Uniwersytet Trzeciego Wieku

Fiordy, Trolle,
Vikingowie

Dostępne terminy: 19-26.05, 28.06-4.06, 15.06-22.06
Noclegi: promy i domki campingowe ogrzewane – standard turystyczny

Wyżywienie: śniadania we własnym zakresie – turystyczne obiadokolacje wliczone w cenę.
Norwegia jest położona na północnym krańcu Europy zachodniej. Jest to długi, wąski i
górzysty kraj którego brzegi oblewa od zachodu Morze Północne i Norweskie, a na północy
Ocean Arktyczny i Morze Barentsa.
Nazwa kraju pochodzi od słowa Nordvegen co znaczy droga na północ. Norwegia (Królestwo
Norwegii) jest monarchią konstytucyjną z parlamentarnym systemem rządów. Królem
Norwegii jest Harald V z rodu Glücksburg. Władza króla ma jednak głównie charakter
symboliczny i reprezentacyjny.
Norwegia jest najrzadziej, po Islandii, zaludnionym krajem europejskim. W państwie o
powierzchni porównywalnej z Polską zamieszkuje niecałe 5 mln mieszkańców. Średnia
gęstość zaludnienia wynosi 14,7 osoby na 1 km². Ludność jest skupiona głównie w
południowej części kraju, w regionie Oslo oraz na wybrzeżach.
Obszar Norwegii jest wyżynno-górski o rzeźbie ukształtowanej przez zlodowacenia
czwartorzędowe. Wnętrze kraju zajmuje łańcuch Gór Skandynawskich z rozległymi
płaskowyżami i występującymi w wyższych partiach niewielkimi lodowcami. Linia brzegowa
jest bardzo dobrze rozwinięta. Cechą charakterystyczną wybrzeży są fiordy, czyli wąskie
zatoki wcinające się w masywy górskie, a około 30% powierzchni kraju leży poza kołem
podbiegunowym. Wybrzeże Norwegii, poszarpane przez fiordy i chronione przez tysiące
wysp, liczy 20 000 km; łańcuchy górskie, wysokie na ponad 2000 m, kryją przeszło 1500
lodowców. Góry stanowią 65% powierzchni kraju. Na części terytorium Norwegii leżącej za
kołem podbiegunowym latem obserwować można dzień polarny, zimą - północ kraju tonie w
ciemności nocy polarnej, rozświetlanej od czasu do czasu przez zorze polarne.

Program wyjazdu:
Dzień 1. - (600km)
Wyjazd świtkiem-rankiem.
Przejazd do Niemiec, czas na obiad w jednej z przydrożnych restauracji.
Po drodze zwiedzimy niezwykłą atrakcję militarną – Międzyrzecki Region Umocniony.
Później jedziemy w kierunku Rostock – tam kolacja w typowej niemieckiej restauracji piwnej
– tłusto jak Bóg przykazał, kapucha, golonka i do tego zimny kufel piwa pszenicznego.
(kolacja w cenie). W okolicach Rostock przenocujemy – standard dość turystyczny.

Dzień 2. - (160km)
Wstaniemy wcześnie rano, zjemy śniadanie i przeprawimy się promem do Danii.
Stamtąd żabi skok do Kopenhagi, na miejscu będziemy koło południa.
Z energiczną polską przewodniczką zwiedzimy miasto.

Kopenhaga już w czasach przedhistorycznych była osadą rzemieślniczo-rybacką, a w
średniowieczu pełniła rolę pośrednika na ważnym szlaku lądowo-morskim ze Skandynawii do
Nadrenii i Brytanii.
W XII wieku miasto o nazwie Havn i tereny do niego przyległe otoczono częstokołem i
wałami. W ich obrębie Kopenhaga rozwijała się do XVII wieku. W herbie ma trzy wieże
połączone murem, nad falami. Nazwa miasta Kobenhavn, czyli "Kupiecki Port" przyjęła się
dopiero w wieku XVII. Prawa miejskie otrzymała jednak stosunkowo wcześnie, bo już w 1254
roku.
Główne atrakcje
Sieć ulic, placów, zaułków, ich specyficzna atmosfera to Indre By - ścisłe centrum miasta.
Wznosi się tutaj ratusz Radhus z wieloma oryginalnymi elementami architektury z przełomu
XIX i XX w. Mieści się tam "zegar świata" - zegar astronomiczny, który posiada kalendarz na
570 tysięcy lat.
Za fosą okalającą Indre By położony jest Christiansborg - centrum administracyjne Danii.
Znajduje się tam parlament, rząd również muzea i ruiny pałacu pierwszego pana miasta biskupa Absalona.
Wizytówką Kopenhagi jest przyjemna ulica Stragat. Niedaleko niej stoi jeden z najstarszych
kościołów w mieście - Helligands Kirke z XIV w. Odbywają się w nim często wystawy i różnego
rodzaju pokazy.
Na Amalienborg Plads stoi rokokowy Amalienborg - cztery identyczne pałace. Dwa z nich
pełnią dziś rolę królewskich rezydencji. W południe odbywa się spektakularna zmiana warty
królewskiej.
Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w mieście jest teren fortecy Kastellet i
figurka Małej Syrenki nieopodal
Później już prosto do portu, bo o 16.30 odpływamy – AHOJ morska przygodo!
Piękna jest Kopenhaga od strony morza.
Zakwaterowanie na promie w kabinach czteroosobowych wewnętrznych z łazienkami.
Kolacja turystyczna zupa + danie główne.
Wieczorem imprezka powitalna – na statku mamy dobry klub nocny i sklep bezcłowy.

