BIURO TURYSTYCZNE “ANITOUR”
Czechowice - Dziedzice, ul. Michałowicza 7/5
Tel/fax: 322155225;
e-mail: biuro@anitour.pl

1 dzień 23.07 750 km
Wyjazd z Krakowa i przejazd trasą Katowice, Wrocław, Gorzów, Świnoujście. Zaokrętowanie na prom,
zakwaterowanie w kabinach 4 osobowych wewnętrznych z węzłem sanitarnym. Kolacja na promie i o godz.:
2230 wypłynięcie z Świnoujścia i nocą przepłynięcie do Ystad.
2 dzień 24.07 625 km
Śniadanie na promie. O godz.: 630 przypłynięcie do Ystad i przejazd trasą: Goeteborg, postój przy
granicznym moście Svinesund, Sarpsborg - most Sandesund, OSLO - spacer po centrum miasta - Pałac
Królewski, ratusz, uniwersytet Oslo, Park Frognera; zakwaterowanie w hotelu Scandic St. Olavs Plass,
obiadokolacja i nocleg.
3 dzień 25.07 450 km
Śniadanie. Przejazd trasą: Oslo, LILLEHAMMER - zwiedzenie największego skansenu Norwegii gdzie będzie
możliwość zapoznania się z surowymi warunkami życia na wsi norweskiej przed kilkudziesięciu laty;
zwiedzanie olimpijskiej skoczni narciarskiej, wyjazd autokarem na szczyt skoczni i spacer wzdłuż rozbiegu i
zeskoku co pozwoli nam ocenić odwagę Małysza, Stocha i innych skoczków; przejazd do Oppdal;
zakwaterowanie w hotelu Quality Hotel Skifer, obiadokolacja i nocleg.
4 dzień 26.07. 250 km
Śniadanie. Przejazd trasą: TRONDHEIM – zwiedzanie m.in. katedry Nidaros; mostu By; dalej niezwykle
malowniczą drogą między jeziorami i wysokimi, skalistymi górami przez Levanger do Steinkjer;
zakwaterowanie w hotelu Quality Hotel Grand Steinkjer, obiadokolacja i nocleg.
5 dzień 27.07. 470 km
Śniadanie. Przejazd trasą: Grong, Mosjoen; po pokonaniu GÓR KORGEN, przekroczenie koła
podbiegunowego, postój w „Centrum Polar Kreis”; Soltdal; zakwaterowanie w hotelu Saltfjellet Hotell
Polarsirkelen, obiadokolacja i nocleg.
6 dzień 28.07. 400 km
Śniadanie. Przejazd trasą: Bodo - wypłynięcie promem i po ponad 3 godzinnej podróży przypłynięcie do
Moskenes na pięknych wyspach - LOFOTACH - z fascynującymi ścianami skalnymi wynurzającymi się
pionowo z morza - niezwykle atrakcyjny przejazd przez LOFOTY do Svolvaer; zakwaterowanie w hotelu
Scandic Svolvær, obiadokolacja i nocleg.
7 dzień 29.07.450 km
Śniadanie. Przejazd trasą: Vestpollen, tunel Svolver, most Raftsund oddzielający Lofoty od archipelagu
Vesterålen, most Tjelsund, Bjerkvik, kontynuacja podróży przez góry, do fascynującego TROMSO - stolicy
Północnej Norwegii i największego miasta norweskiego za Kołem Podbiegunowym - zwiedzanie miasta:
zwiedzenie Polarnej Katedry Morza Arktycznego; Planetarium Zorzy Polarnej - pokaz Zorzy Polarnej; Polaria
– ośrodek badań i informacji o obszarze podbiegunowym; most Sandnessund; zakwaterowanie w hotelu
Thon Hotel Polar, obiadokolacja i nocleg.

