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NORDVEGEN
S T A T K I E M

NOWY TERMIN: 03-11.06.2021
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Norwegia jest zdaniem National Geographic najatrakcyjniejszym
przyrodniczo krajem świata

Norwegów i Norweżki cechuje najwyższy na świecie poziom zaufania
społecznego – 75% osób ufa drugiemu człowiekowi

Smak łososia w Norwegii nie ma sobie równych

Białe noce, lodowce, wodospady, fiordy robią oszałamiające wrażenie
A poranna kawa nad brzegiem fiordu smakuje jak nigdzie indziej….

DLACZEGO NORWEGIA?

@PVSOCIALCLUB
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• Zakwaterowanie – śpią Państwo na statku wycieczkowym Costa Diadema w kabinach
dwuosobowych wewnętrznych!

• Wyżywienie – głód nikogo nie dopadnie. Podczas rejsu jedzenie serwowane jest przez
większą część doby. Śniadania, obiady, kolacje, bufety, kotlety, przekąski i ryby.

• Białe noce! – to jeden z największych atutów naszego rejsu.

• Pogoda – trzeba się przygotować na ożywczy chłód, jak to w maju na północy. Zazwyczaj
jest 15stC. w nocy możliwe przymrozki. Może popadać…..

• Rejs – będzie bujać, mam chorobę morską! – eeee tam! Wody wzdłuż wybrzeża
Norwegii zazwyczaj są spokojne, a choroba morska to trochę wymysł naszego błędnika.
Nic tak dobrze nie robi jak kieliszek Martini w barze, wtedy sinusoidy akurat się
wyrównają…

• Aby zobaczyć Fiordy autokarem, trzeba się nieźle utyrać….
- dziesiątki godzin spędzonych na siedząco, 
- setki kilometrów krętymi drogami, 
- codziennie rano pakowanie, a wieczorem rozpakowywanie…

• Statek daje kompletnie nową możliwość doświadczenia Fiordów, niedostępną dla 
turystów autokarowych,

• Statek pozwala każdą minutę urlopu wykorzystać do ostatniej kropelki Cuba Libre w 
kieliszku. Wieczorem kiedy wracamy, zaczyna się toczyć bujne życie towarzyskie – a statek 
płynie spokojnie do kolejnego portu… Sposób spędzania czasu na statku jest kompletnie 
niedostępny na lądzie - elegancka kolacja, dyskoteka, Baccardi w piano barze, o północy 
na pokładzie z szampanem w dłoni podziwiamy białe noce… A na lądzie w Norwegii 
hotele są proste…. oj, bardzo proste, a alkohol potwornie drogi…

TRZEBA WIEDZIEĆ

@PVSOCIALCLUB



Norwegia zlokalizowana jest na północnym krańcu Europy zachodniej, jako
długi, wąski i górzysty kraj. Upodobały ją sobie nie tylko morza, choć te
występują tu licznie - brzegi Norwegi oblewa Morze Północne i Norweskie od
Zachodu, a od północy Ocean Arktyczny i Morze Barentsa.

