
LODOWCE I FIORDY
Zwiedzanie Norwegii od strony wody smakuje 

znakomicie.  I nie chodzi tu tylko o łowione 
w dużych ilościach świeże ryby. 

Wpływając w kolejny fiord jacht staje się 
częścią pięknego krajobrazu, a nie intruzem, 

który wtargnął na obcy sobie teren.

więcej informacji

www.MySpitsbergen.com

Kraina Norwegii
Od przepięknych fiordów,
aż po magiczne Lofoty

Men Sea of 

Dlaczego właśnie z nami?

DOŚWIADCZENIE I ZNAJOMOŚĆ TRAS
Byliśmy tu wiele razy i dalej zachwycamy się Norwegią. Wybieramy 
to, co najpiękniejsze, tworzymy unikatowe trasy.

DBAMY O SIEBIE NAWZAJEM
Poruszamy się w małej, kameralnej grupie, budujemy dobrą 
atmosferę, zależy nam, aby wzajemne relację ubogacały podróż.

MAMY WŁASNY JACHT
Nasz jacht jest naszą Perełką, dbamy o niego. Jest komfortowy, 
w pełni wyposażony, bezpieczny. Przestronne wnętrze, duże 2-3 
osobowe kabiny, 2 łazienki, ogrzewanie. Stalowy kadłub,  
nowoczesne systemy elektroniczne. Nie korzystamy z innych 
jednostek.

EKONOMIA PODRÓŻY
Norwegia nie jest tanim krajem. Zaproponowane przez nas 
rozwiązania pozwalają podróżować ekonomicznie. 

TY JESTEŚ W CENTRUM 
Cały nasz czas oraz my jesteśmy dla Ciebie. Ty jesteś 
w centrum świata, a świat ten jest wyjątkowo piękny.

POMAGAMY W ORGANIZACJI PODRÓŻY 
Jeśli zdecydujesz się na podróż z nami pomożemy w doborze 
optymalnych połączeń lotniczych, przygotujemy Cię do wyjazdu.

MAGICZNE LOFOTY
Piękno tych miejsc zniewala. 

Urok jest niepowtarzalny, nie do opowiedzenia. 
Tu po prostu musisz być...

Men Sea of 



Wyrusz z nami w podróż po Krainie Norwegii
Norwegia to jedna z najpiękniejszych części świata. Zawdzięcza to przede wszystkim 
doskonałemu połączeniu morza z górami, tworząc pełne magii, głęboko wcinające się w ląd 
fiordy. Skały przybierają malownicze kształty, lodowce schodzą do wody, miejsca tworzą 
niezapomniany klimat. W wodzie napotkamy wieloryby, orki. Działalność człowieka ograniczona 
jest do minimum, a miasteczka i osady swoimi kolorowymi domkami dodają całości uroku.
Trasy i terminy dopasowaliśmy do tanich lotów, wszystko przygotowaliśmy od A do Z, pozostaje 
tylko, abyś znalazł czas i zdecydował się na którąś z naszych poniżej przedstawionych propozycji.

Trondheim - Roan - Rørvik - Torghatten - Vega - Sandnessjøen - Svartisen - Bodø
Wyprawa po norweskiej krainie w sam raz na majówkę, gdy temperatury 
nie są już niskie i komfortowo można podziwiać otaczające nas krajobrazy.
Praktycznie brak nocy pozwala czerpać niemal non stop z napotykanych 
atrakcji, a pływanie o północy nie jest podczas tego rejsu rzadkością.
Rejon między Trondheim a Bodø to kraina wąskich fiordów, otoczonych 
masywnymi górami, które im bardziej na północ, tym bardziej stają się 
strzeliste. Majestatyczne, wyrastające z wody góry przybierają 
przedziwne kształty i kombinacje. Często ośnieżone, odcinają się od 
błękitnej wody. Niewątpliwą atrakcją wyprawy jest trekking do lodowca 
Svartisen oraz przekroczenie koła podbiegunowego. To powód do 
satysfakcji. Wody są tu pełne ryb, które zapewniają pyszne, świeże posiłki.
Przy odrobinie szczęścia możemy spotkać wieloryby i orki.

