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DZIEŃ 1  
Zbiórka uczestników o ustalonej godzinie. Wyjazd w kierunku 
Norwegii.  – gry i zabawy integracyjne w czasie Poznajmy się
podróży przyprawione szczyptą języka angielskiego. Warsztaty 
lmowe w drodze.  – quiz. Skandynawia
DZIEŃ 2 
Przyjazd do Rostock w Niemczech. Rejs do Danii. Projekt 
w Kopenhadze: Radhuspladsen - plac ratuszowy, na którym stoi 
pomnik Christiana Andersena,  - rynek miasta nazwany Storget
najdłuższym deptakiem Europy, urokliwa uliczka portowa Nyhavn, 
pomnik Syrenki Slotsholmen - Wyspa  – symbol Kopenhagi, wyspa 
Zamkowa będąca obecnie politycznym centrum państwa, 
mieszczący się tutaj zamek  jest siedzibą Christiansborg
parlamentu Danii, premiera i Sądu Najwyższego, zespoły 
pałacowe  /z zewn./ - zadania Amalienborg i  Rosenborg
językowe. . Przejazd do Norwegii. Muzeum Narodowe
DZIEŃ 3  
Przyjazd do Norwegii w godzinach porannych. Odpoczynek po 
podróży. Obiad, spotkanie organizacyjne – omówienie programu, 
zajęcia integracyjne w języku angielskim.  Kolacja w formie pikniku 
lub ogniska. 
DZIEŃ 4 
Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów.  - Projekt w Lillehammer
mieście, które zyskało sobie międzynarodową sławę dzięki 
Igrzyskom Olimpijskim. Zaczniemy od wizyty w Parku Olimpijskim 
w Lillehammer, gdzie znajduje się  Skocznia Lysgårdsbakkene.
Z jej szczytu podziwiać będziemy panoramę  oraz Lillehammer
jezioro . Następnie skierujemy się ku starówce, gdzie z Mjøsa
zadaniami językowymi w ręku damy się ponieść rytmowi 
skandynawsk iego miasta. zwany Skansen Maihaugen 
„najbardziej zielonym muzeum”, w którym będziemy mogli 
przenieść się w czasie do prawdziwego norweskiego domostwa, 
szkoły, dworca kolejowego czy kuźni. W nieszablonowy sposób 
zajrzymy do kart historii Norwegii i posmakujemy uroków 
norweskiego życia sprzed lat. Obiadokolacja. Podsumowanie 
zadań językowych. 
DZIEŃ 5 
Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. - Projekt we Flåm 
osadzie usytuowanej na samym końcu ordu , Aurlandsfjordu
wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Rejs 
statkiem wzdłuż ordów – zapierające dech w piersiach widoki, 
malownicze osady, wodospady – raj dla oczu i ducha. Przejazd 
kolejką Flåm - linia kolejowa wiodąca wzdłuż głębokiej i stromej 
doliny rzeki Flåm uważana jest za arcydzieło inżynierii. Po obu 
stronach można podziwiać wodospady, a największy z nich to 
Kjosfossen o wysokości 93 m. Tutaj pociąg zatrzymuje się na kilka 
minut i turyści wysiadają, aby zrobić sesję fotograczną. Pobyt 

pod wodospadem umila śpiewająca „zjawa na ruinach”. 
Muzeum kolejnictwa – niezwykle ciekawe miejsce, w którym 
można bliżej poznać historię kolejki Flåm, etapy jej budowy 
i zobaczyć bezcenne pamiątki z tego okresu. Obiadokolacja. 
Podsumowanie zadań językowych.
DZIEŃ 6 
Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Wykwaterowanie 
z ośrodka. : /z zewn./,  Projekt w Oslo Zamek Królewski Uniwersytet, 
ulica Karola Jana, budynek Parlamentu, gmach Opery 
Narodowej, Instytut Noblowski - siedziba Komitetu Noblowskiego, 
Ratusz Park  - miejsce wręczania pokojowej Nagrody Nobla, 
Gustawa Vigelanda Holmenkollen, wjazd na wzgórze  ze skocznią 
olimpijską i pięknie rozciągającą się panoramą miasta - zadania 
językowe. Zakwaterowanie, obiadokolacja. Podsumowanie 
zadań językowych. 
DZIEŃ 7 
Śniadanie, przygotowanie lunch pakietów. Wykwaterowanie 
z ośrodka.  arsenał miejski,  – Projekt w Goteborgu: Gotaplasen
główny plac miasta z autorstwa Carla fontanną Posejdona 
Millesa, (Aleja Bramy Królewskiej) zwana w Kungsportsavenyn 
skrócie  -  główny, reprezentacyjny bulwar Göteborga, Avenyn
dzielnica portowa, najwyższy budynek w mieście zwany szminką. 
Muzeum VOLVO - perełka nie tylko dla fanów motoryzacji. 
Prawdziwa podróż w czasie, modele samochodów łączące 
epoki. Niesamowitych wrażeń dostarczą nam pierwsze modele 
Volvo, samochody koncepcyjne, a zaskoczy nas asortyment, o 
który nigdy koncernu nie podejrzewalibyśmy. Przejazd w kierunku 
Gedser - miasta portowego w Danii. Przeprawa promowa i dalsza 
droga w kierunku Polski.
DZIEŃ 8 
Warsztaty Językowe w drodze – quizy i zagadki w języku 
angielskim. dla miłośników ciekawostek:) Warsztaty Filmowe 
Przyjazd do Polski. Wymiana wspomnień i ostatnie uściski. See you 
next year:) 

 przejazd autokarem (klimatyzacja, TV, DVD);
 zakwaterowanie: pokoje 2-6 osobowe;
 wyżywienie: śniadanie, lunch pakiety, obiadokolacja 

(zgodnie z programem);
 specjalne zeszyty edukacyjne;
 ubezpieczenie NNW i KL;
 opieka doświadczonej kadry;
 depozyt 135 EURO (rejs wzdłuż Fiordów, Muzeum Volvo, 

projekty w Kopenhadze, Lilehammer, , Oslo i Goteborgu);Flåm
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