Nazwa kraju pochodzi od słowa Nordvegen, czyli „droga na północ”.
Norwegia, a właściwie Królestwo Norwegii, jest przy tym monarchią
konstytucyjną z parlamentarnym systemem rządów. Królem Norwegii jest Harald
V z rodu Glücksburg, choć władza króla ma jedynie charakter symboliczny i
reprezentacyjny. Norwegia to także najrzadziej, tuż po Islandii, zaludniony kraj
europejski, bowiem Państwo o powierzchni porównywalnej z Polską,
zamieszkuje niecałe 5 mln mieszkańców! Średnia gęstość zaludnienia wynosi
tu 14,7 osoby na 1 km², a ludność skupiła się w południowej części kraju, w
regionie Oslo oraz na wybrzeżach.
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FAKTY NA TEMAT NORWEGII
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Dominują tu obszary wyżynno-górskie, a tutejsza rzeźba zawdzięcza swój wygląd
zlodowaceniu czwartorzędowemu. Wnętrze kraju zajmuje łańcuch Gór
Skandynawskich z rozległymi płaskowyżami i występującymi w wyższych
partiach niewielkimi lodowcami. Linia brzegowa jest doskonale rozwinięta,
licznie spotkać tu można fiordy, czyli wąskie zatoki wcinające się w masywy
górskie, a ok. 30% kraju leży poza kołem podbiegunowym. Wybrzeże
Norwegii, poszarpane przez fiordy i chronione przez tysiące wysp, liczy 20 tys.
km, a łańcuchy górskie, wysokie na ponad 2 tys. m, kryją przeszło 1,5 tys.
lodowców. Góry stanowią 65% powierzchni kraju, a na części terytorium leżącego
za kołem podbiegunowym, latem obserwować można dzień polarny. Zimą,
północ kraju tonie w ciemności nocy polarnej, rozświetlanej od czasu do czasu
przez zorze polarne. A pogoda? Ta bywa w Norwegii humorzasta i
zaskakująca – w piękne popołudnie padać potrafi nawet śnieg.
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Naszą wyprawę do Norwegii rozpoczynamy oczywiście w Polsce. Spotykamy się rano w
umówionym miejscu i ochoczo pakujemy do autokaru nasze bambetle. Przejeżdżamy przez
Polskę do Niemiec, kierujemy się w stronę Kilonii, w okolicy którego przenocujemy w
standardzie turystycznym. W międzyczasie, ponieważ nasza podróż nie należy do najkrótszych,
popijamy tran i pogłębiamy znajomości. Przed noclegiem oczywiście kolacja na ciepło. 

6

Jak mija 
czas w naszej 

podróży? Zobacz! 
(kliknij)

03/04.
06

05.06 06.06 07.06 08.06 09.06 10.06 11.06

Kilonia Kopenhaga Na morzu Hellesylt/
Geiranger

Haugesund Stavanger Na morzu Kilonia

<20.00 10-18 9-18 12-20 8-18 >8.00

Dzień 1 – 03.06

Dzień 2 – 04.06 - zaokrętowanie
O poranku, wstani, uśmiechnięci, wypoczęci jedziemy do Kilonii, w stronę portu, około 14
wsiadamy na statek, rozlokowujemy się w kabinach i rozpoczynamy nasz romantyczny rejs na
fiordy. Wieczorem idziemy na kolację, potem na drinka do baru. Przed nami wspaniałe widoki,
rewelacyjna przyroda, niebotyczne szczyty i oziębłe lodowce.

@PVSOCIALCLUB

https://www.youtube.com/watch?v=1fTEqqMgn6k
https://www.youtube.com/watch?v=1fTEqqMgn6k


Rano dopływamy do Kopenhagi. Zwiedzamy miasto starannie – koniecznie: pałace, zaułki,
biblioteka królewska, Amalienborg, Nyhavn, no i spacer z uwzględnieniem posągu Małej Syrenki z
baśni Andersena!

KOPENHAGA już w czasach przedhistorycznych była osadą rzemieślniczo-rybacką, a
w średniowieczu pełniła rolę pośrednika na ważnym szlaku lądowo-morskim ze Skandynawii do
Nadrenii i Brytanii. W XII wieku miasto o nazwie Havn i tereny do niego przyległe otoczono
częstokołem i wałami. W ich obrębie Kopenhaga rozwijała się do XVII wieku. W herbie ma trzy
wieże połączone murem, nad falami. Nazwa miasta Kobenhavn, czyli "Kupiecki Port" przyjęła się
dopiero w wieku XVII. Prawa miejskie otrzymała jednak stosunkowo wcześnie, bo już w 1254 roku.
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Dzień 3 – 05.06 - Kopenhaga

@PVSOCIALCLUB
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Dzień 4 – 06.06 – na morzu

Płyniemy w kierunku Geiranger, po drodze piękne widoki i czas na odpoczynek. Dzień na morzu
składa się z: relaksu, spanka, czytania, kasyna. Dziś wieczór kapitański, więc wyciągamy lepszą
koszule, czyste skarpetki i idziemy na elegancka kolację.