Dzień 3. - (450km)
Ziemia na horyzoncie! O 9.45 lądujemy w Oslo i ruszamy na niezwykłą norweską przygodę.
Przez górskie płaskowyże, doliny i wodospady zmierzać będziemy w kierunku perły fiordów
norweskich - Geirangerfjordu. Po drodze staniemy dla rozprostowania kości w Lillehammer
słynącym z zimowej olimpiady. Tam rzucimy okiem na obiekty olimpijskie.
Pod wieczór dojedziemy do płaskowyżu górskiego, z którego zjedziemy do pięknej wioski
Geiranger – to będzie baaardzo mocny początek i bardzo zapadające w pamięć pierwsze

spotkanie z fiordami. Przed noclegiem, żeby się napatrzeć wjedziemy na „drogę orłów” skąd
zobaczymy słynne wodospady. To właśnie TEN widok z pierwszej strony naszego programu….
Zanocujemy na sympatycznym campingu, tuż nad fiordem, w domkach.
Fiordy są prawdziwą wizytówką i symbolem Norwegii, a szczególnie wąski i stromy
Geirangerfjord jest najbardziej znanym z nich wszystkich. W 2006 r. wraz z Naeroyfjorden
zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Geirangerfjord wrzyna się w
wysokie góry wąskim klinem wygiętym w kształt litery "S", a z jego stromych zboczy spływają
warkocze wodospadów, w tym największe i najbardziej znane De Syv Sostre (Siedem Sióstr), a
także Frairen (Zalotnik) i Brudesloret (Ślubny Welon).
Geirangerfjord jest na tyle głęboki, że mogą do niego wpływać pełnomorskie statki. Aż trudno
to sobie wyobrazić, ale wzdłuż jego ścian na wąskich występach jeszcze przed wojną
mieszkali ludzie na odizolowanych od świata farmach. Historie opowiadają o dzieciach
przywiązywanych do palików, aby podczas zabawy nie spadły z urwiska oraz o farmerach
blokujących głazami ścieżki by uniemożliwić przejście poborcom podatkowym. Ostatni
mieszkańcy wyprowadzili się stąd dopiero w 1961 r.

Dzień 4. - (300km)
O poranku w Geiranger wsiądziemy na prom i popłyniemy przewspaniałym fjordem do
miejscowości Hellesylt podziwiając jedne z najwspanialszych widoków na świecie (około
godziny).

Później jedziemy na południe przepiękną droga widokową, przystajemy na zdjęcie nad
najgłębszym jeziorem w Europie 514 m i niebywałym kamieniem, przy pomocy którego
sprawdzano, czy pasterki wracające jesienią z pastwisk do rodzinnej wsi aby nie zaciążyły….
Podjedziemy także pod bardzo malowniczy kościół w Borgund (zwiedzanie z zewnątrz) gdzie
w otoczeniu smoków i w zapachu dziegciu dowiecie się Państwo wszystkiego o kościołach
słupowych – jednej z największych niezwykłości Norwegii.

Tego dnia jeszcze będzie na nas czekało wiele atrakcji - pojedziemy najdłuższym tunelem
samochodowym świata – jest nie lada atrakcją.

Zobaczymy najmniejszy kościół świata (z zewnątrz), dowiemy się jak powstały fjordy i
dlaczego Sognefjord ma aż 1300 metrów głębokości. Zajrzymy nad drugi wpisany na listę
UNESCO fjord Norwegii – Naeroyfjord.

Potem staniemy na kawę na tarasie z jednym z najpiękniejszych widoków w Norwegii i
wrócimy na nocleg do miejscowości Laerdal, gdzie zobaczymy Centrum Norweskiego Łososia
(z zewnątrz) i zabytkową starówkę.

Spać pójdziemy nad Sognefjordem, w samym sercu pięknej norweskiej przyrody.

