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Bi u ro  Tu ry s t y czn e  „H UBT OU R ”  

www.hubtour.republika.plhubtour@poczta.onet.pl 

 

ul. JAGIELLOŃSKA 86 

70 - 437 SZCZECIN 

tel. 91 433 81 00 

tel / fax. 091 4888819 

POLAND 

                                                                PORADNIK TURYSTY 

 
1. Przepisy wjazdowe 

 

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w na zasadach obowiązujących w Unii 

Europejskiej/Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w ramach strefy Schengen. Dokumentem podróży 

uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Norwegii jest 

paszport bądź dowód osobisty. 

 

2. Waluta 

Obowiązującą  walutą w Norwegii jest korona norweska. 1 NOK to ok. 0,50 zł  

Korona duńska 1 DKK = 0,6 zł 

Osobom udającym się na wycieczkę do Norwegii ze względu na ograniczony dostęp do placówek bankowych oraz 

bankomatów, zalecamy zakup koron norweskich w Polsce i płatności gotówką.  

 

3. Bagaż, należy podzielić na części: 

 

Główny: Zostaje spakowany do luków bagażowych, brak możliwości korzystania z niego w czasie podróży. Nie 

więcej niż 20 kg, spakowany w torbę, walizkę, nie plecak ze stelażem! 

Do autokaru nie zabierzemy również: zgrzewek z napojami oraz lodówek turystycznych. 

 

Podręczny: Bierzemy go ze sobą do autokaru. Najlepiej niewielka, miękka torba podróżna bądź nieduży plecak. 

 

Uwaga! 
Norwegia jest krajem bezpiecznym , jednak w sezonie w miejscach odwiedzanych przez turystów,  zdarzają się 

przypadki kradzieży kieszonkowych. Dlatego zalecamy aby gotówkę rozdzielić i trzymać w kilku miejscach. 

Również dokumenty trzymajmy zawsze przy sobie!  

 

4. Podróż: 

 

Do autokaru warto zabrać poduszkę tzw. „jasiek”, niewielki kocyk, klapki, aby nasze stopy mogły trochę odpocząć, 

kubek (do zalewanych zupek), kilka butelek wody (najpraktyczniejsza  

0,5 l), suchy prowiant, bieliznę na zmianę, mały ręcznik, szczoteczkę do zębów (po nocnej podróży będą postoje na 

poranną toaletę). W trakcie podróży co kilka godzin przewidziana jest przerwa w podróży np. na toaletę. Mając na 

uwadze Państwa komfort podróży, z toalety w autokarze ze względu na bardzo małą pojemność zbiornika 

korzystać można tylko w sytuacjach awaryjnych! 

Toalety na stacjach lub postojach mogą być płatne dlatego warto zabrać drobne każdej waluty. 

Norwegia jest krajem bardzo słabo zaludnionym w związku z czym jest m.in. nie wiele dużych stacji 

benzynowych. Zazwyczaj na stacjach mogą być 1-2 toalety. 

Koszt toalety w Norwegii ok. 15 NOK 

 

Uwaga ! w autokarze istnieje możliwość zakupu wrzątku 1 zł; kawy, herbaty 4 zł ; napojów zimnych 4 zł ; 

parówek na ciepło -8 zł/ za porcję.  

 

5. Zwiedzanie  

 

Na zwiedzanie Kopenhagi rozstajemy się z autokarem na minimum 9 godzin oraz na zwiedzanie Oslo na ok. 4 

godziny. Poruszamy się wówczas po mieście komunikacją miejską bądź pieszo. Należy zabrać ze sobą 

najpotrzebniejsze rzeczy: butelkę wody, prowiant, odzież przeciw deszczową, parasol.  Ubrać się na tzw. 

„cebulkę”. Można się spodziewać temperatury ok. 20 C oraz częstych opadów deszczu. 

 

Pieniądze na bilety wstępów do obiektów będzie zbierał przewodnik wycieczki. 

