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KRÓL PÓŁNOCY
Spotkanie niedźwiedzia polarnego to jedna 
z największych atrakcji podróży po Arktyce. 

Widywane są często. Zrobienie zdjęcia 
niedźwiedzia spacerującego po lodzie jest 

marzeniem każdego fotografa.  

Tu jest to możliwe...

WYJĄTKOWE PODRÓŻE
To prawda, że w Arktyce łatwiej jest niż gdzie indziej zapewnić 
niezapomniane doznania, zorganizować podróż życia, zachwycić. 

Wiemy o tym i potrafimy to wykorzystać.

Zawsze staramy się dać więcej, niż się od nas oczekuje. Uczestnicy 
naszych wypraw mogą zapomnieć o tym, co zrobiliśmy, ale nigdy 
nie zapomną tego, jak się dzięki nam poczuli.

DOPASOWANE  PODRÓŻE
Elastycznie zarządzamy czasem, aby zrealizować Twoje potrzeby. 
Wykorzystujemy go maksymalnie, żebyś mógł zobaczyć jak 
najwięcej. Celem jest, abyś wrócił pełen wspaniałych wrażeń. 

MAŁE GRUPY
8-10 osobowe grupy pozwalają na szybką integrację i zbudowanie 
ekipy. Zawsze dbamy o bardzo dobrą atmosferę. Mała grupa 
pozwala nam realizować indywidualne potrzeby uczestników. 

DOŚWIADCZENIE I BEZPIECZEŃSTWO
Posiadamy duże doświadczenie w prowadzeniu wypraw po 
krańcach świata. Poznaliśmy większość jego zakątków. Zawsze 
stawiamy na bezpieczeństwo i poczucie komfortu. 

UNIKATOWE MIEJSCA
Spitsbergen to wyjątkowe połączenie lodowców, pięknych 
miejsc oraz królestwo wspaniałych zwierząt. Krajobrazy 
zapierają dech w piersiach. Dzięki nam posmakujesz Arktyki.

„Życia nie mierzy się ilością oddechów, 

ale ilością chwil, które zapierają dech w piersiach.”

Men Sea of 
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To może być podróż Twojego Życia.
Być może nie wiesz, gdzie znajduje się Spitsbergen, a Arktykę uważasz za niedostępne dla Ciebie miejsce. Jeśli jednak posiadasz 
podstawową sprawność fizyczną możemy naszymi wycieczkami otworzyć dla Ciebie ten wspaniały, północny świat.

Na Spitsbergenie wszystko jest kompletne. Piękne krajobrazowo trasy, pełne niespodzianek i ciekawych spotkań po drodze 
wiodą do miejsc, w których zatrzymujemy się na czynny odpoczynek. Cały czas mamy kontakt z lądem.

Wybieramy to, co najciekawsze i układamy trasę. Oferty zróżnicowane są stopniem trudności: od prostszych - turystycznych, 
po bardziej wymagające. Każda z nich jest pełna atrakcji i pozwala wyjątkowo spędzić czas. 

Co należy zrobić, aby wybrać się z nami w tę podróż?

Znaleźć jeden lub dwa wolne tygodnie, skontaktować się z nami  -  resztą zajmiemy się sami.

Nie słuchaj opowieści innych            Dołącz do grona podróżników            Zbuduj własną  arktyczną historię

SPITSBERGEN jest  dl a  CIEBIE
To prawdziwa perła Arktyki, zapierające dech, urzekające połączenie wysokich 
gór, błękitnego morza i  lodu. Kraina niedźwiedzi polarnych, wielorybów 
i morsów. Tu do wypełnionych wodą fiordów schodzą majestatyczne lodowce. 
Całość łączy się w przepiękne, niespotykane gdzie indziej krajobrazy.
Tego nie da się opowiedzieć. Musisz po prostu tu być. Wszystko to jest w zasięgu ręki.

Wycieczki 
8 lub 12 dniowe
Maj - Wrzesień

2018 r.
4 godziny lotu samolotem z Oslo 

przeniesie Cię do niezwykłej krainy
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