LODOWCE I FIORDY 
Termin: 28/04 - 05/05/2018 r.
Początek: Trondheim
Koniec: Bodø
Cena: 1 350 zł

Bodø - Sorwågen - Å - Reine - Nusfjord - Henningsvær - Svolvær - Trollfjorden - 
Lødingen - Harstad - Finnsnes - Tromsø
Przypadkowy Norweg zapytany o najpiękniejsze miejsce w swym kraju bez 
wahania odpowie, że są nim Lofoty. Ten niesamowity archipelag znajduje się 
w północno-zachodniej części Norwegii. To miejsce, gdzie wąskie fiordy 
wcinają się pomiędzy ostre, postrzępione i strzeliste bryły masywów 
górskich, dając spektakularne widoki. Skały powstałe 3 miliardy lat temu 
oszałamiają swym majestatem. Przycupnięte nad wodą drewniane, 
kolorowe domki zbudowane na skałach lub palach wbitych w dno zatok, swą 
żywą barwą wspaniale kontrastują ze spokojną szarością, zielenią i bielą tła. 
Lofoty to również kraina smaków i zapachów. Dominuje ryba, szczególnie 
dorsz, zwłaszcza własnoręcznie złowiony – warto go spróbować. Nigdzie 
indziej nie będzie tak smaczny.

MAGICZNE LOFOTY 
Termin: 05/05 - 13/05/2018 r.
Początek: Bodø
Koniec: Tromsø
Cena: 1 550 zł

Tromsø - Bjørnøya - Sørkapp - Hornsund - Północ - Isfjorden - Longyearbyen
Gdzie jak nie tu skosztować przysłowiowego niedźwiedziego mięsa? Tu jest nie 
tylko trudno zjadliwe, ale na dodatek mocno zmrożone. 
Przed nami jedna z ciekawszych żeglarskich tras, 450 Nm na Północ przez 
otwarte Morze Barentsa. Po drodze, jeśli Neptun pozwoli, Bjørnøya, 
osławiona Wyspa Niedźwiedzia. Kto wyjdzie zwycięsko z tej próby, po 4-5 
dniach może dostrzec na horyzoncie mieniący się bielą ląd i odkryć jego 
piękno. Spitsbergen. Zatem oprócz przygody czeka nas też eksploracja 
zachodniej strony Svalbardu, unikatowych miejsc, będących nagrodą za 
wcześniejszy trud. A po strawieniu niedźwiedziego mięsa liczymy, że na brzegu 
dostrzeżemy króla tej krainy – polarnego niedźwiedzia. Jeśli pogoda pozwoli 
będziemy mieli na Spitsbergenie około 6-8 długich polarnych dni. 

ARKTYCZNE MORZA
Termin: 13/05 - 27/05/2018 r.
Początek: Tromsø
Koniec:  Spitsbergen
Cena:  4 000 zł

Skagen  -  Kristiansand - Egersund - Stavanger (Preikestolen) - Lervik - Bergen
Skagerrak, Morze Północne, norweskie fiordy – to intensywna żeglarska 
przygoda, połączona z wycieczkami górskimi.
Liczymy na wiele atrakcji po drodze, są to bowiem rejony częstego 
występowania humbaków, kaszalotów i orek. Popłyniemy do wielu 
urokliwych miejsc, posmakujemy fiordów, a jeśli czas pozwoli zrobimy 
wycieczkę na Preikestolen. Zwiedzimy kilka bardzo ciekawych miast oraz 
przepłyniemy przez najbardziej malownicze fiordy.
Znajdziemy czas na połów ryb, w tych rejonach wstydem byłoby nie 
zapełnić pokładu świeżymi dorszami.

Podane ceny nie zawierają kosztów lotów  na miejsce oraz kasy jachtowej.

W STRONĘ FIORDÓW 
Termin: 14/04 - 21/04/2018 r.
Początek: Skagen
Koniec: Bergen
Cena: 950 zł

Bergen -  Måløy - Ålesund - Kristiansund - Trondheim
Mówimy Norwegia – myślimy fiordy. One stanowią o wyjątkowym 
p i ę k n i e  z a c h o d n i e g o  w y b r ze ż a .  S t r ze l i s te  g ó r y  p r ze b i j a j ą c e 
wierzchołkami chmury, poprzedzielane głęboko wdzierającymi się w ląd 
szczelinami wypełnionymi morzem. Regiony Bergen są najbardziej 
malownicze.
Szczególnie tutaj zachowały się urwiste brzegi, surowe krajobrazy 
i przyroda niezniszczona działaniem człowieka. Występuje tu wiele 
gatunków ryb: dorsze, łososie, zębacze pasiaste. Przy większym 
szczęściu można zobaczyć zębacze pasiaste oraz wieloryby.
Obecność człowieka dostrzeżemy w pięknych, wkomponowanych 
w krajobraz miejscowościach. Drewniane domki swoją czerwoną i żółtą 
barwą odcinają się na tle nieba, a życie zwalnia bieg. 

NORWESKA KRAINA 
Termin: 21/04 - 28/04/2018 r.
Początek: Bergen
Koniec: Trondheim
Cena: 1 050 zł
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