Samochodami Tesla po Norwegii - wyjazdy
firmowy

Opis
■
■
■

Cena od: 7000 PLN
Liczba dni: 5 dni
Kraj:
Norwegia

Wyjazd integracyjny Norwegia

OFEROWANE ATRAKCJE

Norweski fiord Geirangerfjord

to z całą pewnością jedno z najpiękniejszych miejsc na ziemi. Spektakularne wodospady i
majestatyczne, strome góry tworzą panoramę, która przyciąga do siebie rzesze turystów. I jedno jest
pewne – ten, kto ma szansę zobaczyć to niezwykłe miejsce położone w południowo-zachodniej Norwegii
na żywo, ten nie pozostaje obojętny wobec jego uroku.

Wśród skalnych ścian

Co istotne, aby zobaczyć najbardziej urzekające widoki warto podjechać w górę do Ørnesvingen,
Flydalsjuvet czy Dalsnibba (droga płatna). Jeśli zaś szukasz okazji ujrzenia osobliwych krajobrazów
podczas wędrówki pieszej zobacz Vesteråsfjellet albo Skageflå.

Geirangerfjord, który liczy 16 km długości oraz 360 m głębokości jest zatoką, po której pływają
pełnomorskie statki. Wysokie klify, a także ogromne wodospady zapierają dech w piersiach. Tak więc
ci, którzy mają okazję wybrać się na rejs statkiem po jednej z głównych norweskich atrakcji zyskują
szansę na zobaczenie fascynujących formacji skalnych.

Siedem sióstr

Ogromne wrażenie na turystach robią wodospady. Jedną z takich wodnych perełek jest kaskada De Syv
Ostre (Siedem sióstr), ale też Frairen (Zalotnik) oraz Brudesloret (Ślubny Welon). Nazwa tego
pierwszego wywodzi się z legendy, która głosi, że to siedem zaklętych sióstr, naprzeciw katarakty
znajduje się pijak, który oświadczał się po kolei każdej, a żadna z nich nie przyjęła jego oświadczyn,
więc się rozpił.

Droga Orłów

Malowniczy krajobraz norweskiego skarbu przyrody zawiera unikalne, górskie trasy widokowe, z
licznymi pętlami oraz serpentynami. Szczególnie wyjątkowa jest Droga Orłów, a także zjazd Drogą
Trolli zawierającej najwyższą w Europie pionową ścianę skalną.

Droga Orłów, tworząca kolejny element znanej Złotej Drogi, rozpoczyna się w Geiranger i po jedenastu
serpentynach kończy się w miejscowości Eidsdal. Odcinek ten, obfitujący w rozmaite pejzaże,
wybudowano w 1954 roku. Do tego czasu można było tu dotrzeć tylko pieszo górskimi ścieżkami lub
dopłynąć.

Na uwagę zasługuje osobliwa konstrukcja przechwycenia pod jezdnią spływającej wody ze zboczy i z
nawierzchni. Równie ekscytujący jest widok z punktu Flydalsjuvet, który cieszy się ogromnym
powodzeniem zarówno turystów, jak i profesjonalnych fotografów.

Urokliwe miasteczka Norwegii

Lærdal

Znajdująca się na końcu wpisanego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO fiordu Sognefjorden
miejscowość Lærdal wyróżnia się majestatycznymi górami i bujną zieloną roślinnością, która wskazuje
na rozwinięty w tej okolicy przemysł rolniczy. Łososiowa rzeka, Lærdalselva, płynąca w dół góry aż do
fiordu, nadaje dolinie niespotykanego charakteru.

Miejscowość Lærdal otrzymała certyfikat zrównoważonego rozwoju turystyki (Sustainable Tourism)
— znak jakości potwierdzający systematyczną pracę wkładaną w redukcję negatywnego wpływu
turystyki na historię, charakter i bogactwo naturalne regionu przy jednoczesnym zachowaniu
wysokich standardów turystycznych

W malowniczej wioska Gamle Lærdalsøyri znajduje się 150 dobrze zachowanych drewnianych domów,
powstałych w XVIII. i XIX. wieku. W pożarze w 2014 r. spłonęło ponad 35 domów, z których sześć lub
siedem miało wartość historyczną, szybko jednak ponownie otwarto wieś dla zwiedzających.