@PVSOCIALCLUB



Dziś czeka na Państwa to, co najpiękniejsze, najwspanialsze i najciekawsze. Perła
tutejszych fiordów – Geirangerfjord. Ten widok zapiera dech – jednych onieśmiela i skłania
do refleksji, drugich przyprawia o łzy wzruszenia, a jeszcze innych o poczucie spełnienia i
wymalowany na twarzy uśmiech. Z powodu swojego piękna i wyjątkowości, krajobraz
Geirangerfjord znalazł się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
O poranku przypływamy do Hellesylt, tam z pokładu statku podziwiamy piękny wodospad.
Następnie płyniemy w rejs widokowy Geirangerfjordem do samego końca. Tam wsiądziemy w
autokar i pojedziemy na wycieczkę na drogę orłów i dalej spróbujemy dotrzeć do płaskowyżu ,
po powrocie mamy czas na pamiątki i kontemplację kolorów wody w fiordzie. Wracamy na
statek akurat na kolację.
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Dzień 5 – 07.06 - Geirangerfjord
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Zobacz 
wrażenia z 
Geirangerfjordu
(kliknij)

FIORDY są prawdziwą wizytówką i symbolem Norwegii, a szczególnie wąski i stromy
Geirangerfjord, który jest najbardziej znanym z nich wszystkich. W 2006 r. wraz z Naeroyfjorden
zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Geirangerfjord wrzyna się w wysokie
góry wąskim klinem wygiętym w kształt litery "S", a z jego stromych zboczy spływają warkocze
wodospadów, w tym największe i najbardziej znane De Syv Sostre (Siedem Sióstr), a także Frairen
(Zalotnik) i Brudesloret (Ślubny Welon).

Geirangerfjord jest na tyle głęboki, że mogą do niego wpływać pełnomorskie statki. Aż trudno to
sobie wyobrazić, ale wzdłuż jego ścian na wąskich występach jeszcze przed wojną mieszkali ludzie
na odizolowanych od świata farmach. Historie opowiadają o dzieciach przywiązywanych do
palików, aby podczas zabawy nie spadły z urwiska oraz o farmerach blokujących głazami ścieżki by
uniemożliwić przejście poborcom podatkowym. Ostatni mieszkańcy wyprowadzili się stąd dopiero
w 1961 r.

@PVSOCIALCLUB

https://www.youtube.com/watch?v=FZQl2YQk8Y4
https://www.youtube.com/watch?v=FZQl2YQk8Y4


Dzień 6 – 08.06 - Haugesund
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Haugesund to urocze, malowniczo położone norweskie miasto w regionie Rogaland. Jest pełne
intrygujących śladów dawnych władców Norwegii i Wikingów. Haugesund znajduje się na
obszarze, na którym Król Harald Pięknowłosy zjednoczył plemiona wikińskie w jedno królestwo.
Region ten był jednym z głównych centrów władzy w czasach Wikingów.
Około 870 Król Harald Pięknowłosy – Harald I Hårfagre (850-933) uczynił Avaldsnes na wyspie
Karmøy głównym majątkiem królewskim, który miał stać się najstarszą stolicą Norwegii.
Avaldsnes było rezydencją królewską aż do około 1450 roku.
Osadnictwo na tych ziemiach ma długą historię, sięgającą czasów prehistorycznych. W czasach
Wikingów było, można by rzec, „miejscem mocy” – swoją siedzibę w Avaldsnes miał król Harald
Pięknowłosy – zjednoczyciel Norwegii i władca bardzo zdolny pod wieloma względami. Różne
źródła przypisują mu od 8 do ponad 100 dzieci (tak więc jeśli znajomy Norweg wywodzi swój
ród od tego władcy, niekoniecznie musi zmyślać). Król został pochowany na Haraldshaugen.
Później przez lata Haugesund było centrum szkutnictwa i połowu śledzia. Odkąd ryby zniknęły
z okolicznych wód, miasto zaczęło, podobnie jak położone na południe od niego Stavanger,
przestawiać się na przemysł związany z wydobyciem ropy naftowej, historia jednak wciąż
pozostaje żywa.
Dziś pojedziemy zobaczyć romantyczną latarnię Ryvarden, powłóczymy się po Haugesund, i
zobaczymy gdzie miała swoje korzenie Marlin Monroe. Później posłuchamy o Rosemaling –
tradycyjnej norweskiej sztuce dekoracyjnej. Na statku kolacja, teatr i płyniemy dalej….

