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Wycieczka nr 50 

HALDEN - OSLO – HOLMENKOLLEN - GEILO – 

BERGEN – PREIKESTOLEN – KRISTIANSAND – 

HORTEN – MOSS - HALDEN 

Dystans:  Trasa w Norwegii  - ok. 1650 km  

Dojazd do Norwegii i powrót -  ok. 2200 km  

Rodzaj wycieczki: mieszana (samochodowa i piesza) 

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika: 10 lat  

 

 

Fragment mapy przedstawionej  powyżej,  pochodzi  z systemu map internetowych 

OpenStreetMap (źródło: http://openstreetmap.org/). W/w mapa została dołączona do Opisu 

na warunkach licencji Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0 (CC-BY-SA 2.0). 

Legenda i trasa wycieczki została wprowadzona przez autora w/w Opisu.

http://openstreetmap.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl
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Wstęp 

Na mojej stronie zawitał mały jubileusz. Otóż mam przyjemność 

przedstawić opis  Wycieczki nr 50. Tak to prawda, już kilka lat 

upłynęło, jak przedstawiam Państwu ciekawe miejsca do obejrzenia. 

Pomyślałem sobie, że wycieczka nr 50 musi mieć specjalny 

charakter. Tak się pięknie złożyło, że od kilku lat planowałem wyjazd 

do krainy fiordów i trolli tj. Norwegii. Ten niezbyt często odwiedzany turystycznie przez 

Polaków kraj, ze względu na odległość jak i oczywiście ceny stał mi się jakiś szczególnie 

bliski. Kilka lat temu rozpocząłem przygotowania, zakup potrzebnego sprzętu biwakowego, 

śpiworów, namiotu itd. Czas szybko minął i wyjazd stał się faktem. Jako, że wycieczka trwała 

ok. 10 dni, w tym samo zwiedzanie Norwegii zajęło nam 7 dni, nie będę się tym razem 

rozpisywał tak obszernie jak zazwyczaj. Wspomnę tylko o najważniejszych rzeczach i 

przedstawię najciekawsze informacje, które mogą się przydać w czasie zwiedzania. O ile, ktoś 

nabierze ochoty i wybierze się tą samą trasą, którą i my pokonaliśmy. Gorąco do tego 

zachęcam. Oczywiście wycieczka miała charakter objazdowy, większość dystansu 

pokonywaliśmy samochodem, jednakże odbyliśmy również dwie wycieczki piesze po górach, 

co tylko urozmaiciło cały wyjazd. Z tego też powodu, zachęcam do zabrania ze sobą dzieci, 

co z pewnością sprawi, że wakacje w Norwegii  będą zapamiętane przez nie na wiele lat. 

Następną część Opisu, poświęcę przygotowaniom i najbardziej istotnym elementom, o które 

trzeba zadbać wybierając się do krainy fiordów. Skupię się tylko na najważniejszych 

rzeczach, gdyż wiele informacji, można znaleźć w internecie, zresztą sam korzystałem z 

informacji tam dostępnych. Mapa zamieszczona na stronie tytułowej zawiera ogólną i 

poglądową  trasę naszej wycieczki po Norwegii.  Jak widać, zatoczyliśmy duże koło. Mapa 

nie zawiera trasy przejazdu przez Polską i Szwecję, przejazd ten opiszę słownie, 

przedstawiając poszczególne dni wycieczki. Część zdjęć zamieszczę w niniejszym Opisie, 

jednakże sporo zdjęć pojawi się w zakładce Galerie fotograficzne – Norwegia. To chyba 

tyle tytułem wstępu, zapraszam do lektury i przepraszam za wszystkie błędy lub niezbyt 

precyzyjne opisy, jednakże będę je sporządzał często z pamięci po około 3-4 tygodniach od 

powrotu do kraju. Na zakończenie dodam, iż w wycieczce wzięli udział oprócz mojej 

skromnej osoby, mój syn Kacper i kolega Leszek, chłopak mojej szwagierki – znany już z  

wcześniejszych wycieczek.  
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Przygotowania 

Doświadczeni podróżnicy wiedzą, że do każdej dalekiej podróży 

warto się przynajmniej  w jakimś stopniu przygotować. Tak też radzę 

w przypadku wycieczki do Norwegii. Poniżej umieściłem kilka 

istotnych wskazówek, które mogą sprawić, że wycieczka do krainy 

fiordów będzie niezapomnianą przygodą. Oczywiście każdy może 

mieć inne spostrzeżenia.  Dodam, iż poniższe sugestie czy rady są jak najbardziej 

subiektywne, powstały na skutek osobistych przeżyć, przez co  mogą okazać się przydatne. 

Oczywiście inne sposoby czy  rady, czy też dokładniejsze informacje można znaleźć w 

zasobach internetu, ale ja osobiście przedstawiłem te, które sami zastosowaliśmy: 

 

1. Połączenie promowe do Szwecji – sposobów na dotarcie do Norwegii jest kilka. My osobiście 

wybraliśmy połączenie promowe z Gdyni do Karlskrony (Szwecja)  linią Stena Line. Według 

mnie najbardziej dogodnym rejsem jest rejs o godz. 21.00 z Gdyni, gdyż rano ok. 09.00 jesteśmy 

w Karlskronie i spokojnie możemy wyruszyć do Norwegii, poruszając się po drogach 

szwedzkich. Proponuję wykupić dosyć wcześnie bilet z opcją Flexi, polegająca na tym, że prawie 

do ostatniego momentu możemy zrezygnować z biletów, a pieniądze zostaną nam zwrócone. My 

płynęliśmy promem o nazwie Spirit, który według informacji linii jest największym promem linii 

Stena Line.  

 

2. Przewóz promem samochodu z instalacją gazową – nie ma żadnego problemu, oczywiście 

przed wjazdem na prom, pracownicy obsługi promu pytają, czy ma się w samochodzie m.in. 

pojemniki z gazem, lepiej powiedzieć, że nie. Nawet wtedy, kiedy mamy ze sobą butlę 

turystyczną. Oczywiście, należy bardzo dokładnie zakręcić w niej zawór. Po wjeździe samochodu  

na prom, przy wyjściu z hali parkingowej znajdują się karteczki, informujące, gdzie zostawiliśmy 

nasz samochód, lepiej ją wziąć ze sobą, w przeciwnym razie możemy mieć później problem ze 

znalezieniem samochodu.    

 

3. Karta EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego  -  pomimo, że uprawnia do 

niewielu czynności medycznych (dokładny ich  wykaz  można odnaleźć w internecie), warto ją 

wyrobić w lokalnym oddziale NFZ. Jest bezpłatna, otrzymuje się ją na miejscu po wypełnieniu 

specjalnego formularza.  

 

4. Bankowa karta płatnicza – koniecznie trzeba zabrać ze sobą oprócz kwoty pieniędzy, również 

kartę płatniczą. Płacenie kartą w Norwegii jest bardzo rozpowszechnione, na większości stacji 

paliwowych nie musimy w ogóle płacić gotówką, gdyż przed rozpoczęciem tankowania 
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samochodu, wybieramy opcję, czy płacimy kartą czy gotówką. Jak  sam zauważyłem,  marża 

bankowa jest niewielka. Co do rodzaju karty, radzę zasięgnąć informacji w banku, gdzie mamy 

konto. Ja osobiście używałem karty MAESTRO PKO SA. Praktycznie wszędzie była 

obsługiwana, jedynie na wybranych stacjach gazowych, nie mogłem z niej korzystać (do tej pory 

nie wiem dlaczego). 

 

5. Prywatne Ubezpieczenie Zdrowotne – ze względu na wysokie bardzo koszty leczenia w 

Norwegii, koniecznie trzeba wykupić prywatne ubezpieczenie turystyczne, pokrywające  m.in. 

ewentualne koszty leczenia oraz utraty bagażu. Przykładowo  my wykupiliśmy takie 

ubezpieczenie na 10 dni w cenie ok. 48 PLN od jednej osoby. Wybraliśmy firmę Compensa, ale 

na szczęście nie musieliśmy wypróbowywać, czy dana firma jest wypłacalna, czy nie.  

 

6. Sprawny samochód – decydując się na wycieczkę do Norwegii i chcąc przejechać np. trasę , 

którą my pokonaliśmy, trzeba się liczyć z koniecznością pokonania ok. 3900 km, z czego ok. 