W Lærdal znajdziesz zabytkowy kościół Borgund, najlepiej zachowany w całej Norwegii kościół
klepkowy, zbudowany w 1180 roku przy użyciu 2000 belek i desek. W kościele Borgund nie odprawia się
już żadnych ceremonii religijnych, obecnie pełni funkcję muzeum.

INFORMACJE OGÓLNE O KRAJU:

położenie: kraj obejmuje zachodnią część Półwyspu Skandynawskiego, Jan Mayen, Svalbard i wyspę
Bouveta. Graniczy ze Szwecją, Finlandią i Rosją oraz przez granicę morską (przez cieśninę Skagerrak) z
Danią.

stolica: Oslo

powierzchnia: 385186 km2

ludność: ok. 5 mln mieszkańców

waluta: korona norweska

język: norweski

strefa czasowa: UTC +1 zima UTC +2 lato

religia: luteranizm

wiza: niewymagana wiza do 90 dni pobytu/wymagany paszport i/lub dowód osobisty

szczepienia: zalecane - błonica, tężec, WZW B

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Norwegii

Norwegia, Oslo, Olav Kyrres plass 1, 0244
Tel.: +47 24 11 08 50 Tel. dyżurny: +47 913 377 57
Faks: +47 22 44 48 39
oslo.info@msz.gov.pl
www.oslo.msz.gov.pl
Telefon dyżurny, w sprawach alarmowych, po godzinach pracy placówki: +47 913 377 57

Program
Dzień 1

Warszawa, Modlin 6.40 Oslo, Sanderfjord Torp 8.30 ( liniami Ryanair ) Borgund
Wylot z Polski do Oslo. Wypożyczenie aut na lotnisku i przejazd do miejscowości
Borgund. Zakwaterowanie w domkach w urokliwej okolicy otoczonej górami.
Obiadokolacja i spacer po okolicy z przewodnikiem. Najznakomitszym zabytkiem
Borgund jest unikalny kościół klepkowy z 1080 roku, a norweska przyroda zapiera
dech w piersiach na każdym kroku

Dzień 2

Po śniadaniu przejazd do Lardal. Znajduje się tu historyczna starówka, a poza
miastem zjawiskowe wodospady Stodnafossen. Po zwiedzaniu okolicy nastąpi
przeprawa promowa. Dalsza droga na północ obfituje w fantastyczne widoki.
Zobaczysz między innymi Nigardsbreen -zjawiskowy jęzor lodowca Jostedalsbreen
oraz turkusowe jezioro Nigardsbrevatnet. Postój na punkcie widokowym na górze
Dalsnibba. Panorama fiordu Geiranger oraz gór Romsda z całą pewnością
zapadnie w pamięć każdemu uczestnikowi wycieczki. Przejazd do miejscowości
Geiranger i zakwaterowanie w klimatycznych domkach. Obiadokolacja i czas
wolny.

Dzień 3

Geiranger Po śniadaniu czas na półtoragodzinny rejs po fiordzie Geiranger, który
otoczony jest przez jedne z najbardziej stromych gór na całym zachodnim
wybrzeżu. Zobaczysz majestatyczny wodospad Siedem Sióstr, a także Frairen i
Brudesloret. Ich potężne kaskady spadają z wysokości 300 metrów wprost do
fiordu. Po rejsie warto udać się na spacer do farmy Skagefla, obchodząc od tyłu
wodospad Storseterfossen. Obiadokolacja i czas wolny.

Dzień 4

Droga Orłów - Gudbrandsjuvet / Droga Trolli - Andalsnes Po śniadaniu wyruszysz
Drogą Orłów w stronę Andalsnes. Z pomostów zawieszonych nad skałami będziesz
mógł podziwiać wodospad Gudbrandsjuvet. Największą atrakcją dnia będzie
przejazd legendarną Drogą Trolli i podziwianie niezwykłych krajobrazów.
Obiadokolacja i przejazd do miejscowości Dombas. Zakwaterowanie i czas wolny.

Dzień 5

Śniadanie i przejazd na lotnisko. Zwrot samochodów i lot powrotny do Polski. Oslo,
Sanderfjord Torp 14.45 Warszawa, Modlin 16.35

Galeria

