SKANDYNAWIA 2019
(Szwecja – Finlandia – Norwegia)

SZTOKHOLM (Szwecja)
1 DZIEŃ Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie, w hali odlotów przy stanowisku LogosTour. Wylot do Skavsta pod Sztokholmem.
Transfer do centrum Sztokholmu. Zwiedzanie stolicy Szwecji - Gamla Stan (stare miasto), katedra Storkyrka – historyczne
i współczesne miejsce zaślubin i koronacji królewskich, Kungliga Slottet – pałac królewski. Spacer staromiejskim deptakiem
Drottninggatan. Ratusz miejski – miejsce dorocznego bankietu z okazji przyznania nagród Nobla. Przejazd Strandvagen – reprezentacyjną
aleją Sztokholmu. Wizyta w Muzeum Statku Vasa. Godz. 19.30 wypłynięcie do Turku w Finlandii. Nocleg na promie.
HELSINKI – LAHTI (Finlandia)
2 DZIEŃ Przybycie do Turku (7.00 czasu lokalnego). Przejazd do Helsinek. Zwiedzanie stolicy Finlandii – dzielnica portowa z placem
targowym, prawosławny sobór Uspieński, Plac Senacki z luterańską katedrą i pomnikiem Aleksandra II. Przejazd aleją Mannerheima
- główną ulicą miasta, gmach „Finlandia” projektu Alvara Aalto, Temppeliaukio – kościół w skale, pomnik kompozytora Jean
Sibeliusa. Przejazd do Lahti. Spacer wokół słynnych skoczni narciarskich. W miarę możliwości dla chętnych wjazd na najwyższą
z nich. Nocleg w hotelu w okolicach Jyvaskyla.
JYVASKYLA – OULU
3 DZIEŃ Rejs statkiem spacerowym po okolicznych jeziorach. Wizyta w Oulu, jedynym mieście na świecie, gdzie „uniwersytet stoi na
bagnach, teatr na morzu, statek na rynku, a w starej fabryce mieści się muzeum nauki”. Nocleg w okolicy Kemi.
TORNIO – ROVANIEMI
4 DZIEŃ Przejazd do Tornio i zwiedzanie XVII-wiecznej świątyni, jednego z najstarszych i najlepiej zachowanych drewnianych
kościołów w północnej Finlandii i Skandynawii. Jego dzwonnica posłużyła francuskiemu naukowcowi Maupertuis do pomiaru
kształtu Ziemi. Przejazd do stolicy fińskiej Laponii - Rovaniemi. Zwiedzanie słynnego Arktikum – Muzeum Prowincji Lapońskiej
i Terenów Arktycznych. Przekroczenie koła podbiegunowego z południa na północ, zakup certyfikatów. Wizyta w wiosce św.
Mikołaja – pamiątkowe zdjęcia, możliwość zamówienia listów świątecznych dla dzieci. Nocleg w okolicy Saariselka.
TANKAVAARA – INARI – KARASJOK (Norwegia)
5 DZIEŃ Wyjazd do największego w Finlandii Parku Narodowego im. Urho Kekkonena. Zwiedzanie Muzeum Złota – ukazującego
historię wydobycia złota na świecie. Dla chętnych – udział w płukaniu złota w Złotej Wiosce. Następnie wizyta na farmie psów
rasy husky, które nabierają tu sił przed sezonem zimowym. Zwiedzanie skansenu w Inari, głównym ośrodku kultury lapońskiej
w Finlandii. Przejazd do Norwegii. Krótka wizyta w Karasjok – stolicy norweskich Lapończyków (ludu Saami). Nocleg w okolicach
Karasjok.
NORDKAPP
6 DZIEŃ Wyjazd do Kafjord. Pierwsze spotkanie z fiordami i kolejne z reniferami. Przejazd tunelem na wyspę Mageroya. Dojazd do

