
Ramowy program wycieczki Fiordy drogą Trolli w dniach 10-16.06.2022 r.                                              

1.dzień 

Godz. 11.00 wyjazd z parkingu ul. Przy Gazowni 

Od godz. 15.00 Międzyzdroje  – spacer po uzdrowisku, czas wolny 

g. 20:30   wyjazd w kierunku terminala promów morskich w Świnoujściu -Zaokrętowanie , 

rejs do Ystad. nocleg w wybranej kabinie (2,3,4 osobowe) 

2. dzień g. 06:30 Po śniadaniu na promie przejazd wzdłuż zachodniego wybrzeża Szwecji 

przez Göteborg w kierunku Oslo. Po drodze na granicy szwedzko-norweskiej zobaczymy 

Iddefjord, dla chętnych możliwość spaceru po moście łączącym dwa brzegi fiordu, przejazd 

w okolice miejscowości Gol, obiadokolacja, nocleg. 

3. dzień g.09:00 Po śniadaniu przejazd dolinami Hallingdal, płaskowyż Hardangervidda oraz 

doliną Aurlandsdalen do Gudvangen, 2-godzinny rejs statkiem wzdłuż odnogi Sognefjord, 

najdłuższego i najgłębszego fiordu na świecie, wąski Neroyfjord z wodospadami i klifami 

górskimi do oraz Aurlandsfjorden do miejscowości Flam, czas wolny. 

Przejazd najdłuższym tunelem świata (24,5 km). Przeprawa przez Sognefjord do 

Mannheller. Przejazd do jęzora lodowca Jostedalsbreen – największy lodowiec stałego 

lądu Europy, krótki postój. Obiadokolacja i nocleg. 

4. dzień g. 09:00 Po śniadaniu przejazd przepiękną i malowniczą drogą, gdzie możemy 

napotkać stada dziko pasących się reniferów, do wioski Geiranger. Przejazd „Drogą Orółw” 

z  postojem nad Geirangerfjordem i  widokiem na wodospad „siedem sióstr”,. Przeprawa 

promowa przez Norddalsfjorden, przejazd mrożącą krew w żyłach słynną „Drogą Trolli”, 

przejazd doliną Romsdalen, wzdłuż rzeki Rauma mijając liczne urwiska skalne i wodospady. 

Obiadokolacja i  nocleg. 

5. dzień g. 09:00 Po śniadaniu przejazd drogą Valdresflye przez Park Narodowy 

Jutunheimen,  gdzie droga przebiega przez długie i pofałdowane tereny w otoczeniu natury i 

wspaniałych krajobrazów. Na  wys. 1390 m.n.p.m zobaczymy niezliczone szczyty, jeziora, 

będziemy mijać wiele tradycyjnych gospodarstw z drewnianymi domami liczących 

ponad 100lat . Postój przy punkcie widokowym na Bessegen. Przejazd do Oslo, 

obiadokolacja we własnym zakresie, nocleg. Wieczorny spacer ulicami stolicy Norwegii  

6. dzień g. 09:00 Po śniadaniu zwiedzanie Oslo m.in.: uroczysta odprawa warty Gwardii 

Królewskiej, ratusz miejski,w którym wręczana jest pokojowa nagroda Nobla, twierdza 

Akerhus, rejs statkiem po Oslofiordzie, muzeum łodzi Vikingów na półwyspie Bygdoy, 

park Vigelanda, przejazd na tereny skoczni Holmenkollen. 

W godzinach popołudniowych wyjazd z Oslo, czas wolny w centrum zakupowym, 

możliwość zjedzenia obiadu na trasie, przejazd do portu, zaokrętowanie na promie, 

zakwaterowanie w wybranej kabinie, nocny rejs do Świnoujścia. 

7.dzień g. 07:00 Po śniadaniu wykwaterowanie, przybycie do Świnoujścia, 

Czas wolny w Międzyzdrojach, możliwość plażowania 

g.14.00-19.00 wyjazd w drogę powrotną i rozwiązanie wycieczki. 
 

 Cena   3.400,-zł                                                                                                                                            

Zawiera: transport autokarem, 2 przeprawy promowe Świnoujście – Szwecja - Świnoujście 

przeprawy promowe we fiordach, przejazdy odcinkami płatnymi, mostami i tunelami, 

miejsce w kabinie na promie (2,3,4 osob. ze śniadaniami) 4 noclegi w hotelach (pokoje 2-, 3-

osobowe z wc i prysznicem),  4 śniadania w hotelach,3  obiadokolacje na terenie Norwegi, 

opieka pilota, ubezpieczenie NNW i KL , TFG i TFP. 

Opłaty dodatkowe wg. uznania uczestników: 

wstępy w Oslo oraz rejs po Oslofjord - 35 Euro, rejs statkiem po Sognefjord - 55 Euro, 

 
Szczegółowe informacje i zapisy: BORT PTTK ul. Kupiecka 17 
Zielona Góra tel. 68 3270323    www.omzgora.pttk.pl 
Program jest ramowy i możne ulec drobnej zmianie. O kolejności zwiedzania decyduje pilot podczas trwania 

wycieczki. 
 


