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W KRAINIE FIORDÓW, WODOSPADÓW, LODOWCÓW I TROLLI
6 - 16.07.2019 /11 DNI/
Bardzo bogaty autorski program!!! Bez nocnych przejazdów autokarem !!!
Komfortowe transfery promowe !!!
Noclegi w jednym miejscu !!!
Dodatkowy nocleg tranzytowy w Szwecji w drodze powrotnej !!!

RAMOWY PROGRAM / kolejność zwiedzania może ulec zmianie /:
I DZIEŃ

14:00 wyjazd z Bydgoszczy. Przejazd do Gdyni, spacer po Skwerze Kościuszki i Molo Południowym (czas na posiłek
we własnym zakresie), nocny transfer promem do Karlskrony (kabiny wew. 2 os. – prysznic i WC).
II DZIEŃ

Bufet śniadaniowy na promie, przejazd do Norwegii. Postój w Oslo – zwiedzanie Parku Vigelanda (Frogner Park).
Przejazd w kierunku Hemsedal, wieczorem zakwaterowanie, obiadokolacja ☼.
III DZIEŃ

Śniadanie ☼. Przejazd Narodowym Szlakiem Turystycznym HARDANGERVIDDA, po drodze postój przy jednym
z największych wodospadów Norwegii – Vøringfossen - 182 m wysokości (fantastyczna perspektywa z platformy
widokowej). Wizyta w Norweskim Centrum Przyrody (Norsk Natursenter) – Hardanger*. Przejazd do malowniczej
miejscowości Eidfjord – krótki pobyt. W drodze powrotnej postój przy sztucznym zbiorniku retencyjnym Sysenvatnet
(jest częścią systemu zbiorników wodnych zasilających elektrownię Sima). Powrót do miejsca zakwaterowania,
obiadokolacja ☼.
IV DZIEŃ

Śniadanie ☼. Przejazd do Fodnes. Transfer lokalnym promem przez najdłuższy fiord Norwegii - Sognefjorden.
Wycieczka pod lodowiec Nigardsbreen / bardzo malownicza część największego lodowca Europy Jostedalbreen/ transfer łodzią w pobliże jęzora lodowca*. Dla chętnych godzinna wycieczka po w/w lodowcu z przewodnikiem –
dopóki jest to możliwe, czoło jęzora intensywnie cofa się /dodatkowo płatna* - 350 NOK / - konieczne obuwie
górskie. Transfer lokalnym promem prez Sognefjorden. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja ☼.
W przypadku wzrostu stopnia trudności trasy wycieczki po lodowcu przewidziano alternatywny program tego dnia.
IV DZIEŃ ALTERNATYWNY

Śniadanie ☼. Przejazd do Fodnes. Transfer promem przez najdłuższy fiord Norwegii - Sognefjorden. Przejazd w
kierunku Fjærland, zwiedzanie Norweskiego Muzeum Lodowców (Norsk Bremuseum)*. Przejazd do lodowca
Boyabreen – spacer u podnóża jęzora. Transfer promem. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja ☼.
V DZIEŃ

Śniadanie ☼. Wycieczka do Bergen - „Bramy do fiordów”, zwiedzanie miasta m.in.: stary port Bryggen (znajduje się
na liście światowego dziedzictwa UNESCO), Targ Rybny, wjazd kolejką na Floyen* (fantastyczna panorama Bergen).
Czas wolny na indywidualne zwiedzanie. Postój przy uroczym Tvindefossen (wodospad). Przejazd najdłuższym
drogowym tunelem świata Lærdalstunnelen (24,5 km). Powrót do miejsca zakwaterowania,
obiadokolacja ☼.
VI DZIEŃ

Śniadanie ☼. Przejazd do miejscowości Gudvangen, atrakcyjny rejs statkiem wycieczkowym* po Nærøyfjorden
(najwęższy fiord w Norwegii, wpisany na listę UNESCO) i Aurlandsfjorden do Flåm. Dla chętnych wycieczka słynną
koleją Flåmsbana /dodatkowo płatna* - 260 zł – deklaracja przy podpisaniu umowy/ do Myrdal, 2-godzinny
przejazd jedną z najbardziej stromych kolejowych tras świata, w otoczeniu fiordów, wodospadów i ośnieżonych
szczytów górskich, pozostawi niezapomniane wrażenia. Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja ☼.
VII DZIEŃ

Śniadanie ☼. „Dzień bez autokaru”. Indywidualne wycieczki piesze po malowniczych szlakach turystycznych Doliny
Hemsedal – możliwość skorzystania z wyciągów krzesełkowych. Zwiedzanie lokalnej architektury ludowej. Relaks w
miejscu zakwaterowania. Obiadokolacja ☼.
VIII DZIEŃ

Śniadanie ☼. Przejazd do Borgund, zwiedzanie jedynego kościoła klepkowego w Norwegii (Borgund stavkirke)*,
który dotrwał do naszych czasów w nienaruszonym stanie. Przejazd Narodowym Szlakiem Turystycznym

