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NORWEGIA

Kraina Fiordów

• YSTAD • FREDRIKSTAD • OSLO • LILLEHAMMER • DROGA TROLI •
• DROGA ORŁÓW • FLAM • BERGEN •
E

U

R

O

P

A

Dzień 1
Przejazd przez Polskę. Zaokrętowanie na prom i przeprawa
do Szwecji.

Dzień 2 — Ystad / Fredrikstad
Podróż z Ystad w kierunku granicy z Norwegią. Przejazd
przez most Svinesund, który łączy oba kraje z widokiem na
Iddefjord. Zwiedzanie Fredrikstad, w przeszłości najlepiej
ufortyfikowanego miasta w całej Norwegii.

Dzień 3 — Oslo / Lillehammer
Droga Orłów
Droga Troli

Bergen

Lillehammer

Flam
Oslo
Fredrikstad
SZWECJA
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Zwiedzanie Oslo, stolicy Norwegii, malowniczo położonej
nad brzegami Oslofjordu. W programie: pałac królewski,
gmach parlamentu, katedra oraz park Vigelanda. Przejazd na
półwysep Bygdoy. Wizyta w Muzeum Łodzi Wikingów oraz
w Muzeum Statku Polarnego Fram, którym Roald Amundsen
dotarł na biegun południowy. Dalsza podróż do Lillehammer wzdłuż jeziora Mjosa, największego w Norwegii. Pobyt
w parku olimpijskim, w którym w 1994 roku odbywały się
Zimowe Igrzyska. Przejazd najbardziej okazałą norweską
doliną Gudbrandsdal.

Dzień 4 — Droga Troli / Droga Orłów
Przejazd przez dolinę Romsdal w stronę słynnej Drogi Troli z licznymi serpentynami i niezapomnianymi widokami.
Krótki postój w dolinie Valldal. Przeprawa promowa przez
Norddalsfjord i dalsza podróż w kierunku Drogi Orłów i następnie do Geiranger. Rejs po Geirangerfjord, najbardziej
znanym i urzekającym skandynawskim fiordzie otoczonym
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stromymi górami, z których spływają liczne wodospady.
Przejazd przez miejscowości położone nad Innvikfjordem.

Dzień 5 — Flam
Podróż wzdłuż jeziora Jolster, do Fjaerland i zwiedzanie
Muzeum Lodowcowego, poświęconego lodowcowi Jostedalsbreen. Krótki postój nad Sognefjord, drugim pod względem długości fiordem na świecie. Następnie przejazd koleją
Flamsbana na trasie Flam – Myrdal – Flam, która uchodzi za
jedną z najpiękniejszych tras kolejowych świata. Na zakończenie wizyta w Voss, norweskiej stolicy przygód i sportów
ekstremalnych, skąd można podziwiać wspaniałe widoki na
wodospady Tvindefossen.

Dzień 6 — Bergen
Przejazd do Bergen, miasta zwanego bramą do fiordów, wpisanego na listę UNESCO. W programie zwiedzania: targ
rybny i kwiatowy, stary port oraz nabrzeże z hanzeatycką
zabudową. Czas wolny lub wyjazd kolejką na wzgórze Floyen. Przejazd wzdłuż Hardangerfjord i krótki postój przy
wodospadzie Voringsfossen. Dalsza podróż przez górski
płaskowyż Hardangervidda, największy w Europie.

Dzień 7
Ciąg dalszy podróż przez Norwegię i Szwecję do portu. Przeprawa promowa.

Dzień 8
Przejazd do Polski.
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