1000 km po drogach wznoszących się i opadających. Oczywiście w zależności od samochodu, 

jakim zamierzamy się wybrać, gorąco radzę wykonać dokładny przegląd ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na to, czy mamy dobre sprzęgło czy hamulce. Podczas wycieczki 

szczególnie te elementy będą często wykorzystywane.  Oczywiście radzę również zabrać ze sobą 

komplet żarówek, bezpieczników itd. Dodam, iż my  odbyliśmy naszą wycieczkę 17 letnim 

Oplem Vectrą Kombi z silnikiem 1.6, auto spisało się wyśmienicie, czasami mozolnie i z 

trudem wspinając się na wzniesienia.  Tak więc nie przejmowałbym się faktem, że np. mamy za 

stare auto. Najważniejsze, żeby je odpowiednio przygotować. Aha, jeszcze radzę sprawdzić 

alternator (stan szczotek, komutatora, łożysk). W przypadku, gdy będziemy podróżować 

samochodem w wersji 

kombi, radzę kupić 

specjalną siatkę 

odgradzającą przestrzeń 

bagażnika od miejsca 

pasażerów  (patrz 

zdjęcie nr 1). Dzięki 

niej będziemy mogli 

całkiem bezpiecznie 

przewozić bagaże, nawet 

umieszczone wysoko.  
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7. Kuchenka gazowa – decydując się na wyjazd, trzeba postawić sobie pytanie co będziemy jeść. 

Oczywiście możemy zabrać z Polski  (i 

koniecznie należy) pewną ilość jedzenia – 

głównie zapakowane próżniowo wędliny 

podsuszane, trochę konserw, zupki instant. 

Ale proponowałbym jednocześnie zabrać ze 

sobą butlę z gazem i dwupalnikową 

kuchenkę. My mieliśmy jednopalnikową 

kuchenkę, podłączaną do butli (patrz 

zdjęcie nr 2), która w czasie wycieczki 

okazała się trochę niewystarczająca. Chcąc 

przyrządzić obiad, składający się np. z 

ziemniaków i mięsa, trzeba wybrać co 

najpierw ugotować czy usmażyć. 

Dwupalnikowa kuchenka zupełnie 

rozwiązuje ten problem.    

 

 

8. Sprzęt biwakowy – w Norwegii funkcjonuje bardzo dużo kempingów, gdzie mamy możliwość 

rozbicia namiotu obok zaparkowanego samochodu. Jest to bardzo wygodne, gdyż nie tylko nie 

musimy martwić się o nasze 4 kółka, ale też samochód w pobliżu sprawia, że możemy 

przechowywać w nim wiele przydatnych rzeczy, bez konieczności przenoszenia ich do namiotu. 

Oczywiście wiele kempingów umożliwia wypożyczenia domku, ale nie jest to takie tanie – ceny 

mogą wahać się  w granicach 200-300 PLN za noc. Dlatego sądzę, iż najlepszym sposobem na 

noclegi jest namiot. Jako, że w czasie wycieczki nieustannie przenosimy się z miejsca na miejsce, 

proponuję zabrać namiot który bardzo szybko się rozkłada i składa. My mieliśmy ze sobą namiot 

trzyosobowy firmy Fiord Nansen, z którego jestem bardzo zadowolony.  Dla porównania ceny 

rozbicia namiotu i samochodu na jedną dobę wahały się w zależności od kempingu od  80 PLN 

do 150 PLN.  Oczywiście warto zabrać ze sobą również śpiwory, ze dwa koce i pozostały sprzęt 

biwakowy (garnki, patelnie itd.). Na zakończenie dodam, iż oczywiście jeśli mamy taką 

możliwość, warto zabrać ze sobą  również mały składany stolik turystyczny i krzesełka. Będą 

bardzo przydatne, szczególnie wieczorami, kiedy spędza się czas przy namiocie. 
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9. Mapy i przewodniki – planując wyjazd do Norwegii, 

warto wcześniej zaplanować trasę i miejsca, które 

chcemy odwiedzić. Z pomocą przyjdą nam odpowiednie 

przewodniki i mapy. Oczywiście, obecnie bez żadnego 

problemu znajdziemy w internecie opisy wszystkich 

atrakcji, ale zdecydowanie mogę powiedzieć, iż dobry 

przewodnik książkowy będzie niezwykle przydatny w 

czasie wycieczki. My osobiście korzystaliśmy z 

przewodnika Pascala, autorstwa Konrada 

Koniecznego i Weroniki Sowy pt. „Norwegia”  

(patrz zdjęcie nr 3). Mogą znaleźć w nim Państwo 

szereg bardzo dokładnych i wciąż aktualnych 

informacji,  pomimo, że przewodnik został 

opublikowany w 2011 r. Oczywiście należy zabrać ze 

sobą również mapę Norwegii, albo lepiej Atlas Europy (przyda się podczas przejazdu przez 

Szwecję).  

 

10. Porozumiewanie się – jeśli ktoś zna przynajmniej podstawy jęz. angielskiego, śmiało może 

wybrać się do Norwegii, tutaj wszyscy lepiej lub gorzej (raczej lepiej znają ten język). Zresztą 

najczęściej przydatny będzie na kempingach, gdzie będziemy załatwiać formalności związane z 

noclegiem.  

 

11. System płatnych dróg  AutoPASS – w Norwegii obowiązuje system płatnych dróg zwany 

AutoPASS. Dotyczy on wszystkich pojazdów, zarówno osobowych i ciężarowych. Oczywiście 

przemierzając drogi norweskie, możemy przez długi czas nie spotkać charakterystycznej, 

niebieskiej tablicy (patrz zdjęcie nr 4), jednakże jest 

to w pewnym momencie nieuniknione. Jeśli ktoś 

zamierza powtórzyć naszą trasę, z pewnością spotka na 

drogach wiele takich tablic. Co najlepiej zrobić w takiej 

sytuacji, najlepiej nie przejmować się nimi podczas 

samej wycieczki. System AutoPASS działa w ten 

sposób, że mijając tablicę informacyjną AutoPASS, 

zostanie zrobione zdjęcie tablicy rejestracyjnej naszego 

samochodu. Potem w okresie od 1 do 5 miesięcy 

przyjdzie do nas polecenie zapłaty opłaty drogowej.  Jak 

powiedział jeden z Polaków, pracujących w Norwegii, 

może przyjść albo nie. Osobiście w to nie wierzę, gdyż na naszej drodze mijaliśmy wiele  
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punktów kontrolnych, tak więc na razie czekam na pocztę z Norwegii. Oczywiście, jak tylko 

otrzymam informację, wspomnę o tym, uaktualniając w/w Opis. Aha,  wspomnę ile przykładowo 

mogą wynosić te opłaty – od 2,5 PLN do 75 PLN. Zakres jest bardzo duży, najczęściej wynosiły 

one w granicach 20-30 PLN.  Na pocieszenie wspomnę, że przynajmniej jakość dróg jest bardzo 

dobra, zresztą nieustannie widać, że Norwedzy ustawicznie remontują stare lub budują nowe 

drogi.  

 

12. Kopie dokumentów i zapasowe kluczyki do samochodu-   wiadomo, że nikt nie chce 

kłopotliwych sytuacji, szczególnie będąc daleko od domu. Stąd proponuję porobić ksero 

dokumentów (paszportów, praw jazdy, polis ubezpieczeń prywatnych, kart EKUZ ) i trzymać je 

w miejscu, innym niż pozostałe dokumenty. Zresztą nie wiadomo, kiedy mogą się  przydać. 

Podobna sytuacja ma się w zapasowym kluczykiem od naszego samochodu, myślę, że najlepiej 

przekazać je osobie, innej  niż kierowca, który będzie nosił kluczyki ze sobą. W przypadku naszej 

wycieczki zapasowy kluczyk do samochodu posiadał przez cały czas kolega Leszek (zresztą nosił 

go przy sobie).     

 

13. Alkohol – jeśli ktoś lubi sobie wypić piwko lub coś mocniejszego wieczorkiem przy namiocie, 

proponuję zabrać ze sobą odpowiednią ilość z Polski. Limity  ilościowe, które można przewieźć 

przez granicę, można znaleźć w internecie.  Alkohol w Norwegii nie dość, że jest drogi i trudno 

dostępny, mam na myśli ten wysoko procentowy, to jeszcze są limity czasowe, kiedy możemy go 

zakupić. Otóż piwo  możemy kupić w sklepach ogólnospożywczych do 20.00 (dni robocze), do 

18.00 (soboty), a koszt przeciętnego piwa 0,5 l. to ok. 11-13 PLN. Z kolei alkohole 

wysokoprocentowe (np. wina, wódki) są dostępne w wyłącznie w sklepach sieci państwowej 

zwanej Vinmonopolet i są bardzo drogie. Zresztą tych sklepów jest jak na lekarstwo, jak 

wyczytałem w internecie, w całej Norwegii jest ich około 250.  

