Wiking story \Norwegia-wycieczka multiaktywna

Göteborg • Heddal • Vrådal • Kanał Telemark • Morgedal • Røldal • Wodospad
Låtefoss • Kinsarvik • Ovre Eidfjord • Lodowiec Folgefonn • Płaskowyż
Hardangervidda • Oslo • Göteborg
Kraina fiordów zachwyca swoim krajobrazem i stwarza doskonałe warunki do uprawiania turystyki
aktywnej. Na trasie eksploracja fiordów, górskich szlaków i tras rowerowych. Góry, morze,
wodospady, jeziora, lodowce górskie - ta różnorodność krajobrazu potrafi dostarczyć odpowiednią
dawkę adrenaliny. Połączenie błękitu fiordów z zielenią hal i bielą ośnieżonych wierzchołków gór
zachwyca na każdym kroku. Program przeznaczony jest dla osób o dobrej kondycji fizycznej,
pasjonatów przyrody i natury. Na koniec zwiedzanie Oslo – miasta Muncha i Ibsena. Trasa w
Norwegii: ok. 1350 km.

Atuty oferty
•
•
•
•

wycieczka na lodowiec Folgefonn
kajakowa wyprawa przez norweskie fiordy
wycieczki piesze i rowerowe w okolicy Vrådal
płaskowyż reniferów

PLAN WYCIECZKI1. DZIEŃ.
Zbiórka uczestników. Przejazd do Kilonii. Przeprawa promowa do Göteborga w Szwecji. Nocleg na
promie.
2. DZIEŃ. GÖTEBORG – HEDDAL – VRÅDAL
Śniadanie. Przypłynięcie do GÖTEBORGA. Przejazd przez zachodnie wybrzeże Szwecji
podmorskim tunelem drogowym o długości 7,2 km, który przebiega pod Oslofjord i sięga
głębokości 134 metrów poniżej poziomu morza. Zwiedzanie nawiększego w kraju kościoła
klepkowego, znajdującego się w HEDDAL. Przejazd do VRÅDAL. Zakwaterowanie, nocleg.
3. DZIEŃ. ROWERY GÓRSKIE I KANU
Śniadanie. Aktywny odpoczynek rozpoczyna się od rowerowej wycieczki w otoczeniu
malowniczych gór w okolicy Vrådal. Po trzech godzinach czas na odpoczynek. Po południu czas na

wycieczkę kanu (kajak typu kanadyjka, 3-godz.) po fiordzie pod okiem wykwalifikowanego
instruktora. Powrót do hotelu, nocleg.
4. DZIEŃ. GÓRSKI TREKKING I REJS PO KANALE TELEMARK
Śniadanie. Przejazd na miejsce rozpoczęcia 6-godzinnego trekkingu po górach w okolicy Vrådal.
Norwegia jest rajem dla pasjonatów górskich wędrówek. Czas wolny. Po południu rejs statkiem
motorowym przez KANAŁ TELEMARK, będący jedną z nielicznych wodnych dróg śródlądowych
w Norwegii. Powrót do hotelu, nocleg.
5. DZIEŃ. MORGEDAL – RØLDAL – WODOSPAD LÅTEFOSS – KINSARVIK
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd z hotelu do MORGEDAL, nazywanego kolebką narciarstwa.
Ta niewielka miejscowość jest położona pośród niewysokich wzgórz i znana w całej Norwegii jako
miejsce urodzenia Sondre Norheima – twórcy słynnego stylu telemark. Przejazd malowniczą trasą
przez góry Haukeli. W RØLDAL zwiedzanie klepkowego kościoła. Kolejną atrakcją jest
WODOSPAD LÅTEFOSS (ok. 165 m wysokości). Droga prowadzi przez przemysłowe miasto
Odda do idyllicznego miasteczka KINSARVIK, które zlokalizowane jest nad fiordem Sor, będącym
ramieniem Hardangerfjord (drugiego co do długości fiordu w Norwegii). Można tu podziwiać
przepiękny widok na okolicę. Zakwaterowanie w hotelu w Kinsarvik, nocleg.
6. DZIEŃ. KAJAKIEM WZDŁUŻ FIORDÓW OVRE EIDFJORD
Śniadanie. Wyjście na miejsce rozpoczęcia wyprawy – zwiedzanie kajakiem fiordów Ovre Eidfjord,
pod okiem profesjonalnego instruktora. Powrót do Kinsarvik. Czas wolny na samodzielne
zwiedzanie okolicy. Nocleg.
7. DZIEŃ. TREKKING PO LODOWCU FOLGEFONN
Śniadanie. Czas wolny. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): całodniowa wycieczka po
LODOWCU FOLGEFONN dla osób posiadających dobrą kondycję fizyczną. Tej fascynującej
przygody nie może zabraknąć podczas wyjazdu w norweskie góry. Spektakularne widoki i błękit
lodowca zapierają dech. Powrót do hotelu, nocleg.
8. DZIEŃ. PŁASKOWYŻ HARDANGERVIDDA I RENIFERY
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd przez PŁASKOWYŻ HARDANGERVIDDA do Oslo. To
bezkresny płaskowyż na terenie, którego utworzono park narodowy. Powstał on w celu ochrony
reniferów, tutaj znajdują się największe stada tego gatunku
w Europie. Ich liczebność szacowana jest na 9000 osobników. Przejazd wyjątkowo urokliwą trasą
wzdłuż jeziora Tyrifjord do hotelu w Oslo. Zakwaterowanie, nocleg.
9. DZIEŃ. OSLO
Śniadanie. Zwiedzanie OSLO, stolicy wikingów malowniczo położonej nad brzegiem Oslofjordu.
W programie wycieczki znajdują się: pałac królewski, gmach parlamentu, katedra, park Vigelanda,
w którym można podziwiać wspaniałe rzeźby – dzieło życia sławnego artysty. Wizyta w Muzeum
Statku Polarnego Fram, którym Roald Amundsen jako pierwszy człowiek dotarł na biegun
południowy. Przejazd do Göteborg na przeprawę promową. Nocleg na promie.
10 DZIEŃ.
Śniadanie. Przypłynięcie do Kilonii. Powrót do Polski.
ŚWIADCZENIA 9 noclegów: 7 w hotelach klasy turystycznej, 2 w kabinie na promie; 2-os.
pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami, kabiny 2-os. • wyżywienie: 9 śniadań (w tym 2
śniadania na promie) • przejazd komfortowym autokarem • opieka pilota •ubezpieczenie KL i NW
Itaka Complex rozszerzone o następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka
UWAGI:
1. Obowiązkowe opłaty na miejscu: lokalni przewodnicy: ok. 150 EUR.
2. Opłaty fakultatywne: trekking po lodowcu Folgefonn: ok. 95 EUR; wymagane min. 15 os.
3. Program przeznaczony dla osób powyżej 13 lat pod opieką osoby pełnoletniej, zdrowych,
sprawnych fizycznie, przygotowanych kondycyjnie do aktywności zawartych w programie.
4. Program może ulec zmianie zależnie od warunków atmosferycznych.