Jeśli dany obiekt Państwa nie będzie interesował lub nie chcecie Państwo go zwiedzić, proszę zgłaszać to 

wcześniej pilotowi wycieczki i w tym czasie mamy chwilkę wolnego czasu. 
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Na wycieczkę należy zabrać minimum:  1000 Koron Norweskich,  70 Koron Duńskich oraz 7 euro. Podane kwoty 

mogą różnić się od tego co podajemy, są one płacone na miejscu i dopiero wtedy znana jest dokładna cena 

korzystania z atrakcji. Radzimy dlatego zabrać o ok. 10% więcej nadwyżki, które ewentualnie można będzie 

przeznaczyć na wstępy. 

 

Uwaga!  
Paniom nie zaleca się noszenia torebek natomiast panom zalecamy unikanie noszenia portfeli w tylnych 

kieszeniach spodni. Ułatwia to złodziejom kradzież. Uważajmy by nie zostać okradzionym w szczególności przy 

większych obiektach. Nie warto oddalać się do grupy. Unikajmy zakupów na ulicy towarów niewiadomego 

pochodzenia, które często są kradzione bądź podrabiane. Narażamy się tym samym na dotkliwe sankcje i możemy 

otrzymać mandat równowartości nawet do kilku tysięcy złotych. 

 

6. Zakwaterowanie 

 

Podczas wycieczki do Norwegii zakwaterowanie przewidziane jest w kilku różnych hostelach, zazwyczaj w 

pokojach  kilkuosobowych z łazienkami dostępnymi na korytarzach. Najczęściej w każdym hostelu dostępna jest 

nieduża w pełni wyposażona kuchnia, w której można zaparzyć np. kawę lub herbatę. Ze względu na niewielką 

powierzchnię tego pomieszczenia, zaznaczamy, że gotowanie bądź przygotowanie posiłku będzie w przypadku 

przebywania jednocześnie kilkudziesięcioosobowej grupy bardzo utrudnione. Zalecamy zabranie własnych 

poszewek na pościel oraz prześcieradeł lub Śpiworów, ponieważ jest to dodatkowo płatna opcja. 

- Mogą pojawić się łóżka piętrowe 

 

7. Przykładowe ceny w Norwegii – 1 NOK to ok. 0,50 zł 

 

Norwegia jest jednym z najdroższych krajów świata. Np. obiad typu pizza ok. 120zł, hot dog  ok.35zł, chleb ok. 

15zł, 0,5l wódki ok. 160zł, piwo w sklepie 20zł, paczka papierosów ok.60zł, pocztówka ze znaczkiem ok. 10zł 

 

1 l mleka: 15 NOK 

bochenek chleba: 25 NOK 

bułka: 5 NOK 

kostka masła: 20 NOK 

1kg sera żółtego: 90-120 NOK  

pomidory: 35 NOK 

1,5l butelka wody mineralnej: 15NOK   

czekolada: 25 NOK 

butelka piwa w sklepie – ok. 25 NOK 

paczka papierosów: 90-100 NOK 

hot dog: 30-40 NOK 

hamburger: 50 NOK  

danie główne w taniej restauracji (np. pizzeria): 150 NOK 

danie główne w średniej klasy restauracji: od. 200 NOK 

ciastko w kawiarni: 30-40 NOK 

butelka piwa w barze: 60-80 NOK 

 

Odnośnie wyżywienia na wyjazd sugerujemy: 

- zabrać czajnik, toster, sztućce, kubek 

 

Sugerujemy potrawy zalewane wrzątkiem ( do kupienia w autokarze 1zł) 

 np. purre ziemniaczane, spaghetti do tego suche wędliny typu np. myśliwska, krakowska, kabanosy, pieczywo o 

przedłużonej dacie ważności, ser. Pasztety, konserwy -1 porcyjne 

W Norwegii nie będzie zbytnio możliwości zrobienia zakupów żywnościowych 

Istnieje możliwość kupna  4 śniadań w hostelach – 150zł (  ŚNIADANIA MAMY OPŁACONE ) 

Nie można robić prowiantu na wynos. 

 

8.Ubezpieczenie 
W cenie zapewniamy Państwu ubezpieczenie Koszty leczenie na sumę 10 000€ oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków 2000€. Ubezpieczenie to nie obejmuje chorób przewlekłych 

 

ZBIÓRKA  GRUPY WUTW – 15.07.2016 GODZ. 5: 00 parking przy TESCO w Wodzisławiu Śląskim . 

Miejsca zajmujemy wg wylosowanych numerów. 

DO ZOBACZENIA. 