 

 

Oczywiście tych rad można napisać więcej, ale nie przesadzajmy. Te powyższe, to według mnie 

najważniejsze i z pewnością warte do zastosowania. To tyle, jeśli chodzi o przygotowanie wycieczki, 

czas ruszać w drogę. Zapraszam do lektury mojego Opisu  wycieczki po tym ciekawym kraju, jakim 

jest Norge (Norwegia po norwesku).  



 8 

Dzień pierwszy (14.08.2016) 

Siedlce - Gdynia 

Nadszedł wreszcie upragniony dzień wyjazdu. Tak jak pisałem 

wcześniej, nasz prom wypływał o 21.00 z Gdyni. W związku z tym 

postanowiliśmy wyruszyć z domu (z Siedlec) wcześniej, gdyż 

mieliśmy do pokonania około 450 kilometrów. Nie chcieliśmy, żeby 

spotkała nas jakaś przykra niespodzianka, która utrudniłaby nam 

dotarcie do promu. Nie będę 

dokładnie opisywał trasy do 

Gdyni, w każdym razie 

dotarliśmy do niej  około 16.00. 

Coś co oczywiście mogę 

doradzić, to zaatakowanie do 

pełna przed wjazdem na prom 

jeszcze na polskiej stacji 

benzynowej. Odprawa 

pasażerów zmotoryzowanych 

rozpoczyna się około 18.00  

Zdjęcie nr 5  - Kolejka na prom, w oddali prom  linii Stena Line.  

 

bezpośrednio na bramce wjazdowej na teren terminalu. Po otrzymaniu kart wejściowych do 

kabin, kierowcy ustawiają  się w kolejce do załadunku na prom i cierpliwie czekają, aż 

obsługa wskaże miejsce 

ustawienia  samochodu (patrz 

zdjęcie nr 5).   Jeśli ktoś będzie 

pierwszy raz płynął promem, 

naprawdę nie ma czego się 

obawiać. Obsługa promu  

dokładnie wskaże, gdzie nasze 

auto ma wjechać, które miejsce 

ma zająć itd. Spędzając wieczór 

na promie, czas szybko mija.  

Właściciel promu zazwyczaj  

Zdjęcie nr 6  - Widok z pokładu widokowego promu na terminal w Gdyni.  
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przygotowuje jakieś atrakcje np. dyskotekę. Oczywiście wiele atrakcji ma na celu ściągnąć z  

turystów pieniądze, ale na tym to wszystko polega. Kabiny w przypadku rejsów nocnych są 

obowiązkowe i znajdują się na ogół na najniższych pokładach (te tańsze, bez okien).  

Kończąc ten krótki opis pierwszego dnia dodam, iż koniecznie trzeba obejrzeć moment 

odpłynięcia promu z portu, stojąc na pokładzie widokowym (patrz zdjęcie nr 6).  Dzięki 

temu mamy możliwość obejrzeć dokładnie codzienną pracę pracowników i urządzeń 

portowych np. dużych żurawi. Odpływając z Polski widzieliśmy jak załadowuje się 

kontenerami duży kontenerowiec. Naprawdę dla kogoś, mieszkającego daleko od morza, 

będzie to ciekawy widok.  
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Dzień drugi (15.08.2016) 

Karlskrona – Ekeberg Camping k/ Oslo 

Podróż promem minęła bardzo szybko i spokojnie. Prawie w ogóle 

nie odczuwało się fal Bałtyku. Tak więc rano przybyliśmy ok. 09.00 

do terminalu w miejscowości Karlskrona (patrz zdjęcie nr 7).     

Przed nami ok. 700 km podróży do Norwegii, a dokładnie 

znajdującego się w pobliżu Oslo, kempingu Ekeberg.  

oczywiście wariantów dotarcia 

do Oslo jest kilka, my 

wybraliśmy przejazd drogami nr 

28 i 25, przez miejscowość 

Växjö. Sądzę, iż jest to dobry 

wariant, gdyż przy okazji 

można pooglądać krajobrazy  

Szwecji, która w początkowym 

etapie podróży drogą nr 28 

wiedzie przez mocno zalesione 

tereny (patrz zdjęcie nr 8). 

Zdjęcie nr 7  - Terminal w Karlskronie z zacumowanym promem Spirit.   

 

Wjeżdżając na szwedzkie drogi, 

od razu zwraca uwagę ich stan. 

Są to drogi rzeczywiście o 

dobrej nawierzchni, dobrze 

oznakowane  i co szczególnie 

mi się podobało z dużą ilością 

zatoczek, gdzie można zjechać i 

chwilę odpocząć nie 

przeszkadzając innym 

pojazdom.    Co jakiś czas  

Zdjęcie nr 8  - Droga nr 28 w niewielkiej odległości od Karlskrony. 
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mijaliśmy małe miasteczka, zlokalizowane w pewnym oddaleniu od  drogi. Miasteczka 

czyste, schludne z ładnymi zabudowaniami. Oczywiście nie chciałbym pokazać się jako 

przeciwnik budownictwa, spotykanego w Polsce, jednakże mijając domy szwedzkie, 

rzeczywiście zauważa się, że są one estetycznie wykonane. Akurat podczas naszego 

przejazdu, ruch był wręcz znikomy, tak więc droga mijała nam bardzo szybko. Zapomniałem 

napisać, ale to nadrobię, że miejscowość Karlskrona, z której rozpoczęliśmy naszą  podróż 

przez Szwecję, jest nie tylko miejscem, gdzie znajduje się terminal promowy Stena Line, ale 

także jest zabytkowym miastem, założonym w 1680 r., kiedy przeniesiono tu siedzibę 

Szwedzkiej Królewskiej Marynarki.  Posiada kilka znaczących zabytków m.in. zbudowany w 

1685 r. całkowicie z  drewna, kościół tzw. Amiralitetskyrkan (kościół Admiralicji), mogący 

pomieścić ok. 4000 wiernych. Jak podaje Wikipedia kościół ten uważany jest za największy 

kościół drewniany w Szwecji. Inną wartą zobaczenia atrakcją w  Karlskrona, jest  położone na 

wyspie Stumholmen, muzeum Marynarki  Wojennej. Warto dodać, iż sam port Marynarki 

Wojennej znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.  

 

Ale wracając do naszej podróży, po przejechaniu ok. 70 km drogą nr 28, trzeba zjechać 

następnie na drogę nr 25, która poprowadzi nas bezpośrednio do miejscowości Halmstad, w 

pobliżu  której wjedziemy na słynną autostradę E6, prowadzącą do Oslo.  Dzięki świetnemu 

oznakowaniu dróg raczej nie powinniśmy mieć problemu z odnalezieniem właściwej drogi. 

Nie będę dokładnie opisywał szczegółów przejazdu drogą nr 25, ale tylko wspomnę, że po 

drodze będziemy mijać dobrze zorganizowane miejsca postojowe dla turystów 

zmotoryzowanych, gdzie oprócz całej infrastruktury (stoliki, toalety itd.) znajdują się miejsca,  

w których podróżni mogą aktywnie wypocząć od jazdy samochodem (np. dzieci mogą 

pobiegać po trawnikach lub pobawić się na placu zabaw) (patrz zdjęcia nr 9, 10). 

  

Zdjęcie nr 9  - Posiłek na jednym z miejsc postoju przy 

drodze nr 25. 

Zdjęcie nr 10  - Miejsce aktywnego spędzenia czasu na 

jednym z miejsc postoju przy drodze nr 25. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stumholmen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_%C5%9Bwiatowego_dziedzictwa_UNESCO
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Podobnie jak podczas przejazdu drogą nr 28, tak i droga nr 25 była zupełnie pusta. Od czasu 

do czasu tylko przemknęła ciężarówka, najczęściej marki SCANIA zresztą. Ruch zaczął się 

zwiększać jak zbliżaliśmy się do autostrady E6. Dodam, iż przejazd drogą nr 25 z 

miejscowości Erikemala  (gdzie rozpocznie się przejazd tą drogą) do miasta Halmstad to 

kolejne ok. 180 km przejazdu.  Miniemy po drodze większe miasta: wspomniane  wcześniej 

Växjö oraz  Ljungby, oddalone o około 65 km od Halmstad.  

