
 

 

 

Biuro Turystyczne „HUBTOUR”  

www.hubtour.pl  hubtour@poczta.onet.pl 

 

 

ul. JAGIELLOŃSKA 86 

70 - 437 SZCZECIN 
tel. 0048  91 433 81 00 

tel / fax. 0048  91 488 88 19 

POLAND 

            

  ZA KOŁO POLARNE : tam gdzie słońce nie zachodzi , renifery biegają po  
                        ulicach a święty Mikołaj ma swój dom 
  Nordkapp-Przylądek Północny-   Sztokholm  ,  Helsinki , Koło Polarne 
                       Laponia , wioska Św Mikołaja , Narwik 
 

TERMIN:  18-27.06.2020              CENA :  1990 ZŁ 
ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
-  transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami. 

-  4 noclegi w hotelach ** w Szwecji , Estonii i Finlandii. Pokoje 2,3  osobowe  z łazienkami 

-  1 nocleg  w Norwegii. domki 4 z aneksem kuchennym 

-  1 nocleg  w Norwegii w Tromso. Pokoje 2 osobowe z łazienkami 

-  1 nocleg w Szwecji w hostelu. Pokoje 2,3,4 osobowe bez łazienek. 

-   wyżywienie: 3 śniadania ,  1 lunch pakiet   

-   opieka pilota-przewodnika.. 

-   ubezpieczenie KL i NW.  

 

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE DLA CHĘTNYCH: 
- 3 śniadania w Norwegi i Szwecji- 180 zł 

 

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień - wyjazd z Polski. Przejazd w kierunku Tallina /Estonia/.  

2 dzień -  przyjazd przed wieczorem do hotelu do  Tallina, zakwaterowanie,  nocleg.  

3 dzień  -  zamiast śniadania lunch pakiet,  wykwaterowanie   4.00,  przeprawa promowa  do Helsinek, zwiedzanie HELSINEK:  Plac  

               Senacki z katedrą luterańską , Esplanadi, terminal  olimpijski, Park Kaivopuisto, przejazd nabrzeżem, pchli targ, Bulevaardi, ul.  

               Mannerheima, pomnik Mannerheima , teatr szwedzki, Stockmann- dom towarowy ,  kościół wykuty w skale, Cmentarz Hietalahti (z 

               grobami Kekkonena i Mannerheima), Pomnik Sybeliusa, stadion olimpijski, opera narodowa,  teatr  narodowy. Wyjazd z Helsinek po  

                południu , przejazd  w okolice Oulu , nocleg.  

4 dzień - śniadanie , przejazd do ROVANIEMI, zwiedzanie WIOSKA ŚW MIKOŁAJA,  przejazd  drogą reniferów przez  KOŁO  

              POLARNE,  przejazd do Inari ,  zakwaterowanie , nocleg.  

5 dzień -  śniadanie, zwiedzanie Lapońskiego skansenu Siida, dalej przejazd  do Norwegii na  NORDKAPP – przylądek północny,  nocleg w 

Honningsvag.  

6 dzień - wyjazd rano  przejazd trasą widokową przez surowe tereny północnej Norwegii do fiordów Lyngen (podziwianie słynnych  

               Lyngen Alps) i Kvaenangen do TROMSO,  wieczorem krótki objazd Tromso, nocleg.   

7 dzień  - dalsze zwiedzanie Tromso  - Muzeum Polarne i Muzeum Tromso ,  dalej przejazd do NARWIKU. Przejazd  na Plac Groma pod  

               pomnik poległych marynarzy polskich  zatopionego niszczyciela ORP „Grom” , cmentarz  komunalny w Narwiku ,  dalej przejazd do  

               HAKVIK /12 km na południe od Narwiku/. Wizyta na  Cmentarzu Żołnierzy Polskich, gdzie pochowanych jest kilkudziesięciu żołnierzy  

               Brygady Strzelców Podhalańskich . Następnie  przejazd do  Kiruna /Szwecja/ , nocleg.  

8 dzień - wyjazd rano,  przejazd w kierunku Sztokholmu zakwaterowanie nocleg w Sundsvall. 

9 dzień -  śniadanie,  przejazd do SZTOKHOLMU ok. południa,  zwiedzanie: Stare Miasto czyli Gamla Stan, Pałac Królewski- dawna 

rezydencja królewska w Sztokholmie. Ratusz - w 1930 roku w sztokholmskim ratuszu po raz pierwszy odbyło się wręczenie Nagrody 

Nobla. Budynek Parlamentu ,Opera Królewska . Vasa Museum- Vasa to szwedzki okręt wojenny, pochodzący z XVII wieku, jedyny, 

który przetrwał do dzisiaj. Statek jest wystawiony w specjalnie wybudowanym  muzeum . Statek jest ozdobiony mnóstwem rzeźb i  

zachował się prawie w 95 procentach w oryginale, przez ponad 300 lat  spoczywał na dnie morza. Wyjazd ze Sztokholmu wieczorem  i 

nocny przejazd w kierunku Polski. 

10 dzień - przeprawa promowa z  Gedser /Dania/ do Rostoku /Niemcy/ . Przypłynięcie do Rostoku , dalszy przyjazd do Polski.  

                Przewidywany powrót w godzinach popołudniowych.    

UWAGI: 
- kolejność wycieczek i zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie. 

- toaleta w autokarze ze względu na ograniczoną pojemność  do korzystania tylko w sytuacjach awaryjnych.  

- kieszonkowe na  bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,opłaty rezerwacyjne , opłaty drogowe , TFG , tunele , przeprawy promowe i mostowe 

wynajem zestawów audio-guide oraz opłatę  klimatyczną OBLIGATORYJNIE PŁATNE U PILOTA:   50 EURO , 300 SEK 600 NOK na 

osobę.  

- limit bagażu wynosi : bagaż główny do 15 kg na osobę + bagaż podręczny do 5 kg na osobę  

Ze względu na trudności z załadunkiem zabraniamy pakowania bagażu 2 lub więcej osób do wspólnej dużej  

walizki!   
 

WARUNKIEM REALIZACJI WYCIECZKI JEST PRZEDPŁATA 300 ZŁ OD OSOBY DO 15.12.2019 

 O KOLEJNOŚCI ZAPISÓW DECYDUJE TERMIN WPŁATY 
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