
Biuro Podróży OLESTUR
Rynek 20/2

46-300 Olesno
tel. 601 976 069

34 358 26 32

VIKERSUND
Raw Air

Termin: 11 – 16.03.2020

1 dzień: Wyjazd z Olesna o godz.19:00, Katowic o godz.21:00, Wrocławia o godz. 23:00. Przejazd w
kierunku granicy polsko-niemieckiej.

2 dzień: Nocny przejazd przez Niemcy do Rostocku. Przeprawa promowa do Gedser w Danii. Przejazd 
do Kopenhagi - całodniowe zwiedzanie stolicy Danii, gdzie zobaczymy m.in. słynną Syrenkę, pałac 
rodziny królewskiej Amalienborg, katedrę, pałac Rosenborg, Glyptotekę – znaną miejską galerię, Ratusz, 
port Nyhaven, Tivoli – park rozrywki (wejście możliwe w czasie wolnym), główną aleję handlową Storget.
Obiadokolacja. Przejazd na prom i nocna przeprawa do Oslo, nocleg na promie.

3 dzień: Śniadanie na promie. Przejazd do Oslo, gdzie zobaczymy m.in. Muzeum Okrętów Wikingów,
słynny Park Rzeźb  Gustawa Vigelanda,  Domikrke,  pałac  rodziny królewskiej  –  Slottet,  warownię
portową Akerhus, Ratusz, główną aleję handlową Karl Johanes Gate. Obiadokolacja z prowiantu biura,
nocleg.

4 dzień: Śniadanie. Przejazd do Vikersund na konkurs drużynowy skoków narciarskich na 

największej skoczni narciarskiej świata:

11:00 - otwarcie bram

15:30 – seria próbna
16:15 – ceremonia otwarcia
16:30 – konkurs drużynowy 

Powrót na nocleg w okolice Oslo, obiadokolacja z prowiantu biura, nocleg.

5 dzień: Śniadanie. Przejazd do Vikersund na indywidualny konkurs skoków narciarskich:
10:00 – otwarcie bram
12:00 – Mini Raw Air
15:30 – seria próbna
16:15 – ceremonia otwarcia
16:30 – konkurs indywidualny
18:00 – ceremonia medalowa – wręczenie Kryształowej Kuli i zakończenie turnieju Raw Air 2020
Obiadokolacja. Wyjazd w drogę powrotną do kraju

6 dzień: Śniadanie z prowiantu biura. Przejazd w kierunku przeprawy promowej Gedser-Rostok. Jazda 
w kierunku kraju przez Niemcy. Obiad na terenie kraju, przyjazd na miejsce zbiórki.

Cena: 1930 zł

Cena wycieczki obejmuje:
- noclegi w schroniskach młodzieżowych wg programu,
- wyżywienie: 3 śniadania w miejscu zakwaterowania, 1 śniadanie z prowiantu biura, 3 obiadokolacji z
prowiantu biura, 1 obiad w Kopenhadze, obiad w kraju.



- przejazd na trasie autokarem lux (WC, video, barek i klimatyzacja)
- przeprawy promowe z Niemiec do Danii i z powrotem oraz z Danii do Norwegii

- obsługa doświadczonego pilota-przewodnika i dwóch kierowców
- ubezpieczenie NNW i KL
- składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie obejmuje:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 25 €

  - biletów wstępu na skoki: sobota: dorośli: 365,00 NOK tj. ok.155 zł
                                             niedziela: dorośli: 245,00 NOK tj. ok.104 zł
Dzieci i młodzież do 17 roku życia – WSTĘP DARMOWY!

www.olestur.com.pl e-mail: biuro@olestur.com.pl