Następny etap przejazdu to autostrada E6, stara droga wiodąca z południowej Szwecji aż do 

koła podbiegunowego w Norwegii.  Osobiście nie jestem zwolennikiem podróży 

autostradami, jednakże w tych warunkach tylko podróż autostradą umożliwi nam szybkie 

pokonanie długiego dystansu ok. 420 km do kempingu pod Oslo. Podróż nią powinna nam 

minąć dosyć szybko, tylko w miejscowości Goteborg (duże miasto szwedzkie) możemy 

trochę postać w korkach, gdyż autostrada prowadzi tu przez miasto. Około 120 km od Oslo, 

dotrzemy w końcu do przejścia granicznego w miejscowości Svinesund w Szwecji, gdzie 

zatrzyma nas norweska służba celna. Wjeżdżając na przejście, należy wjechać na pas, 

oznakowany znakiem informującym o tym, że nie mamy nic do oclenia (oczywiście o ile nie 

mamy…). Na  samej granicy miła celniczka zapytała nas o cel podróży i poprosiła, żeby 

pokazać jej co mamy w bagażniku. Tak więc kontrola  przebiegła bardzo szybko i sprawnie. 

Dla ciekawości napisze, że wzięliśmy ze sobą dwie 0,5 litrowe butelki wódki oraz 6 sztuk 

piwa w puszcze. Jeśli ktoś lubi np. wieczorem  po ciężkim dniu poprawić sobie humor 

kropelką np. wina lub piwa, proponuję wziąć ze sobą z Polski większe ilości, oczywiście 

dopuszczalne przez przepisy celne.  Jak się później okazało z naszego punktu widzenia, ilość 

alkoholu, którą zabraliśmy ze sobą była za mała i musieliśmy się wspomagać zakupami w 

norweskich sklepach, gdzie najtańsze piwo kosztuje około 11-13 PLN.  

Poniżej podaję link do strony, gdzie możemy dowiedzieć się, ile alkoholu i  wyrobów 

tytoniowych możemy legalnie wwieźć na teren Norwegii: 

http://www.toll.no/en/goods/alcohol-and-tobacco/quotas/ 

Na stronie tej możemy również pobrać praktyczną aplikację na smartfona, która pomoże nam 

w ustaleniu dozwolonych do przewiezienia przez granicę norweską  ilości alkoholu lub 

papierosów (tzw. Norwegian Custom app). 

Naszym celem tego dnia, jak wspomniałem wcześniej jest duży i znany kemping w okolicy 

Oslo – Ekeberg Camping, gdzie planujemy spędzić dwie doby. Trochę mieliśmy problemu z 

trafieniem do niego, może ktoś kto używa samochodowej nawigacji GPS nie będzie miał tych 

problemów co my). Jednakże dla tych, którzy podobnie jak ja, preferują mapy w wersji 

papierowej, dodam, iż najlepiej dojeżdżając do Oslo, wypatrywać tablicy informacyjnej po 

http://www.toll.no/en/goods/alcohol-and-tobacco/quotas/
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prawej stronie drogi z nazwą kempingu. Po dostrzeżeniu w/w tablicy, skręcamy w drogę  

prowadzącą w prawą stronę i tam już pojawią się kolejna tablica informacyjna. Niestety dla   

nas ilość tych tablic była niewystarczająca, gdyż ostatecznie zgubiliśmy drogę do kempingu i 

musieliśmy zapytać kogoś o drogę. Ale w końcu dotarliśmy do niego, na szczęście dla nas, 

gdyż już się ściemniało. Po załatwieniu formalności w recepcji kempingu wybraliśmy 

miejsce, gdzie rozbiliśmy namiot. Tak jak pisałem na początku, dobrze znać język angielski 

(lub przynajmniej jego podstawy), gdyż załatwienie jakiejkolwiek sprawy w Norwegii bez 

znajomości tego języka jest bardzo trudne, a czasami niemożliwe. 

Wracając do samego kempingu jest to duży kemping  z bogatą infrastrukturą i co 

najważniejsze położony blisko stolicy Norwegii tj.  Oslo i stąd dosyć wysokie opłaty za 

nocleg. My zapłaciliśmy 300 NOK (ok. 150 PLN ) za 1 nocleg – samochód, namiot i 3 osoby. 

Dodatkowo trzeba zapłacić  15 NOK  za prysznic, który wykupuje się w recepcji. Po 

opłaceniu, turysta otrzymuje kartę chipową, na której ma również naładowaną określoną ilość 

pryszniców. Karta ta umożliwia również przejazd przez bramkę wjazdową na kemping.  

Na zakończenie opisu tego dnia, dodam, iż miejsce noclegowe wybiera się samemu na 

określonym obszarze kempingu, wskazanym przez obsługę, oczywiście zachowując określoną 

odległość od najbliższego namiotu. Poniżej przedstawiam oficjalną stronę internetową  

kempingu w Ekeberg:     http://www.ekebergcamping.no/ 

To tyle jeśli chodzi o dzień drugi naszego wyjazdu do Norwegii. Z pewnością każdy po 

przejeździe ponad 700 kilometrów będzie zmęczony jazdą samochodową. A jutro czeka nas 

całodzienne zwiedzanie Oslo. Aha na zakończenie dodam, iż o tej porze roku (połowa 

sierpnia) tutaj ściemnia się o wiele później niż w Polsce (około 1-1,5 godziny później). 

 

 

http://www.ekebergcamping.no/
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Dzień  trzeci (16.08.2016) 

  Zwiedzanie Oslo 

Tak jak wcześnie wspominałem, kemping w Ekebergu zlokalizowany 

jest kilka kilometrów od stolicy Norwegii,  Oslo.  Jest on położony na 

wzniesieniu, stąd roztacza się z niego przepiękny widok na 

zabudowania Oslo  (patrz zdjęcie nr 11). 

Zdjęcie nr 11  - Widok na pole namiotowe Ekeberg Camping, w oddali panorama Oslo. 

 

W dalszej części niniejszego Opisu zaprezentuję kilka zdjęć, przedstawiających panoramę 

Oslo. Ale teraz skupmy się na miłym spędzeniu czasu tego dnia, czyli zwiedzaniu Oslo. My 

wycieczkę zaczęliśmy od odwiedzenia recepcji schroniska, gdzie zakupiliśmy całodzienny 

bilet autobusowy na wszystkie linie autobusowe w centrum Oslo. Dla ciekawości podam, że 

całodzienny bilet dla osoby dorosłej to 90 NOK, a dla dziecka 45 NOK. Trzeba pamiętać, iż 

powyższe bilety upoważniają do przejazdu prawie wszystkimi autobusami w obrębie miast za 

wyjątkiem promu na półwysep Bygdoy.  Przystanek autobusowy jest blisko recepcji 

kempingu, najlepsze połączenie jest autobusem nr 34, który dowiezie nas do centrum Oslo, 
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tj. do przystanku Jernbanetorget, gdzie znajduje się centrum głównych połączeń 

komunikacji miejskiej w Oslo (patrz zdjęcie nr 12). 

Niedaleko jest również główny 

dworzec kolejowy. Naszym 

pierwszym celem dzisiejszej 

wycieczki  będzie słynna ulica 

Karl Johans Gate (patrz zdjęcie 

nr 13). Zaczynamy wędrówkę 

od jej wschodniej części 

zlokalizowanej przy głównym 

dworcu kolejowym a podążamy 

w kierunku zachodnim, do 

Pałacu Królewskiego. 

 Pierwszą atrakcją jest niewątpliwie Katedra (tzw. Oslo 

domkirke). Jak podaje Wikipedia, została wybudowana w  

1697 r. w stylu barokowym (patrz zdjęcia nr 14,15). Ze 

względu na to, że niniejszy Opis jest opisem wycieczki, 

trwającej około 10 dni, stąd nie będę umieszczał, jak to 

zwykle czyniłem we wcześniejszych Opisach, informacji 

na temat spotkanych zabytków czy innych ciekawostek.  Niemniej postaram się przynajmniej 

wskazać te, które widzieliśmy osobiście i które polecałbym zobaczyć.  