Dzień 5. - (250km)
Rano, pojedziemy do Flam – zobaczyć niebywały zabytek techniki, jedną z najbardziej
stromych kolei na świecie. Prawie 1000m różnicy wysokości na przestrzeni zaledwie 20km, a
po drodze tunele, wodospady, zakręty, a wszystko wykonane ręcznie, kilofem, dynamitem i
łopatą. (Przejazd koleją dodatkowo płatny, ale między nami mówiąc wart jest każdych
pieniędzy….).
Dalej przez Voss i wspaniały wodospad Tvindefossen pojedziemy do Bergen.

Bergen to miasto założone przez króla Olafa III Spokojnego w 1070 r. W XIII wieku Bergen
stało się stolicą państwa i było największym miastem w Norwegii przez następne 600 lat. Z
uwagi na dogodne położenie miasto stało się głównym ośrodkiem handlu na północnozachodnim wybrzeżu Norwegii i weszło w skład europejskiego łańcucha miast hanzeatyckich.
Niemiecka Hanza założyła tutaj swój oddział w 1360 r. i działała w Bergen aż do XVIII wieku.
Długoletnia tradycja handlu międzynarodowego uczyniła z miasta ważny ośrodek portowy.
Bergen jest obecnie drugim co do wielkości miastem w Norwegii i liczy 244 tys.
mieszkańców. Miasto położone jest na 7 wzgórzach (m.in. Floyen i Ulriken), a swój urok
zawdzięcza ciekawej architekturze oraz położeniu nad fiordami. Dogodne położenie miasta
nad fiordami-największej skandynawskiej atrakcji sprawia, że Bergen słynie jako „brama do
krainy fiordów”. Z tego powodu miasto jest jednym z najczęściej odwiedzanych miast
portowych Europy.
Z miastem swoje życie związało wielu wybitnych ludzi, których twórczość ma
szczególne znaczenie dla Bergen. Tutaj tworzyli tacy twórcy jak kompozytor Edward Grieg,
skrzypek Ole Bull czy dramaturg Henryk Ibsen.
Obejrzymy drewnianą zabudowę Bryggen, rezydencje pierwszych władców Norwegii i
legendarny targ rybny, gdzie każdy będzie miał okazję spróbować wędzonego na zimno
łososia, kiełbasę z renifera czy mięso wieloryba. Później pojedziemy na camping nad
jeziorem pod Bergen.

Dzień 6. - (450km)
Kolejny dzień zaczniemy od zwiedzania warsztatu, gdzie kultywuje się absolutnie niezwykłą
tradycje budowy norweskich łodzi przy pomocy miary z jednego kijka….
To naprawdę robi duże wrażenie.
Potem przez wspaniałe doliny, ostatnie fiordy i płaskowyże będziemy wracać w kierunku
Oslo. Droga przed nami bardzo daleka, więc cały dzień upłynie nam na jeździe.
Po drodze będziemy oczywiście przystawać jeszcze tu i ówdzie, żeby nacieszyć oczy
widokami.
Na wieczór dotrzemy do Oslo – nordyckiej stolicy światła.
Ostatnia norweską noc spędzimy na campingu w sympatycznych domkach na
przedmieściach.

Dzień 7. (30km)
Po śniadaniu ruszymy na zwiedzanie, by zobaczyć wszystko to, co najważniejsze.
Oslo to stolica Norwegii, a zarazem największe miasto w kraju. Stanowi jego gospodarcze,
administracyjne, naukowe i kulturalne centrum. Jest siedzibą władz państwa, regionu i
gminy. Znajdują się w nim m.in. Pałac Królewski i siedziba parlamentu. Ale to nie jedyne
atrakcje w tym tętniącym życiem mieście:
ZAMEK I FORTECA AKERSHUS
Przez stulecia twierdza służyła kolejnym władcom Norwegii. Po pożarze Oslo w 1624 król
zdecydował się odbudować miasto, leżące do tej pory nieco na wschód od fortecy, właśnie w
jej pobliżu. Twierdza przetrwała wiele oblężeń, głównie szwedzkich i nigdy nie została
zdobyta przez wroga. W czasie II wojny światowej twierdza była dowodzona przez Niemców,
ale nawet wtedy nie została zdobyta, tylko przekazana w wyniku kapitulacji.
PAŁAC KRÓLEWSKI
Jest to oficjalna siedziba norweskich monarchów. Obecnie mieszka w nim król Harald V wraz
z małżonką. Obiekt położony jest na wzgórzu Bellevuehoyden, na końcu ulicy Karla Johansa –
głównej arterii handlowej i turystycznej Oslo.
RATUSZ
Oddana do użytku w 1950 siedziba władz miejskich Oslo. W auli ratusza odbywa się corocznie
uroczystość wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla.
PARK VIGELANDA
Jedna z najpopularniejszych atrakcji Oslo, zwiedzana corocznie przez ok. milion turystów.
Kompleks parkowy z rzeźbami Gustava Vigelanda – ponad 200 figur z brązu i granitu.

