Serdecznie zapraszamy na pielgrzymkę parafialną śladami Św. Olafa
ŚREM, ul. Brzechwy 7/2, tel. (0-61) 283-08-63, tel./fax (0-61) 283-06-18
Rekomendacja

Wielkopolskiej
Izby Turystycznej

Koncesja nr 0173

SKANDYNAWIA- ŚLADAMI ŚW. OLAFA
1 dzień

Wyjazd z Puszczykowa i przejazd do portu w Gdyni. Nocny rejs do Karlskrony.
W czasie rejsu kolacja na promie- ok.380 km

2 dzień

Śniadanie na promie i przejazd do Kopenhagi. Zwiedzanie stolicy Danii
z polskojęzycznym przewodnikiem (3 godz.). Przejazd promem z Helsingor (zamek Hamleta) do
Helsingborg. Dalszy przejazd do Oslo. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja, nocleg- ok. 860
km.

3 dzień

Śniadanie. Godz. 7.30. Zwiedzanie Oslo – Pałac Królewski, Parlament, Katedra - Msza św. w
Katedrze św. Olafa ,przejazd do ruin Kościoła Mariankirka, gdzie znajduje się pierwszy kamień
milowy skąd wiedzie pielgrzymi szlak do Nidaros, Park z rzeźbami Vigelanda. Ok. godz. 12.00
przejazd wzdłuż jeziora Mjosa poprzez Lillehammer, miasta Igrzysk Olimpijskich w 1994 roku.
Zwiedzanie skansenu w Maihuagen. Dalej przejazd przez urzekającą górską dolinę Gudbrandsdal
z pięknymi wodospadami do miasteczka Dombas, a następnie przez góry Douvre do Trondheim.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg – ok. 540 km.

4 dzień

Śniadanie godz. 8.00. Zwiedzanie w Trondheim
Katedry Nidaros wybudowanej
w 1152 roku. Katedra nosząca do dziś starą nazwę Trondheim jest największą
w całej Skandynawii świątynią, miejscem symbolicznego pochówku króla Norwegii Olafa II,
który wprowadził w Norwegii chrześcijaństwo. Po śmierci został uznany
za męczennika, później ogłoszony świętym. Jego grób w katedrze Nidaros przez wiele lat po jego
śmierci był miejscem pielgrzymek. Przejazd wzdłuż fiordu Trondheim do Steinkjer, a następnie
przez piękny górzysty region prowincji Helgoland obfitujący w liczne jeziora do miasteczka
Mosjoen, skąd roztacza się widok na góry Siedmiu Sióstr. Zakwaterowanie w hotelu ok. 19.00.
Obiadokolacja
i
nocleg
w hotelu- ok.400 km.

5 dzień

Śniadanie godz. 8.00 Przejazd przez góry Korgan do Mo i Rana położonego nad fiordem Rana.
Drogą prowadzącą przez malownicze góry Solne dojazd do Koła Polarnego ok. 13.00, a następnie
przejazd widokową trasą prowadzącą jednocześnie przez wysokie góry i wzdłuż malowniczych
fiordów do Bognes. Przeprawa promowa przez Fiord Tysfiord do Skarberget, a następnie dojazd
do Narwiku ok. godz. 18.00
i zwiedzanie cmentarza żołnierzy polskich. Zakwaterowanie w
hotelu.
Obiadokolacja
i nocleg.- ok. 550 km

6 dzień

Śniadanie godz. 8.00. Przejazd trasą wiodącą przez surowe wybrzeże północnej Norwegii z
fascynującym widokiem Oceanu Arktycznego i słynnych Lyngen Alps, dojazd do Alta ok. 18.00,
miasta leżącego w najbardziej na północ wysuniętej prowincji Norwegii – Finnmark.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg- ok. 580 km.

7 dzień

8 dzień

Śniadanie godz.8.00. Wyjazd z hotelu o godz. 12.00. Ostatni odcinek trasy prowadzącej do
najdalej na północ wysuniętego punktu Europy wiedzie przez dziki Sennaland (Laponię) wzdłuż
fiordu
Porsanger
Kafjord.
Przejazd
tunelem
do Honningsvag na wyspie Mageroy. Spacer po Honningsvag a następnie 45 minutowa jazda do
Nord Capp, skąd roztacza się wspaniały widok na Ocean Arktyczny podczas białych polarnych
nocy. Godz. 18.00 Zwiedzanie muzeum Nord Capp (płatne dodatkowo ok. 220 NOK) gdzie
zwiedzający otrzymują specjalny certyfikat Nord Capp).- ok. 200 km
Po północy powrót do Honningsvag. O 2.00 przejazd do Kafiord a następnie przejazd wzdłuż
fiordu Porsanger do Lakslev i dalsza podróż Drogą Reniferów do lapońskiego miasta Karasjok.
Przekroczenie granicy z Finlandią w Karigsniemi i przejazd do Jeziora Inari z 3.000 urzekających

wysepek.
Przez
wspaniałą
fińską
Laponię
przejazd
do Rovaniemi ok. 12.00 z krótkim postojem w wiosce św. Mikołaja leżącej na Kole Polarnym.
Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg - 750 km.
9 dzień

Śniadanie godz. 8.00. Przejazd wzdłuż Zatoki Botnickiej do „Białego Miasta” Oulu,
ok. 13.00 – 16.00. A następnie przez krainę jezior do Jyvaskyla, miasta położonego
na północnym krańcu jeziora Paijanne. Zakwaterowanie (godz. 19.00), obiadokolacja
i nocleg w hotelu – ok. 550 km

10 dzień

Śniadanie godz. 8.00. Przejazd do stolicy Finlandii – Helsinek. Zwiedzanie miasta
z przewodnikiem – m. in. Plac Senacki, Pomnik Sibeliusa, Podziemna Świątynia. Dwugodzinny
przejazd z Helsinek do portu w Turku. Ok. godz. 21.30 przeprawa promem do Szwecji. Kolacja i
nocleg na promie – ok. 460 km.

11 dzień

Rano śniadanie na promie. Ok. 8.00 przypłynięcie do Nynashamn. Przejazd
do Sztokholmu. Zwiedzanie miasta – Pałac Królewski, Parlament, Stare Miasto. Przejazd do
Karlskrony.
Zaokrętowanie
na
prom.
Kolacja
i
rejs
nocny
do
Gdyni
- ok. 550 km

12 dzień Śniadanie na promie. Zejście na ląd i wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie pielgrzymki w
godzinach popołudniowych- ok. 380 km
UWAGA ! Powyższy program jest ramowy. Szczegóły przedstawi pilot w czasie trwania wycieczki.
Świadczenia : przejazd komfortowym autokarem
przejazdy promami na trasie : Gdynia – Karlskrona - Gdynia – kabiny 4 osobowe, Turku –
Sztokholm - kabiny 4 osobowe ,
7 noclegów w hotelach – pok. 2,3 – osobowe z łazienką;
7 śniadań;
7 obiadokolacji ( napoje dodatkowo płatne );
3 noclegi , 3 śniadania, 3 kolacje na promach
opieka pilota;
ubezpieczenie NW i KL (nie dotyczy chorób przewlekłych)
Orientacyjne koszty programowe: Norwegia ok. 950 NOK, Szwecja ok. 100 SEK, Dania – 50 DKK.
Razem ok. 530,- zł. Istnieje możliwość zakwaterowania w kabinie 2-osobowej za dodatkowa opłatą
Termin : 26.07.- 7.08.2020 r.
Cena: 5400,-zł ( przy grupie min. 40 uczestników). Zapisy do końca stycznia 2020 r.