8 dzień 30.07. 600 km
Śniadanie. Przejazd trasą: Breivikeidet - przepłynięcie do Svensby; przyjazd do Lyngseidet - przepłynięcie do
Olderdalen; ALTA zwiedzenie muzeum z prehistorycznymi rysunkami naskalnymi; przyjazd do hotelu
Scandic Honningsvåg; zakwaterowanie i obiadokolacja; przejazd na NORDKAPP najdalej na północ
wysunięty przylądek Europy; wizyta w centrum turystycznym NORDKAPP; powrót do hotelu i nocleg.
9 dzień 31.07. 400 km
Śniadanie. Przejazd trasą wzdłuż fiordu Porsanger do Lakselv i „DROGĄ RENIFERÓW” do lapońskiego miasta
Karasjok; po przekroczeniu granicy norwesko - fińskiej przejazd do Inari; zakwaterowanie w Hotelu Inari,
obiadokolacja i nocleg.
10 dzień 01.08 560 km
Śniadanie. Przejazd przez fińską Laponię, zatrzymanie się w WIOSCE ŚW. MIKOŁAJA położonej w pobliżu
Koła Podbiegunowego; ROVANIEMI – most, Kemi, Oulu; zakwaterowanie w hotelu Scandic Oulu Hotel,
obiadokolacja i nocleg.
11 dzień 02.08. 670 km
Śniadanie. Przejazd trasą: Jyvaskyla, Tampere, Turku – zaokrętowanie na prom linii Viking i o godz.: 2055
wypłynięcie do Sztokholmu (granica fińsko-szwedzka); kolacja i nocleg na promie w kabinach 4 osobowych.
12 dzień 03.08. 550 km
Śniadanie na promie. Przypłynięcie o godz.: 630 i krótkie zwiedzanie Sztokholmu: Ratusz, Muzeum Okrętu
Waza, starówka; około godz.: 1400 wyjazd ze Sztokholmu przejazd do Karlskorony – około godz.: 2200
zaokrętowanie na prom i o godz.:2359 wypłynięcie do Gdańska; kolacja na promie i nocleg w kabinach 4
osobowych.
13 dzień 04.08. 600 km
Śniadanie na promie. O godz.: 1015 przypłynięcie do Gdyni, wyokrętowanie i przejazd trasą: Tczew, Toruń,
Łódź, Katowice, Kraków.

Cena: 6.850 PLN przy 36 płacących
Dopłata do pokoju jednoosobowego w hotelach: 2.000 PLN
W cenie:
 przejazd autobusem turystycznym, uchylne siedzenia, klimatyzacja, WC;
 9 noclegów w hotelach (pokoje 2 – 3 osobowe z WC i prysznicem);
 3 noclegi na promach w kabinach 4-osobowych wewnętrznych;
 wyżywienie wg programu – 12 śniadań i 12 obiadokolacji (pierwszy posiłek: obiadokolacja w dniu 23.07,
ostatni: śniadanie w dniu 4.08);
 opieka pilota na całej trasie;
 wejście do Centrum „NORDKAPP” i certyfikat potwierdzający pobyt na Nordkappie;
 korzystania z systemu „Tour Guide”
 ubezpieczenie w Signal Iduna Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA; 01-208 Warszawa, Przyokopowa 31:
koszty leczenia (20.000 Euro), koszty ratownictwa (6.000 Euro), następstwa nieszczęśliwych wypadków
(15.000 PLN i 15.000 PLN na wypadek śmierci), bagaż podróżny (1000 PLN);
 ubezpieczenie od chorób przewlekłych;
 składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny;
 podatek VAT-marża procedura marży dla biur podróży.
Cena nie obejmuje:
 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i usług miejscowych przewodników (300 NOK, 300 SEK, 60 EURO);
 ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (uwaga: można wykupić do 5 dni od daty zgłoszenia na imprezę).

W załączeniu przesyłam program, proszę o uwagi i wstępne zgłaszanie się.
Czasu jest mało bo do końca lutego musimy zmontować grupę. Serdecznie
pozdrawiam i zachęcam do udziału w tej wyprawie. Pogoda gwarantowana i
niezapomniane widoki na Lofotach, pozdrawiam
Grażyna Czopek gra_cz@op.pl

