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DLA: 
IV Liceum Ogólnokształcące w Gliwicach 
P. Małgorzata Nowak 

  

IMPREZA: DANIA –SZWECJA , NORWEGIA 8 dni 
 

TERMIN: 
24.05-31.05.2023 
02.06-09.06.2023 

 

PROGRAM: 

 
DZIEŃ PIERWSZY 
Wyjazd  z Gliwic o godz. 18h00. Wyjazd w kierunku granicy polsko-niemieckiej. Przekroczenie granicy. 
 
DZIEŃ DRUGI 
Przyjazd do portu w Rostocku. Przeprawa morska do duńskiego portu Gedser na wyspie Falster 
(rejs trwa ok. 2 godzin). Przejazd autokarem do Kopenhagi (ok. 150 km). Zwiedzanie Kopenhagi - 
Syrenka kopenhaska-najbardziej znany symbol miasta, uroczysta odprawa warty Gwardii Królewskiej, 
barokowy Pałac Amalienborg - oficjalna rezydencja duńskiej rodziny królewskiej, pomnik Króla 
Fryderyka V, Fontanna Gefion- największa i najpiękniejsza fontanna Kopenhagi przedstawiającej 
mityczne powstanie Zelandii., Ogród Botaniczny, osiemnastowieczna dzielnica portowa Nyhaven, 
Zamek Christiansborg - siedziba duńskiego parlamentu, budynek Borsen - stara giełda kopenhaska, 
Ratusz Miejski, spacer deptakiem Stroget - najdłuższą promenadą handlową północnej Europy. Czas 
wolny. Przejazd do hotelu na nocleg. Opcjonalnie- obiadokolacja. 
 
DZIEŃ TRZECI 
Śniadanie. Przejazd wybrzeżem do duńskiego miasta Helsingor, zwiedzanie zamku Kronborg wraz z 
jego fortyfikacjami (zamek Hamleta) Przepłyniecie promem (ok. 20 minut) do szwedzkiego miasta 
Helsingborg. Przejazd do Malmö. Spacer po starym mieście (Rynek Główny Stortorget z zabytkową 
zabudową i Pomnikiem Karola X Gustawa, Ratusz Miejski, Kościół św. Piotra, Apteka Pod Lwem, 
Rezydencja Wojewody, Lilla Torg) Czas wolny. Objazd miasta z pokazaniem najciekawszych miejsc - 
zabytkowy dworzec kolejowy Malmö Centralstation, twierdza morska Zamek Malmöhus, dzielnica 
portowa, plaża miejska z widokiem na Cieśninę Sund oraz Turning Torso - najwyższy budynek 
mieszkalny w Europie. Przejazd ze Szwecji do Danii najwspanialszym mostem Bałtyku przez Cieśninę 
Sund, który jest 17-kilometrową autostradą zawieszoną nad wodami Bałtyku łączącą Kopenhagę z 
Malmö. Przyjazd do Kopenhagi do hotelu na nocleg. Opcjonalnie- obiadokolacja. 
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DZIEŃ CZWARTY 
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie, dalsze zwiedzanie Kopenhagi - Godzinny Rejs po kanałach 
Kopenhagi. Christianshavn - dzielnica Kopenhagi zbudowana w XVI wieku przez Christiana IV jako 
twierdza morska z Christianią - 40-hektarowym teren dawnych koszar, po opuszczeniu przez wojsko 
zajęty został przez grupę hipisów  
W godzinach popołudniowych zaokrętowanie na prom do Oslo. Nocleg i obiadokolacja na promie  

DZIEŃ PIĄTY : 

śniadanie bufetowe na statku , przypłynięcie do Oslo w godzinach rannych.  Oslo wita przyjezdnych 
„lodowcowym”  budynkiem Opery swoją kameralną atmosferą przyjaznej stolicy .Na trasie zwiedzania:  
Katedra w Oslo, sala ratusza w Oslo – miejsce wręczania Pokojowej Nagrody Nobla, Twierdza  
Akershus – narodowy symbol Norwegii, Park Vigelanda z rzeźbami Gustava Vigelanda. W godzinach 
popołudniowych przejazd na nocleg w okolicach Stavanger- 450 km, nocleg. 

DZIEŃ SZÓSTY : 

Śniadanie. Przejazd autokarem ze Stavanger na czterogodzinny trekking w jedno z najpiękniejszych 
widokowo miejsc na świecie –Preikestolen  („Skalna półka” ) . Klif jest położony 604 metry nad 
Lysefjordem, a rocznie odwiedza go prawie 300.000 ludzi z całego świata.  
Po południu powrót do Stavanger i zwiedzanie miasta: urzekająca starówka z białymi drewnianymi 
domkami z małymi ogródkami pełnymi kwiatów i brukowanymi uliczkami wspinającymi się po pagórkach, 
zbudowana z szarego kamienia w 1125 r. Katedra Stavanger Domkirke i kosmopolityczne centrum 
Stavanger.  
Wieczorem powrót na prom i rejs do Hirtshals w Danii. Wypłynięcie godz. 20.00 
nocleg na promie , opcjonalnie- obiadokolacja. 
 