Biuro Turystyki DZtour ul. Piłsudskiego 9/14, 85-799 Bydgoszcz, NIP: 554-126-69-76

www.dztour.pl

dztour@wp.pl

tel. 602 636 672

AURLANDSFJELLET – po drodze punkty widokowe Vedahaugane, Stegastein (niesamowita platforma widokowa
Aurland Lookout). Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja ☼.
IX DZIEŃ

Śniadanie ☼, wykwaterowanie, przejazd do Oslo - zwiedzanie centrum miasta m.in.: Ratusz – wstęp, nowoczesna
dzielnica Tjuvholmen, Karl Johans Gate, katedra, Parlament, Teatr Narodowy, Pałac Królewski, przejazd nad
Zatokę Bjørvika – zwiedzanie futurystycznego gmachu Opery. Czas wolny na indywidualne zwiedzanie i posiłek we
własnym zakresie. Przejazd do Szwecji na nocleg w okolicach Uddevalla. Zakwaterowanie w hotelu.
X DZIEŃ

Śniadanie. Przejazd do Karlskrony miasta, położonego na 33 wyspach z historycznym portem wojennym wpisanym na
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – zwiedzanie z przewodnikiem* głównych atrakcji, m.in.: punkt widokowy
Bryggareberget, Björkholmen – dzielnica kolorowych drewnianych domków, Targ Rybny, Nabrzeże Królewskie,
Kościół Trójcy Świętej, Kościół Admiralicji. Nocny transfer promem do Gdyni (kabiny wew. 2 os. – prysznic i WC).
Na promie obfity bufet kolacyjny z napojami (piwo, wino - bez ograniczeń).
XI DZIEŃ

Bufet śniadaniowy na promie. Po zejściu z promu przejazd do Gdańska, 2- godzinna tura zwiedzania
z przewodnikiem* Głównego Miasta (Zespół Przedbramia ulicy Długiej - Ulice Długa i Długi Targ - Długie
Pobrzeże - Ulica Mariacka - kościół NMP). Czas wolny na posiłek we własnym zakresie.
W godzinach popołudniowych przyjazd Bydgoszczy.
W CENIE PODSTAWOWEJ:
Zakwaterowanie:
- 1 nocleg na promie ze Gdyni do Karlskrony - kabiny wew. 2 os. – prysznic i WC
- 1 nocleg na promie ze Karlskrony do Gdyni - kabiny wew. 2 os. – prysznic i WC
- 7 noclegów Norwegii w pobliżu Hemsedal:
▪ dwupoziomowe, 10 osobowe apartamenty (155 m²), 5 sypialni (2-os.), 3 łazienki - jedna z sauną, w pełni
wyposażona kuchnia (m.in. kuchenka z piekarnikiem, lodówka, zmywarka), salon z kominkiem i TV;
▪ należy zabrać pościel i ręczniki; ▪ apartamenty na koniec pobytu trzeba posprzątać;
- 1 nocleg w hotelu*/** w Szwecji – pokoje 2-osobowe z łazienkami.
Wyżywienie:
▪ 10 śniadań (w tym 2 śniadania bufetowe na promie i 1 śniadanie w hotelu),
▪ 8 obiadokolacji (w tym 1 bufet kolacyjny all-inclusive na promie).
☼ - śniadania i obiadokolacje (ciepły posiłek) - turystyczne / przydział artykułów wraz z menu na poszczególne apartamenty /
Transport:
- przejazd komfortowym autokarem (w tym opłaty za lokalne przeprawy promowe, drogowe, mostowe i tunelowe/
- przeprawy promami szwedzkiego armatora Stena Line: Gdynia – Karlskrona (noc), Karlskrona – Gdynia (noc)
Na pokładzie promów liczne atrakcje: sklepy, kasyno, restauracje, bary, kasyno, spa, dyskoteka i inne.
Usługi przewodnickie*: 10 i 11 dnia,
Ubezpieczenie: KL do kwoty 80 000 zł, NW do kwoty 10 000 zł .
Pilotaż: opieka pilota podczas całej imprezy.
Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (10 zł/os.)
Podatek VAT.

CENA PODSTAWOWA

3100 ZŁ

Opłaty dodatkowe za atrakcje wyróżnione
w programie* /nie są obowiązkowe/

700 NOK
/należy zabrać ze sobą - płatności gotówką na miejscu w Norwegii /

Opłaty dodatkowe dla chętnych*
1) 350 NOK / należy zabrać ze sobą - płatność gotówką na miejscu/
(1) - lodowiec Nigardsbreen, (2) - Flåmsbana 2) 260 zł /po deklaracji udziału dodana do ceny podstawowej/
Płatność I raty (800 zł) w dniu podpisania umowy – nie wcześniej niż 12.01.2019.
Termin płatności II raty (2300 zł) – nie wcześniej niż 30 dni przed imprezą.
Deklaracja udziału do 12.01.2019.
Warunkiem realizacji imprezy jest udział minimum 36 uczestników.
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