  

Zdjęcie nr 14  - Katedra w Oslo.                            Zdjęcie nr 15  - Zabytkowa ambona w  

Katedrze w Oslo.   
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Oprócz zabytkowej ambony, możemy zobaczyć w Katedrze również piękne, zabytkowe 

organy. Sama ulica Karl Johans Gate jest w połowie zamknięta dla ruchu samochodowego, 

co jeszcze dodaje jej uroku. Znajduje się na niej wiele sklepów, galerii, restauracji i pubów, 

co powoduje, że kwitnie życiem do późnych godzin nocnych (patrz zdjęcie nr 16). 

Zdjęcie nr 16  - Główna ulica w Oslo – tj., Karl Johans Gate, w oddali  lekko wzniesiony, Pałac Królewski. 

 

Oczywiście jak można się domyśleć, ulica pełna jest turystów ze wszystkich zakątków świata.  

Spacerując nią, warto na chwilę zajrzeć na któryś ze skwerków, położonych tuż przy niej. 

Możemy zobaczyć tam bardzo ładne fontanny, które w okresie upałów, mogą dać trochę 

ochłody (patrz zdjęcie nr 17). Można sobie 

usiąść na jednej z licznych ławek, chwilę 

podelektować się klimatem 

skandynawskiego miasta. Im dłużej 

podążamy ulicą Karl Johans Gate, tym coraz 

bardziej zbliżamy się do Pałacu 

Królewskiego (det Kongelige Slott) (patrz 

zdjęcie nr 18). 
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Zdjęcie nr 18  - Frontowa część Pałacu Królewskiego w Oslo (od strony  Karl Johans Gate). 

 

Dodam, iż zabytek ten jest 

dla wielu turystów, jedną z 

głównych atrakcji do 

odwiedzenia w Oslo. Ta 

rezydencja norweskich 

monarchów została 

zbudowana w latach 1824-

1848 i latem jest 

udostępniana turystom do 

zwiedzania, oczywiście za 

bilet trzeba zapłacić. Na 

szczęście park królewski jest 

udostępniony za darmo do spacerowania, według mnie koniecznie trzeba tam zajrzeć i 

podelektować się zielenią lub posiedzieć chwilę w cieniu drzew podczas np. upalnej pogody 

(patrz zdjęcie nr 19). 
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Po spacerze po parku królewskim możemy udać się  w kierunku następnej atrakcji w Oslo, tj. 

miejskiego ratusza tzw. Oslo Rådhus. Aby trafić do niego musimy wrócić się ulicą Karl 

Johans gate w kierunku centrum i odbić później w prawą stronę w kierunku 

charakterystycznego budynku, z dwiema wieżami (patrz zdjęcie nr 20). 

Zdjęcie nr 20  - Miejski ratusz w Oslo (widok od Karl Johans gate)  

 

Podobnie jak Zamek Królewski, tak i ten budynek jest często obecny na listach atrakcji do 

przewidzianych do zwiedzania przez turystów, odwiedzających Oslo. Uważany przez wielu 

za najbrzydszy budynek w stolicy Norwegii (oczywiście jest to kwestia gustu), ale według 

mnie rzeczywiście „urodą” nie grzeszy, jest znany przede wszystkim jako miejsce, gdzie 10 

grudnia wręczana jest pokojowa nagroda Nobla.  Wręczenie tej nagrody odbywa się w 

głównej auli, do której wstęp jest bezpłatny, stąd zachęcam do jej odwiedzenia (patrz zdjęcie 

nr 21). Ratusz z zewnątrz wydaje się być bardzo surowy i nieprzyjemny, jednakże po wejściu 

do środka, zapewne zmienimy zdanie. Główny hol pokryty jest malowidłami norweskich 

malarzy, które sprawiają, że wnętrze jest bardzo interesujące i ciekawe. Ratusz jest licznie 

odwiedzany przez turystów, szacuje się, że co roku zagląda tu około 100 tysięcy turystów.  

Dodam, iż pomimo, że został zaprojektowany na przełomie lat 20 i 30 XX wieku, jego 

budowa została zakończona dopiero w 1950 r.  
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Z innych 

ciekawostek, 

dotyczących 

Ratusza w Oslo, 

które wyczytałem 

we wspomnianym 

już wcześnie 

przewodniku 

Konrada 

Koniecznego 

„Norwegia” – 

zobacz dział 

Przygotowania,  

Zdjęcie nr 21  - Główna aula Ratusza w Oslo, gdzie 10 grudnia wręczana jest pokojowa  

nagroda Nobla. 

 

możemy wyczytać, iż w wieżach umieszczono blisko 50 dzwonów, a same wieże z czerwonej 

cegły mają po ok. 60 metrów.  Dodam również, iż Ratusz nie jest tylko atrakcją turystyczną, 

tutaj codziennie pracują urzędnicy, na zdjęciu jeden z pokoi , który jest wykorzystywany do 

omawiania ważnych spraw 

związanych z funkcjonowaniem 

miasta (patrz zdjęcie nr 22). 

Sam Ratusz położony jest blisko 

nabrzeża, stąd  zachęcam do 

odwiedzenia tego zakątka Oslo. 

Podobnie jak w wielu innych, 

podobnych miejscach, tak i w 

Oslo na nabrzeżu znajduje się 

dużo restauracji, pubów, które 

zachęcają na różny sposób do 

skorzystania przez turystów (patrz zdjęcie nr 23).  Jako, że nabrzeże jest umiejscowione przy 

Oslofiordzie,  można skorzystać z bogatej oferty statków wycieczkowych, które pływają po 

okolicznych wodach.  
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Zdjęcie nr 23  - Jedna z wielu nadbrzeżnych restauracji przy Oslofiordzie.  

 

Zdecydowanie zachęcam do pospacerowania traktem nadbrzeżnym, pomimo, że przechodzi 

tu mnóstwo turystów, można znaleźć sobie kawałek ławki czy innego miejsca np. na jednym 

z drewnianych moli  

i spokojnie 

posiedzieć, 

wchłaniając 

atmosferę tego 

miejsca (patrz 

zdjęcie nr 24).  

Przy okazji możemy 

podziwiać 

wspaniałe jachty, 

czy mniejsze 

żaglówki, w których 

tak zakochani są co  

Zdjęcie nr 24  - Jedna z licznych przystani jachtowych w Oslo. 
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zasobniejsi Norwedzy. Pomimo, że Oslo może nie jest dużą aglomeracją, jednakże oprócz 

zabytków m.in. o których wspomniałem, zaliczane jest do nowoczesnych miast. Wystarczy 

pospacerować w okolicy portu lub przejść się w kierunku centrum a z pewnością dostrzeżemy 

nowoczesne i funkcjonalne budynki (patrz zdjęcie nr 25).   

Zdjęcie nr 25  - Zdjęcie przedstawia jedną z alei spacerowych w okolicy portu w Oslo. 

 

Oczywiście gorąco zachęcam do spacerowania zaułkami portowymi, jednakże przed nami 

jeszcze sporo atrakcji do zobaczenia, stąd warto zostawić sobie jeszcze zapas czasu na dalsze 

zwiedzanie. Otóż naszym kolejnym celem będzie półwysep Bygdoy, gdzie znajduje się kilka 

muzeów wartych odwiedzenia. Konrad Konieczny, autor przewodnika „Norwegia”, z którego 

korzystaliśmy podczas wycieczki, sugeruje, żeby na odwiedzenie  tego miejsca, przeznaczyć 

cały dzień. My niestety nie mogliśmy sobie na to pozwolić, gdyż w planach mieliśmy 

odwiedzenie kilku innych miejsc w Norwegii, oddalonych od norweskiej stolicy. Aby dostać 

się na półwysep Bygdoy, można skorzystać albo z przeprawy promowej (niestety nasz 

wykupiony całodzienny bilet nie uwzględnia biletów na prom) lub pojechać autobusem nr 

30, który odchodzi z Jernbanetorget co około 15 minut. My wybraliśmy przejazd 

autobusem, co jednocześnie umożliwiło nam pooglądanie dzielnic Oslo i oczywiście 

zaoszczędzenie trochę pieniędzy. Po około 20 minutowej jeździe, dotarliśmy na półwysep 
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Bygdoy, a dokładnie wysiedliśmy tuż obok Muzeum Łodzi Wikingów (Viking Ship 

Museum) (patrz zdjęcie nr 26).   