@PVSOCIALCLUB
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Po śniadaniu wyruszamy na wycieczkę po norweskiej stolicy ropy naftowej – Stavanger.
Stavanger jest jednym z najważniejszych miast Norwegii, położone na zachodni wybrzeżu w całości
oddane jest morzu i jego bogactwom.
Piękna drewniana starówka – jedna z najpiękniejszych w Norwegii jest pamiątką po czasach, kiedy
Stavanger całe pachniało sardynkami.
Sardynki były odławiane w okolicznych wodach i puszkowane właśnie w Stavanger. Stąd dużo
starych puszkarni służących w tej chwili celom muzealnym i kulturowym.
Puszkowanie sardynek zostało w całości wyparte przez ropę naftową i procesy obsługi platform
wiertniczych. W mieście znajduje się ciekawe muzeum ropy naftowej.
Stavanger to również istotny ośrodek akademicki i centrum nocnego życia całej zachodniej
Norwegii.

Dzień 7 – 09.06 - Stavanger

@PVSOCIALCLUB



Płyniemy już w kierunku Kilonii, po drodze piękne widoki i czas na odpoczynek. Dzień spędzimy
na morzu. Znów czas na prawdziwy relaks,. Wieczorem impreza pożegnalna. Następnego dnia
po śniadaniu zbieram bambetle, przybijamy do Kilonii i wracamy pędem do domu, do
zobaczenia następnym razem.
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Dzień 8/9 – 10/11.06 – na morzu i powrót

Prezentator
Notatki do prezentacji
FIORDY są prawdziwą wizytówką i symbolem Norwegii, a szczególnie wąski i stromy Geirangerfjord, który jest najbardziej znanym z nich wszystkich. W 2006 r. wraz z Naeroyfjorden zostały wpisane na listę  światowego dziedzictwa UNESCO. Geirangerfjord wrzyna się w wysokie góry wąskim klinem wygiętym w kształt litery "S", a z jego stromych zboczy spływają warkocze wodospadów, w tym największe i najbardziej znane De Syv Sostre (Siedem Sióstr), a także Frairen (Zalotnik) i Brudesloret (Ślubny Welon). Geirangerfjord jest na tyle głęboki, że mogą do niego wpływać pełnomorskie statki. Aż trudno to sobie wyobrazić, ale wzdłuż jego ścian na wąskich występach jeszcze przed wojną mieszkali ludzie na odizolowanych od świata farmach. Historie opowiadają o dzieciach przywiązywanych do palików, aby podczas zabawy nie spadły z urwiska oraz o farmerach blokujących głazami ścieżki by uniemożliwić przejście poborcom podatkowym. Ostatni mieszkańcy wyprowadzili się stąd dopiero w 1961 r.
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STATEK COSTA DIADEMA ****

Tonaż: 132.500 ton 
Rok produkcji: 2014
Długość: 306m 
Szerokość: 37,5m 
Wysokość: 61,45m
Szybkość: 22,5 węzłów 
Pokłady pasażerskie: 20
Załoga: 1.253
Pasażerowie: 4.947
Baseny: 3
Waluta: EURO