GMACH OPERY
Ceremonia otwarcia odbyła się 12 kwietnia 2008r. Gmach Opery w Oslo to największy obiekt
kulturalny, który powstał od 700 lat w Norwegii. Wyglądem swym przypomina wyłaniająca
się z morza górę lodową.
W ramach zwiedzania zobaczymy Operę, Ratusz, centrum z pomnikiem królewskiego palca,
Twierdzę, Park Vigelanda z niezwykłymi rzeźbami, Pałac Królewski i wiele innych, wejdziemy
do arcyciekawych muzeów: Łodzi Wikingów i Statku Fram, na deser podjedziemy zobaczyć
nową skocznię Holmenkollen.
Jak się pospieszymy, to może zdążymy na jakieś jeszcze ostatnie zakupy, bo o 16.30 odpływa
nasz prom, prom na południe….

Dzień 8. – (800km)
Rano przypływamy do Danii, schodzimy z promu, wsiadamy do autokaru i wracamy do
domu. Będziemy na miejscu dość późno wieczorem. Wszystko zależy od warunków
drogowych.

Proponowana cena przy grupie min. 45 osób: 1949pln za osobę
W cenie:
- transport luksusowym autokarem, przez całą drogę wrzątek bezpłatnie do dyspozycji
uczestników.
- 6 noclegów – w hotelu turystycznym w Niemczech, dwa na promach, jeden w motelu, 3 na
kampingach w domkach kampingowych. Noclegi w pokojach 3/4/5 osobowych - wszystkie
noclegi z łazienkami. W Norwegii w domkach obowiązuje zasada – że domek oddajemy w
takim stanie w jakim otrzymaliśmy. Jak również domki wyposażone są w pościel ale za
poszwy trzeba dodatkowo dopłacić. Alternatywą jest zabranie własnych poszew, śpiwora lub
tzw. śpiwora bieliźnianego.
- dwudaniowe + deser obiadokolacje turystyczne w postaci smacznych dań gotowych.
Śniadania we własnym zakresie – organizator dostarczy listę sugerowanych produktów
spożywczych.
- wszystkie wstępy i atrakcje wymienione w programie, dodatkowo płatny jest wyłącznie
przejazd koleją FLAM – ok. 200pln.
- promy międzynarodowe jak również promy lokalne w Norwegii
- opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika
- niespodzianki i degustacje
- ubezpieczenie turystyczne
UWAGA! Przedstawiony program – zarówno atrakcje jaki noclegi mogą być w różnych
terminach realizowane w różnej kolejności. Niezależnie od układu trasy wszystkie
przedstawione atrakcje będą zrealizowane.
Ważne komentarze i uwagi
Proszę zwrócić uwagę, iż poniższe warunki są integralną częścią naszej oferty.
1. Oferta została sporządzona na dzień 6.11.13.
2. Oferowana cena ważna jest przez 7 dni od dnia dzisiejszego.
3. Podana trasa przejazdu jest przykładową i może zostać zmienione na życzenie klienta.
4. Określone elementy wyjazdu obowiązują w chwili obecnej. Rezerwujemy sobie prawo do
zmiany, anulowania lub wnoszenia poprawek to wszystkich elementów wyjazdu i ich cen
zależnych od warunków otoczenia (z wcześniejszą informacją i Państwa akceptacją).
Jakiekolwiek ulepszenia i poprawki do tego programu mogą być dokonane na Państwa
żądanie zależnie od ich dostępności i zgodnie z obowiązującymi cenami.
5. Ten dokument jest poufny i żadna jego część nie może być użyta dla innej grupy niż, która
dla której jest on przeznaczony.

Warunki rezerwacji udziału w imprezie
o Aby zgłosić chęć uczestnictwa w wyjeździe należy wpłacić zaliczkę do koordynatora ze
strony Uniwersytetu III Wieku w wysokości 600 pln do 1.01.2014
o II rata 600 pln płatna jest u koordynatora do dnia 15.04.2013
o III rata – reszta kwoty płatna jest u koordynatora do na dwa tygodnie przed
wyjazdem
Uczestnicy mogą nadpłacać raty w terminach wcześniejszych.
Warunki rezygnacji z udziału w imprezie
1. Uczestnik ma prawo rezygnacji z imprezy turystycznej bez podania przyczyny, składając
Organizatorowi pisemne oświadczenie o rezygnacji.
2. W przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia
kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z przygotowaniem jego miejsca na
imprezie.
3. Organizator dokonuje zwrotu pozostałej części ceny w terminie 30 dni od dnia złożenia
przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z imprezy turystycznej.
4. Organizator nie obciąży Uczestnika kosztami rezygnacji, o których mowa w ust. 2, pod
warunkiem, że Uczestnik zgłosi na swoje miejsce innego Uczestnika na minimum 30 dni
przed rozpoczęciem imprezy.