Jest to duży budynek, 

zbudowany na planie krzyża, 

gdzie umieszczono trzy łodzie 

wikingów, pochodzące w IX 

wieku. Jak wyczytamy na 

tablicach informacyjnych, 

łodzie zostały wykopane z 

kopców pogrzebowych w 

południowej Norwegii, w 

których dzięki odpowiednim 

warunkom (gliniaste podłoże)  

zachowały się w doskonałym stanie do dnia dzisiejszego.  Szczególnie jedna z łodzi (tzw. 

łódź z Gokstad), licząca około 23 metrów długości naprawdę robi wrażenie  (patrz zdjęcie nr 

27).   

Zdjęcie nr 27 – Zachowana w doskonałym stanie, łódź wikingów pochodząca z IX wieku.  
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Niestety nie wszystkie łodzie, znajdujące się w muzeum są w doskonałym stanie. Np. łódź 

pochodząca z miejscowości Tune o długości około 18 metrów, nie zachowała się w tak 

dobrym stanie,  jak pozostałe łodzie. Jednakże ze względu na to, że pochodzi z początku X 

wieku, została również zaprezentowana do obejrzenia przez turystów (patrz zdjęcie nr 28). 

Na półwyspie 

Bygdoy znajduje się 

kilka muzeów, 

oczywiście ze 

względów 

czasowych 

wszystkich nie 

zobaczymy, ale 

myślę, że obejrzenie 

Muzeum Łodzi 

Wikingów, a także 

Muzeum Fram w 

zupełności powinno 

nam wystarczyć. Żeby dostać się do Muzeum Fram, możemy  albo pojechać dalej autobusem 

nr 30, lub możemy przejść się ok. 1-2 km spacerkiem. My oczywiście wybraliśmy spacerek  i 

po niedługim czasie dotarliśmy do miejsca na wybrzeżu, gdzie znajduje się kilka muzeów w 

tym nasze Muzeum 

Fram  (patrz 

zdjęcie nr 29).  

Muzeum Fram, 

poświęcone jest 

norweskiemu 

szkunerowi „Fram”, 

który dzielnie 

uczestniczył w 

wielu, 

najważniejszych 

norweskich  

wyprawach  

Zdjęcie nr 29 – Plac przy wybrzeżu Bygdoy z kilkoma muzeami (muzeum Fram znajduje  

się po prawej stronie). 
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polarnych  (patrz zdjęcia nr 30,31). 

  

Zdjęcie nr 30 – Pokład zewnętrzny statku „Fram” Zdjęcie nr 31 – Zdjęcie z tarasu widokowego na dziób 

statku „Fram” 

 

Niewątpliwie muzeum  Fram jest miejscem, które trzeba koniecznie zobaczyć. Znajdujący się 

wewnątrz autentyczny statek z końca XIX wieku, po którym można pochodzić, gdzie można 

również wejść do środka i zobaczyć jak wyglądało życie ludzi podróżujących nim całymi 

miesiącami np. zajrzeć do kuchni, gdzie przywita nas miły kucharz (patrz zdjęcie nr 32). 

lub do maszynowni statku. Oprócz tego w 

muzeum Fram, również czynna jest 

wystawa, która przedstawia w formie zdjęć, 

map oraz różnych pamiątek, historię 

odkrywania Arktyki i Antarktydy.   

Opuściwszy muzeum, możemy udać się na 

pobliskie wybrzeże, gdzie możemy 

obejrzeć panoramę Oslo od strony 

półwyspu Bygdoy lub chwilę posiedzieć 

tuż przy brzegu Oslofiordu, gdzie możemy 

wypić kawę lub zjeść lody (patrz zdjęcie 

nr 33). To tyle jeśli chodzi o atrakcje 

półwyspu Bygdoy, jeszcze raz zaznaczę, iż 

nie jest możliwe opisanie wszystkich 

ciekawostek, które możemy zobaczyć w 

tym miejscu, ale mam nadzieję, iż przynajmniej te które przedstawiłem, zachęcą do ich 

obejrzenia. 
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Zdjęcie nr 33 –Jedno z miejsc na półwyspie Bygdoy, gdzie można się zrelaksować, 

w tle pomnik poświęcony norweskim żeglarzom poległym w czasie II wojny Światowej. 

 

Czas wracać do centrum Oslo, skąd udamy się do jeszcze jednej atrakcji, która została nam do 

zobaczenia. Otóż wracając autobusem nr 30 do centrum do przystanku Jernbanetorget, 

musimy przesiąść się na znany nam autobus nr 34 i 

pojechać nim w odwrotnym kierunku niż na 

kemping w  Ekeberg. Naszym celem będzie bardzo 

stary kościółek, pochodzący z  ok. 1100 r. o nazwie 

Gamle Aker Kirke. Jest najstarszą budowlą w 

Oslo, został wzniesiony z kamienia i wciąż w nim 

odprawiane są nabożeństwa. Aby się do niego 

dostać musimy  wysiąść na przystanku 

Telthusbakken  i przejść się wznoszącą się do 

góry malowniczą uliczką, przy której zbudowane 

są małe domki. Po przejściu około 200 metrów 

naszym oczom ukaże się po prawej stronie 

zabytkowy kościółek (patrz zdjęcie nr 34). 
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Tuż przy kościele znajduje się mały cmentarzyk (patrz zdjęcie nr 35). Jak wyczytałem w 

internecie, w Norwegii nie ma 

w kalendarzu zaznaczonego 

dnia, w którym tak jak w Polsce 

np.  01 listopada czci się 

zmarłych.  Taki dzień 

Norwegowie wybierają sobie 

sami.  A propo samych 

nagrobków, Norwegowie są 

bardziej pragmatyczni. Nie 

stawiają okazałych pomników, 

jedynie  

Zdjęcie nr 35 – Mały cmentarzyk  przy starym kościółku Aker. 

 

pionowo umieszczone płyty, które zresztą w wielu przypadkach są podobne do siebie. Nie 

wiem, może się mylę, ale przejeżdżając setki kilometrów przez Norwegię, zobaczyliśmy kilka 

cmentarzy i wszystkie raczej o podobnym charakterze.  

Odwiedziwszy ten zabytek wracamy na przystanek autobusu nr 34, który dowiezie nas 

bezpośrednio na kemping w Ekebergu, gdzie miejmy nadzieję czeka na nas samochód i 

pozostawiony 

namiot.  

Po dotarciu na 

kemping okazało się, 

że wszystko jest w 

porządku, namiot 

stoi  nadal. Kończąc 

opis dzisiejszego 

dnia, chciałbym 

zachęcić do 

wieczornego spaceru 

do punktu 

widokowego na Oslo  

Zdjęcie nr 36 – Nocna panorama Oslo ze wzgórza Ekeberg. 

(na zakręcie drogi wyjazdowej ze kempingu), gdzie możemy mieć okazję, zobaczenia 

panoramy Oslo po zapadnięciu ciemności  (patrz zdjęcie nr 36).  
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Dzień  czwarty  (17.08.2016) 

Ekeberg Camping k/ Oslo – Holenkollen - Geilo 

 

Przed nami kolejny dzień w Norwegii. Po wczorajszym zwiedzaniu 

norweskiej stolicy, dzisiaj przyszedł dzień na kolejną atrakcję czyli 

słynną skocznie Holmenkollen, znajdującą się na północnych obrzeżach Oslo oraz dalszą 

podróż do znanej miejscowości Geilo.  Także żegnamy się z kempingiem w Ekebergu i 

spakowani, podążamy dalej. Po drodze warto zatrzymać się chwilę na znanym nam zakręcie z 

punktem widokowym na Oslo, z którego rozciąga się  piękna panorama na Oslo. Oczywiście 

nie mogłem się powstrzymać, żeby nie zrobić jeszcze kilku zdjęć, jedno z nim przedstawiam 

poniżej (patrz zdjęcie nr 37). 

Zdjęcie nr 37 – Kolejne ujęcie na Oslo z punktu widokowego w pobliżu kempingu w Ekeberg. 

 

 

Dojazd do skoczni nie jest zbyt trudny, otóż z kempingu udajemy się na autostradę E6, by 

potem trzymając się obwodnicy (ringu)  nr 3, podążać aż napotkamy drogowskazy kierujące 

nas  na zlokalizowany w pobliżu skoczni, duży kemping Bogstad.  Po skręcie na drogę 
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prowadzącą na ten kemping w pewnym momencie pojawią się znaki, informujące nas, że 

zbliżamy się do tej słynnej skoczni. Jedynie co musimy zrobić, to trzymać się oznaczeń. 