Costa Diadema - najnowszy statek linii Costa. Na morzu od października 2014. Costa
Diadema oferuje najbardziej kompletne, innowacyjne i zaskakujące wrażenia. Oczarowuje
różnymi stylami, które doskonale ze sobą współgrają. Zniewala szerokim wyborem atrakcji, od
jedzenia aż po salon spa, który jest najlepszy z całej floty linii Costa.
Bary i restauracje: 7 restauracji, w tym 4 za dodatkową opłatą (Club Restaurant, Samsara
Restaurant, Tappanyaki Restaurant and Piazza Pizza Pizzeria). 15 barów, w tym pub "Birreria La
Fiamma", "Vinoteca Huit-Huit" - bar z winem, "Bar Bollicine" i lodziarnia "Gelateria Amarillo".
Rozrywka: 8 jacuzzi, 3 baseny (w tym 1 z rozsuwanym dachem), wielofunkcyjne boisko
sportowe, ścieżka do joggingu, kino 4D, kasyno, dyskoteka, minigolf, kafejka internetowa,
butiki, teatr na trzech poziomach, symulator formuły 1, biblioteka, kluby dla dzieci oraz
ślizgawka wodna.
Kabiny: 1862, w tym 130 z bezpośrednim dostępem do spa, 756 z prywatnym balkonem, 64
apartamenty(każda z balkonem), 11 apartamentów z bezpośrednim dostępem do spa.
Kabina wewnętrzna: kategoria classic, premium i samsara. Wyposażenie: dwa pojedyncze łóżka
lub jedno podwójne, łazienka z prysznicem i toaletą, suszarka do włosów, klimatyzacja,
telewizja satelitarna, radio pokładowe, sejf, minibar. Powierzchnia około 14 m2.

@PVSOCIALCLUB



W CENIE WYJAZDU:
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TRANSPORT luksusowym autokarem z klimatyzacją - przez całą drogę serwujemy
Uczestnikom bezpłatną kawę, kilka rodzajów herbaty do wyboru oraz „gorące kubki” –
mile widziane własne kubeczki,
8 NOCLEGÓW - 1 w hotelu turystycznym w Niemczech, 7 na statku Costa Diadema,
kabiny 2 osobowe, wewnętrzne.
WYŻYWIENIE – w trakcie rejsu 3 posiłki plus przekąski. Napoje dodatkowo płatne.
OPIEKA polskojęzycznego Pilota-Przewodnika,
NIESPODZIANKI I DEGUSTACJE w czasie podróży,
WIELE UŚMIECHU i ZYCZLIWA ATMOSFERA w czasie wyjazdu,
UBEZPIECZENIE turystyczne – wariant podstawowy, bez chorób przewlekłych
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA GRUPY – w terminie uzgodnionym z Koordynatorem,
INFORMACJE PRAKTYCZNE – szczegółowy plik wysyłane drogą mailową do
Koordynatora.

POZA CENĄ WYJAZDU (DODATKOWO PŁATNE):

WYDATKI NATURY OSOBISTEJ np. przekąski, napoje, pamiątki, taksówki, połączenia
telefoniczne, dojazd na/ z miejsca zbiórki,
PAKIET WYCIECZEK NA STATKU – DO POTWIERDZENIA / 1 os.
NAPIWKI ok. 80euro

PROPONOWANA CENA:
PRZY GRUPIE MIN. 48 os. – 3799pln/ 1 os w kabinie 2 osobowej.
Przy kursie euro 4.45pln
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DO USŁYSZENIA! 

Zapraszam do kontaktu:

Rafal Rouba
+48 601 632 580

PURA VIDA! 
www.puravida.com.pl

pl. Dąbrowskiego 3
90-249 Lódź, Polska
NIP: 7252143398

@PVSOCIALCLUB
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