TWOJE BIURO PODRÓŻY

JAWA TOUR
„PIELGRZYMKA DO NORWEGII – CUDA NATURY”

Symbol imprezy:
NTF/P

I dzień: 02.07.2012r. poniedziałek
wyjazd w godzinach nocnych
nocny przejazd przez Niemcy do Rostocku
rejs promem na trasie Rostock – Goedser (2godz) możliwość zjedzenia śniadania
II dzień: 03.07.2012r. wtorek
przejazd do Kopenhagi, spacer po mieście z przewodnikiem
Msza św. w kościele katolickim, zaokrętowanie na prom i rejs do Norwegii
nocleg w kajutach 4-osobowych na promie (możliwość wykupienia posiłków)
III dzień: 04.07.2012r. środa
przejazd do Oslo i zwiedzanie: Pałac Królewski, Katedra – Domkirke, Ratusz, Plac Stortorvet, Zamek Akershus, Kościół św. Olafa,
Uniwersytet, Galeria Narodowa i inne muzea *
Msza św. w kosciele katolickim
przejazd na nocleg w okolice Hønefoss – miasteczka nad pięknymi jeziorami
obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu, nocleg
IV dzień: 05.07.2012r. czwartek
śniadanie
przejazd górską drogą, obfitującą we wspaniałe widoki do Krainy Fiordów
rejs stateczkiem po jednym z największych fiordów Norwegii – Sognefjord
przejazd na nocleg widokowa trasą
obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu, Msza św, nocleg
V dzień: 06.07.2012r. piątek
śniadanie
przejazd „Drogą Orłów”, „Drogą Trolli” pod Ścianą Trolli, spacer do punktów widokowych
Msza św. polowa
przejazd „Drogą nad fiordami” do Trondheim i zwiedzanie: Katedra św. Olafa i krótki spacer po mieście
wyjazd na nocleg na północ
obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu, nocleg
VI dzień: 07.07.2012r. sobota
śniadanie
przejazd do Krainy „Północnych Fiordów” i tzw. „białych nocy”
po drodze krótki postój w miasteczku Mosjøen – starej, rybackiej osadzie, zakupy pamiątek i wyrobów regionalnych lub w innym
miejscu – w zależności od czasu przejazdu i miejsca rejsu stateczkiem
rejs statkiem po Krainie Północnych Fiordów
przyjazd do Mo i Rana pod koło podbiegunowe, czas wolny, Msza św w hotelu
obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu, nocleg
VII dzień: 08.07.2012r. niedziela
śniadanie
rejs statkiem (płatne indywidualnie (ok. 80 NOK) i spacer na lodowiec Svartisen lub ewentualnie zwiedzanie Jaskini Grønligrotta
(cena ok. 60 NOK, tylko w przypadku zamknięcia drogi na lodowiec)
przejazd na Koło Polarne i zwiedzanie Ośrodka Polarnego (małe muzeum, poczta + film + inne atrakcje)
Msza św. polowa
wieczorem wyjazd do Szwecji przez Krainę 1000 Jezior Szwedzkich
VIII dzień: 09.07.2012r. poniedziałek
rano przyjazd do Sztokholmu i zwiedzanie: Parlament, Pałac Królewski, Kościół Storkyrkan, Sejm Czterech Stanów, Gostav Adolfs
Torg, Teatr Królewski, Wyspa Ridarholmen,**, Msza św. w kościele katolickim
wieczorem przejazd do Nynäshamn (ok. 45 km)
zaokrętowanie na prom (kajuty 4-osobowe), nocleg
rejs powrotny (posiłki na promie we własnym zakresie, dyskoteka, nocne bary, sklep wolnocłowy, wiele atrakcji)***
IX dzień: 10.07.2012r. wtorek
wpłynięcie promu do Gdańska
Msza św. w Kościele NMP w Gdańsku
wyjazd w drogę powrotną (ok. 8 godz.), po drodze krótka przerwa na posiłek ( płatny indywidualnie)
*zwiedzanie odbywa się z autokaru, z miejscowym przewodnikiem. Spacer pieszy po Parku Vigelanda. Program zwiedzania Oslo obejmuje także zwiedzanie

Muzeum Vikingów i Muzeum Frama – film o Norwegii – na to należy przeznaczyć kwotę ok. 100 NOK. Całość trwa ok. 4,5 godz., po czym jest czas wolny w mieście
** zwiedzanie Sztokholmu na tych samych zasadach jak w Oslo. W trakcie zwiedzania wizyta w Muzeum Waza – koszt ok. 80 SEK.(ok.. 40 zł)
*** możliwość wykupienia obiadokolacji i śniadania dla grupy na promie do Polski – dopłata ok. 60 zł/os

Świadczenia:
przejazd komfortowym autokarem wyposażonym w WC, DVD, barek, klimatyzację
opieka kompetentnego pilota-przewodnika
usługi miejscowych przewodników w Kopenhadze, Oslo i w Sztokholmie
cztery noclegi w komfortowych hotelach, pokoje 2-osobowe z łazienkami
dwa noclegi na promach – kajuty 4-osobowe
cztery obiadokolacje, cztery śniadania
dwa rejsy statkiem po fiordach
ubezpieczenie NW, KL i bagażu
ZAPISY U Ks. PROBOSZCZA LUB W BIURZE

Cena: 225 EUR
i 1.500 zł/os

