną w regionie Rogaland. Powrót do Stavanger, czwartego co do wielkości miasta 
Norwegii, stolicy norweskiego przemysłu naftowego i ważnego portu morskiego. Następnie zwiedzanie urzekającej 
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starówki Gamle Stavanger z najlepiej zachowanym w Europie kompleksem drewnianych zabudowań składającym się 
z ponad 170 białych drewnianych domów z małymi ogródkami pełnymi kwiatów i brukowanymi uliczkami 
wspinającymi się po uroczych pagórkach miasta. Jakby czas zatrzymał się tu na  przełomie XIX i XX w. Całości dopełnia 
najstarsza w Norwegii, zbudowana z szarego kamienia Katedra Stavanger Domkirke z przełomu XI i XII w. Zbudowana 
była w stylu romańskim, po pożarze odbudowana w stylu gotyckiem. Katedrę poświęcono Trójcy Świętej i Świętemu 
Swithunowi (biskupowi Winchester z II połowy IX wieku), stała się wzorem dla wielu później budowanych kościołów 
w Norwegii. Obiadokolacja. Przejazd do portu w Stavanger na prom płynący do Hirsthals. Zaokrętowanie na promie, 
przydział kajut. Nocleg. 
DZIEŃ 8 
Śniadanie na promie. Przypłynięcie promu do Danii. Wyokrętowanie w Hirtshals, po którym przejazd powrotny do 
miejsca zbiórki. Zakończenie pielgrzymki. 
 

TERMIN:   6 – 13.06.2017 
CENA:       3580 zł 
 
ZAPEWNIAMY: 

  przejazd komfortowym autokarem 

  przeprawę promową nocną na trasie:  Hirtshals – Bergen 

  przeprawę promową nocną na trasie: Stavanger – Hirtshals 

  5 noclegów w hotelach *** w pokojach 2-os. z łazienkami 

  2 noclegi na promach w kajutach 4- osobowych z łazienkami 

  7 śniadań, 6 obiadokolacji 

  opiekę i informację turystyczną pilota 

  ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2000 € oraz do 5000 zł w RP 
UWAGI: 

  program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom 

  dokument niezbędny: dowód osobisty lub paszport 

 na bilety wstępu, bilety promowe, nagłośnienie i inne wydatki programowe –   1500  NOK 