Nordkapp, najdalej na północ wysuniętego cypla Europy. Udział w pokazach filmów o dalekiej Północy, możliwość nabycia
certyfikatów. Nocleg w Alta.
ALTA – NARVIK
7 DZIEŃ Zwiedzanie Muzeum Rytów Skalnych w Alta, gdzie zachowały się największe prehistoryczne ryty w północnej Europie.
Przejazd do Narviku jedną z najpiękniejszych tras Laponii, tzw. Drogą Arktyczną, z licznymi wodnymi kaskadami i fiordami. Nocleg
w Narviku.
NARVIK – ROSVOLL
8 DZIEŃ Zwiedzanie Muzeum Wojny (Krigsminnemuseum) w Narviku, obrazującego wojenną historię miasta (eksponaty związane
z Polakami). Przejazd do Ankenes, na cmentarz z grobami żołnierzy polskich; chwila zadumy, zapalenie zniczy. Przejazd w okolice
Mo-i-Rana. Po drodze przeprawa przez Tysfjord. Przekroczenie koła podbiegunowego z północy na południe. Nocleg w okolicach
Mo-i-Rana.
MO-I-RANA – SVARTISEN
9 DZIEŃ Kilkugodzinna wyprawa pod wspaniały widokowo lodowiec Svartisen, rejs łodzią przez polodowcowe jezioro. Wspinaczka
pod sam jęzor lodowca, podziwianie jego śnieżno-błękitnych odcieni. Przejazd na nocleg w okolicy Steinkjer.
TRONDHEIM
10 DZIEŃ Przejazd do Trondheim – duchowej stolicy Norwegii. Zwiedzanie największej w Skandynawii katedry Nidaros – miejsca
koronacji i pochówku królów norweskich. Spacer po starym mieście i zabytkowym portowym nabrzeżu, wzdłuż którego w
zabytkowych, kolorowych drewnianych domach mieszczą się najpopularniejsze restauracje, puby i kluby. Nocleg w okolicy Dombas.
ANDALSNES – KAUPANGER
11 DZIEŃ Wyjazd do Andalsnes. Postój przy Ścianie Trolli – najtrudniejszej ścianie wspinaczkowej w Europie. Przeprawa przez
Storfjord. Następnie pełen wrażeń przejazd Drogą Trolli i Drogą Orłów – unikalnymi, górskimi trasami widokowymi z licznymi
pętlami i serpentynami. Po drodze podziwianie wodospadu Stigfossen. Ponad godzinny rejs przez najbardziej malowniczy fiord
w Norwegii - Geirangerfjord. Następnie przeprawa przez Nordfjord i dalszy przejazd wzdłuż fiordów na nocleg w okolice Sogndal.
KAUPANGER – OSLO
12 DZIEŃ Rejs przez Aurlandsfjord z Kaupanger do Gudvangen. Przejazd do Oslo wzdłuż Eidfjordu. Po drodze postój przy
wodospadzie Voringfossen o wys. ok. 180 m. Nocleg w okolicy Oslo.
OSLO - HOLMENKOLEN
13 DZIEŃ Zwiedzanie stolicy Norwegii. Półwysep muzeów Bygdoy - wizyta w Muzeum Statku Polarnego Fram, Muzeum Łodzi
Wikingów oraz w Muzeum Kon-Tiki. Panoramiczny objazd centrum miasta Karl Johans Gate – główna aleja miasta, ratusz, twierdza
Akershus, budynek Operahuset. Następnie spacer po starym mieście Storting – budynek norweskiego parlamentu, uniwersytet,
katedra. Uroczysta odprawa warty przed Pałacem Królewskim. Przejazd do parku Frogner, gdzie można podziwiać na wolnym
powietrzu galerię ok. 200 rzeźb nagich, ludzkich postaci autorstwa Gustawa Vigelanda. Następnie wjazd na wzgórze Holmenkolen,
centrum sportów zimowych, ze słynną skocznią, stadionem i licznym trasami biegowymi. Najnowszą atrakcją Holmenkolen jest skisymulator. Można w nim sprawdzić się w dwóch konkurencjach podczas skoku narciarskiego ze skoczni Holmenkolen oraz na
ekstremalnie trudnej alpejskiej trasie zjazdowej w Beaver Creek, mknąc na nartach z prędkością do 130 km/h. Dla chętnych wjazd
na zmodernizowaną skocznię narciarską, skąd rozpościera się piękna panorama Oslo i okolic. Powrót do hotelu na nocleg.
OSLO
14 DZIEŃ
Wizyta w Norweskim Muzeum Ludowym – jednym z największych skansenów w Europie. Zgromadzono tam eksponaty z
norweskich wsi i miast, głównie z okresu od XVII do XIX wieku, są też obiekty starsze, jak kościół klepkowy Gol stavkirke, z 1212
roku. Budynki pogrupowane są według regionów, jest tu również rekonstrukcja terenu miejskiego, przeniesiono tutaj kamienice ze
sklepami, warsztatami i mieszkaniami, a także dawną stację benzynową. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski.

Trasa SZTOKHOLM – HELSINKI – LAHTI – JYVASKYLA – OULU – TORNIO – ROVANIEMI – TANKAVAARA – INARI - KARASJOK –
NORDKAPP – ALTA - NARVIK – TRONDHEIM – MO-I-RANA – KAUPANGER – OSLO
Terminy
10.06 – 23.06.2019
24.06 – 07.07.2019
15.07 – 28.07.2019
05.08 – 18.08.2019
CENA 8750 PLN
I RATA 2500 PLN płatna przy zapisie
II RATA płatna na 35 dni przed wyjazdem
Cena obejmuje
• Przeloty międzynarodowe rejsowymi (klasa ekonomiczna) lub tanimi liniami lotniczymi
• Przejazdy klimatyzowanym autokarem / busem turystycznym
• 1 nocleg na promie podczas rejsu na trasie Sztokholm-Turku (prom fiński Silja Line), zakwaterowanie w 4-osobowych kajutach
turystycznych. z łazienką. Na na zamówienie, za dopłatą 300 PLN/osoby kajuty 2-osob. (zamówienia należy składać przy
podpisaniu umowy, nie później niż 20 dni przed wyjazdem))
• 12 noclegów, zakwaterowanie w hotelach 3*, pokoje 2-osob., Dopłata do pokoju 1-osob. 2450 PLN,
• 13 śniadań; za dopłata 1450 PLN - 12 kolacji w hotelach, dopłata do kolacji bufetowej na promie fińskim 220 PLN
• Opieka polskiego pilota, który realizuje program wycieczki
 Ubezpieczenie Signal Iduna (NNW, KL, bagaż, OC)
UWAGA
• Na bilety wstępu i atrakcje wymienione w programie, wjazd na Nordkapp, rejsy po jeziorach i fiordach oraz przewodników
lokalnych (Sztokholm, Helsinki, Oslo) należy przeznaczyć kwoty ok. 500 SEK (koron szwedzkich), ok. 110 EUR, ok. 2200 NOK (koron
norweskich). Ceny na dzień 01.08.2018
• Zajmowanie miejsc w autobusie wg kolejności podpisania umowy