DZIEŃ SIÓDMY : 
śniadanie bufetowe na statku , wyokrętowanie w Hirtshals o godz. 8.00. 
Przejazd do  Hamburga, zwiedzanie miasta, min. Kościół św. Michała z 132 metrowa wieżą, z którego 
rozpościera się panorama miasta, przejście schodami Blankenese przez dawną wioskę rybacką, Stare 
Miasto, Ratusz. 
wyjazd do Polski w godzinach wieczornych 
 
DZIEŃ ÓSMY : 
Przyjazd do Polski  w godzinach rannych 
 

CENA: 

 

Dla grupy min. 55 uczniów + 4 opiekunów 2769,00 zł/os  

 

CENA ZAWIERA: 

 
przejazd autokarem LUX 
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE(KL10000 EUR, NNW 7000 PLN, BP 800 PLN)  
5 noclegów ( 3 noclegi w hostelach, lub hotelach **/***  ( pokoje 3- 6 osobowe )  
2 noclegi na pokładzie luksusowych statków wycieczkowych w kabinach wewnętrznych 4 osobowych z 
łazienką wyposażoną w prysznic )  
5 śniadania ( 2 w formie bufetu na statku , 3 śniadania w hostelu/hotelu )  
1 obiadokolacja z 1 napojem na promie Kopenhaga-Oslo 
opieka pilota 
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CENA NIE ZAWIERA: 

 
10.00 PLN obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
10.00 PLN obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy  
 
100.00 PLN dopłata do kabiny 3-os  
220.00 PLN dopłata do kabiny 2-os  
 
Kosztów wstępów oraz przejazdów komunikacją miejską  i ewentualnych przewodników lokalnych  
 

BILETY WSTĘPU: 

       
Rejs kanałami Kopenhagi – 120 DKK   
Amalienborg – wstęp gratis do 17 roku życia, powyżej 80 DKK, dorośli 125 DKK 
Zamek Kronborg – wstęp gratis do 18 roku życia , powyżej 115 DKK, dorośli 125 DKK 
Stavanger – Muzeum Ropy Naftowej 150 NOK , dzieci i studenci 75 NOK  

DODATKOWO PROPONUJEMY : 

 
śniadanie na promie Gedser-Rostock   koszt 80.00 PLN za śniadanie 
obiadokolacja w Kopenhadze 90.00 PLN za 1 obiadokolację  
obiadokolacja w Oslo lub Stavanger  koszt 120.00 PLN za 1 obiadokolację  
obiadokolacja na promie Stavanger-Hirtshals 150.00 PLN za 1 obiadokolację  
 

UWAGI: 

 
Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

Ceny biletów wstępu są orientacyjne i mogą  ulec zmianie niezależnie od Biura Podróży Index, dlatego 
prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów.  

Niektóre obiekty pobierają opłaty za wstęp również od opiekunów .  

Statki - Na rejsach korzystamy z usług armatora Scandlines, DFDS, Fjordline. Są to jedne z 
największych i najnowocześniejszych linii promowych na Bałtyku. Statki te to bardzo duże jednostki. 
Dzięki wielkości statków oraz nowoczesnym systemom zapobiegającym przechyłom kołysanie promu 
nawet przy większej fali jest odczuwalne w niewielkim stopniu. Na promach grupa może korzystać ze 
wszystkich atrakcji nieodpłatnie. Każdego wieczoru odbywają się koncerty muzyczne lub różne pokazy. 
Można korzystać z dyskoteki (klubu nocnego), zrobić zakupy w sklepie. Możliwe są płatności w euro jak i 
koronach szwedzkich, norweskich. Dodatkową atrakcją jest możliwość podczas wypłynięcia/wpływania 
podziwiania z pokładu promu Kopenhagi, Oslo, wybrzeża Norwegii i Danii. Prosimy zabrać ze sobą 
czapki oraz cieplejsze ubranie. 

Kabiny - na statkach mamy zakwaterowanie w 4 osobowych kabinach wewnętrznych są 2 łóżka 
piętrowe, mały stolik i łazienka z umywalką, prysznicem i wc. Kabiny są małe (powierzchnia 8m2), 
urządzone funkcjonalnie, bez okna). Zapewniona jest pościel i ręczniki.  

Pieniądze – W Niemczech płacimy w EUR, w Danii obowiązującą walutą jest korona duńska czyli DKK 

(1DKK=0,65 PLN), w Norwegii korona norweska 1NOK=0,55 PLN. 

Granice – podczas całej wycieczki poruszamy się po strefie Schengen. Każdy uczestnik wyjazdu musi 

posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.   