Dodam, że przejazd z kempigu w Ekeberg do Holmenkollen, powinien zająć około 20-30 

minut. Ostatnie 

kilka kilometrów (2-

3 kilometry)  przed 

skocznią czeka nas 

dosyć stromy 

 podjazd drogą 

asfaltową, 

prowadzącą do 

samej skoczni. 

Dodam, że skocznia 

Holmenkollen 

należy do całego 

kompleksu 

sportowego o tej samej nazwie, z którego licznie korzystają Norwegowie w ciągu całego 

roku. Naszym celem jest jednak sama skocznia, która zrobiła na nas ogromne wrażenie (patrz 

zdjęcie nr 38).   

Po wykupieniu biletu wstępu,  mamy również okazję odwiedzić muzeum narciarskie, 

zlokalizowane w dolnej części skoczni. Przedstawia ono historię tak ważnego dla Norwegów 

narciarstwa, z którymi są związani od wieków. W muzeum można obejrzeć wiele ciekawych 

eksponatów, np. 

wystawę nart, 

wystawę zwierząt  

oraz szereg innych 

ciekawostek (patrz 

zdjęcie nr 39).  

Atrakcją dla dzieci 

jest z pewnością 

nowoczesna sala 

multimedialna do 

ćwiczeń, gdzie 

dzieci w cenie  
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zakupionego biletu mogą poćwiczyć np. zjazd na nartach lub desce snowboardowej lub 

wykonać w sposób bezpieczny 

inne ćwiczenia (patrz zdjęcie 

nr 40). Zwiedziwszy muzeum, 

udajemy się do windy, która 

wywiezie nas na szczyt wieży, 

gdzie znajduje się punkt 

widokowy. Dodam, iż z tej 

samej windy korzystają 

skoczkowie podczas zawodów. 

Po krótkiej jeździe, docieramy 

na sam szczyt skoczni i po 

chwili możemy podziwiać piękną panoramę dookoła skoczni. Wielkie wrażanie zrobił na nas 

widok skoczni narciarskiej. Dzięki temu mieliśmy okazję zobaczyć, ten sam widok, który 

oglądają skoczkowie podczas skoków (patrz zdjęcie nr 41). 

Zdjęcie nr 41 – Widok ze szczytu skoczni narciarskiej w Holmenkollen. 
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Dodatkową atrakcją czekającą na turystów jest możliwość zjazdu na linie, dzięki temu jest 

możliwość poczuć przynajmniej namiastkę tego co czują skoczkowie podczas skoków. 

Atrakcja ta nie jest tania, bo kosztuje 600 NOK (ok. 300 PLN), ale z pewnością dostarczy 

dużych wrażeń osobie, która skorzysta z tej atrakcji (patrz zdjęcie nr 42). 

Spędzając czas na 

skoczni, mamy 

okazję podziwiać 

także piękne 

krajobrazy (patrz 

zdjęcie nr 43). 

Po opuszczeniu 

punktu widokowego 

skoczni możemy 

jeszcze pochodzić 

po strefie, którą 

zajmują kibice. 

 

Zdjęcie nr 42 – Zjazd na linie na skoczni w Holmenkollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 43 – Panorama ze skoczni w Holmenkollen. 
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Na zakończenie  pobytu w ośrodku sportowym Holmenkollen, dodam, iż skocznia, którą 

teraz mamy okazję oglądać, jest skocznią stosunkowo nową. Została  oddana do użytku w 

2010 r, wcześniej ponad 100 lat istniała inna skocznia, na której  odbyło się wiele zawodów w 

tym tej najwyższej rangi w tym Mistrzostwa Świata. Jednakże była to skocznia wielokrotnie 

przebudowywana.  

Po zwiedzeniu skoczni wracamy tą samą drogą do obwodnicy Oslo tzn. ringu nr 3, którą 

podążamy aż dojedziemy do zjazdu na autostradę E18.  Po przejechaniu niezbyt długiego 

odcinka zjeżdżamy  się na autostradę E16, po wjechaniu na którą kierujemy się  w kierunku 

miejscowości Honefoss. Pierwszy etap naszej podróży do Geilo, gdzie zamierzamy nocować 

jest bardzo atrakcyjny do oglądania. Jadąc autostradą E16 przez pewien czas jedziemy wzdłuż 

fiordu Tirifjorden (patrz zdjęcie nr 44).  

Fiord ten towarzyszy nam 

przez pewien czas, dzięki 

czemu mamy okazję przez 

moment poczuć 

prawdziwą norweską 

przyrodę. Mijany teren ma 

charakter lekko górzysty, 

zalesiony  co w 

połączeniu z wodą fiordu 

dostarczy wiele wrażeń. 

Ten wyżynny teren będzie 

nam towarzyszył  przez  

Zdjęcie nr 44 – Mijany krajobraz w okolicy miejscowości Sundvollen.   

 

kilka kilometrów. Następny etap 

jazdy, prowadzący  aż do 

miejscowości  Honefoss, w 

której zjedziemy na drogę nr 7, 

wiedzie nas przez płaski teren o 

charakterze rolniczym (patrz 

zdjęcie nr 45). Po minięciu 

miejscowości Honefoss dalej 

poruszamy się już trasą nr 7. 



 32 

Jest to droga węższa od autostrady E16, ale także o nawierzchni bardzo dobrej jakości. 

Specjalnie wybraliśmy tą drogę, gdyż chcieliśmy obejrzeć piękne krajobrazy z perspektywy 

mniejszej drogi niż autostrada. Na pewno się nie zawiedliśmy. Ilość pięknych widoków była 

tak duża, że praktycznie za każdym zakrętem mijaliśmy jakiś ładny widok. Sama droga nr 7 

rzeczywiście w wielu miejscach jest drogą węższą, jednakże w wielu miejscach jest również 

szeroka, przez co przypomina autostradę. Po około 70-80 km od skoczni Holmenkollen, 

dotrzemy do jeziora Krøderen,  wzdłuż którego będziemy się poruszać. Brak słów, które 

mogą opisać tamtejszy krajobraz, może nasz zachwyt odda zdjęcie zrobione na jednym z 

miejsc postojowych dla zmotoryzowanych turystów (patrz zdjęcie nr 46). 

Zdjęcie nr 46 – Widok na jezioro Krøderen na jednym z miejsc postojowych dla turystów. 

 

Przedstawiając Norwegię, koniecznie trzeba wspomnieć o tym, że jest ona świetnie 

przygotowana do obsługi turystów. Drogi są jedne z najlepszych na świecie, świetnie 

pooznaczane, ponadto ilość miejsc postoju dla zmotoryzowanych turystów jest naprawdę 

niewiarygodna. Są one w sposób bardzo praktyczny urządzone, zawierają stoły i ławy, często 

też można na nich znaleźć toalety czy prysznice.  Dla przykładu przedstawiam jedno z takich 

miejsc nad jeziorem Krøderen, gdzie  zresztą spędziliśmy około 1 godziny (patrz zdjęcie nr 

47). 
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Po posileniu się 

udaliśmy się w 

dalszą podróż, po 

pewnym czasie 

jezioro  Krøderen 

zostawiliśmy za 

sobą. Od tego 

momentu będziemy 

poruszać się wzdłuż 

rzeki 

Hallingsdaselva, co 

również dostarczy 

nam dużo emocji, 

związanych z mijanymi,  pięknymi widokami.  Oczywiście nie sposób przedstawić 

wszystkich zdjęć, ale proszę mi wierzyć. Przejazd trasą nr 7 do miejscowości  Geilo z 

pewnością dostarczy nam wiele przyjemnych wrażeń. Sama miejscowość Geilo  może nie 

robi wielkiego wrażenia. Mieszka w niej ponad 2 tysiące mieszkańców.  Jednakże 

miejscowość ta jest znana z tego, że znajduje się w  niej  centrum sportów  narciarskich. Jak 

wyczytałem w Wikipedii, funkcjonuje w jej okolicy ponad  20 wyciągów narciarskich. Samo 

miasteczko jest ładne i zadbane. Wzdłuż drogi nr 7 wiedzie szeroka ścieżka rowerowa, z 

której korzystają 

również piesi (patrz 

zdjęcie nr 48). 

Jak widać na 

poniższym zdjęciu, 

w Norwegii można 

spotkać „trawiaste 

dachy”. W 

niektórych okolicach 

występują domy 

mieszkalne, których 

dach w całości 

pokryty jest trawą. 

Zdjęcie nr 48 – Miasteczko Geilo, które pełni rolę lokalnego centrum narciarstwa  

(na przednim planie z lewej strony syn Kacper) 



 34 

Kemping z którego skorzystaliśmy przez dwa dni to kemping o nazwie Øen Turistsenter & 

Geilo Vandrerhjem (strona internetowa: http://oenturist.no/norsk/ ). Zlokalizowany jest 

bezpośrednio przy drodze nr 7 przy ulicy Lienvegen 139. Na tym kempingu jest możliwość 

rozbicia namiotu lub wynajęcia jednego z licznych domków. Jednakże z tego co pamiętam 

wiele domków było już zajętych, a te co pozostały okazały się bardzo drogie. Sam kemping 

zlokalizowany jest nad małym, rwącym potokiem. Dzięki temu towarzyszy nam dodatkowa 

atrakcja. czyli szum szybko płynącej  rzeki (patrz zdjęcie nr 49). 

Po rozbiciu namiotu 

i częściowym 

rozpakowaniu 

rzeczy wybraliśmy 

się na spacer do 

centrum Geilo w 

celu zrobienia 

zakupów. Przy 

okazji 

zauważyliśmy, że 

Norwedzy 

rzeczywiście 

prowadzą bardzo 

rodzinny tryb życia, gdyż wieczorem prawie nikogo nie ma już na ulicy.   

Jutro zapowiada się bardzo ciekawy dzień, gdyż na razie zostawimy samochód i udamy się na 

pieszą wycieczkę po Parku Narodowym Hallingskarvet. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy 

dzień, w którym przejechaliśmy ponad 260 km podziwiając wiele pięknych i 

niezapomnianych widoków. 

 

http://oenturist.no/norsk/
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Dzień  piąty  (18.08.2016) 

Geilo – Ustaoset  - Prestholtseter – Ustaoset - Geilo 

Dzisiaj chciałbym zaproponować pieszą wycieczkę tuż przy 

wschodniej granicy  Parku Narodowym Hallingskarvet. Nie jest to 

duży obszarowo park,  ma obszar 450 kilometrów kwadratowych, 

obejmuje swoim zasięgiem płaskowyż Hallingskarv oraz obszary górskie w kierunku 

zachodnim. Obejmuje lodowiec Vargebreen oraz kilka dolin m.in. Såtedalen i  Lengjedalen. 

Wycieczkę możemy zacząć od miejscowości, oddalonej o ok. 10 km od Geilo tj. Ustaoset. To 

tu zaczynają się szlaki turystyczne, biegnące w głąb Parku Narodowego. Dzisiaj przejdziemy 

szlakiem, prowadzącym do słynnego miejsca w górach tj. małej, górskiej kafeterii 

Prestholtseter, gdzie będziemy mieli okazję zjeść dobre ciastko i napić się kawy. Do 

Ustaoset można podjechać samochodem, który zostawimy na parkingu przy jednym ze 

sklepów.  Po przejściu niewielkiego odcinka, kierujemy się drogą prowadzącą pod górę, 

zgodnie z kierunkowskazem Prestholt. Droga jest urocza, prowadzi nas drogami prywatnymi, 

porozrzucanymi wśród malowniczych domków (patrz zdjęcie nr 50). 

Zdjęcie nr 50 – Urocze domki porozrzucane w okolicy Ustaoset. 
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Po niezbyt długim wędrówce, zostawiamy domy za sobą i wchodzimy w teren, gdzie 

zaczynają się powoli miejsca trawiaste, gdzie  coraz częściej spotykamy również skaliste 

podłoże. Nasza droga z szerokiej przyjęła postać wąskiej ścieżki, wznoszącej się przez długi 

czas pod górę (patrz zdjęcie nr 51). Warto zwrócić uwagę na góry, znajdujące się w oddali. 

Naprawdę robią niezłe 

wrażenie. Mijamy też po 

drodze skaliste potoki, z 

którego możemy bez 

obawy napić się wody lub 

chwilę się ochłodzić 

(patrz zdjęcie nr 52).  

My również 

skorzystaliśmy, 

przygotowując z niej 

posiłki, zalewając gorące 

kubki, wcześniej ją 

ugotowawszy na małym palniku gazowym.  

Po dłuższej wędrówce, 

trochę  zmienia się 

krajobraz, gdyż teraz 

idziemy przez niezbyt 

pofałdowany teren, nawet 

miejscami dosyć płaski. 

Ale mijany krajobraz jest 

naprawdę urzekający. W 

oddali widać małe 

jeziorka, czy rzeczki. 

Wszędzie dookoła 

rozciągają się tereny  

Zdjęcie nr 52 – Jeden z mijanych strumyków. 

 

porośnięte zieloną trawą. Po dłuższej wędrówce, docieramy do miejsca, gdzie w  oddali 

zauważymy dosyć wysokie góry, na których szczytach zalega jeszcze duża partia śniegu. 

Wydają się tak bliskie, ale to tylko złudzenie, gdyż w rzeczywistości znajdują się znacznie 

dalej niż nam się wydaje  (patrz zdjęcie nr 53).   
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Zdjęcie nr 53 – Widoczne w oddali góry, które wyróżniają się na tle płaskowyżu.  

 

Teren rzeczywiście piękny, po prostu brak słów. Ta rozległość i zmienność terenów jest 

bardzo niesamowita. Pomimo zmęczenia sądzę, że wycieczka będzie bardzo miłą odskocznią 

od przejazdów samochodowych. Podziwiając idziemy dalej aż dotrzemy do miejsca, gdzie na 

naszej drodze znajdzie się 

dość dużych rozmiarów 

strumień, który możemy 

przekroczyć po specjalnie 

ułożonych do tego 

kamieniach (patrz zdjęcie 

nr 54).  To już znak, że 

cel naszej wycieczki 

dzisiejszej coraz bliżej. I 

rzeczywiście jak się 

spojrzymy dokładnie w 

dal, to w oddali powinien 
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ukazać się charakterystyczny czerwony, drewniany budynek. Zresztą budynek ten nie jest 

osamotniony, gdyż w pobliżu niego znajduje się małe gospodarstwo rolne, które zajmuje się 

hodowlą owiec. Zresztą 

owce te pasące się 

swobodnie na trawiastych 

zboczach, spotkamy 

również  na naszej drodze 

(patrz zdjęcie nr 55).  

 I jeszcze trochę wędrówki 

i staniemy u wrót tego, 

oczekiwanego przez wielu 

turystów miejsca (patrz 

zdjęcie nr 56).  

 

 

Zdjęcie nr 56 – Kafeteria Prestholtseter umiejscowiona obok parku narodowego Hallingskarvet. 
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Jest to miejsce oparte na  tradycji, prowadzone od 1904 r. przez jedną rodzinę. Można tam 

zamówić różne rodzaje ciast, ciasteczek i przekąsek. Jak wyczytałem w internecie, 

Prestholtseter jest zarówno miejscem docelowym jak i początkiem wycieczki dla wielu 

turystów, których pasją są górskie wędrówki. Dodatkową atrakcją są małe stoły i ławy, 

usytuowane bezpośrednio przy budynku, gdzie możemy sobie usiąść i zajadając się 

smacznym ciastkiem, podziwiać okoliczne krajobrazy i widoki (patrz zdjęcie nr 57). 

Kończąc ten krótki opis, 

dodam, iż  koniecznie 

trzeba zajrzeć do wnętrza 

chaty, gdzie zastaniemy 

ładny  i miły dla oczu 

wygląd (patrz zdjęcie nr 

58). 

Warto zaznaczyć, iż do 

tego miejsca prowadzi 

kilka szlaków, dlatego też 

odpoczywając w okolicy, 

widzieliśmy, że z różnych 

kierunków docierają  

Zdjęcie nr 57 – Przeznaczone dla klientów stoły i ławy przy których siedząc, można  

podziwiać okoliczne widoki. 

 

turyści, spragnieni 

ciastek lub kawy.  

Dla osób bardziej 

wygodnych, 

poprowadzono 

nawet asfaltową, 

wąską drogę, dzięki 

czemu również mają 

możliwość dotarcia 

tutaj minimalnym 

wysiłkiem, co jest 

szczególnie  

Zdjęcie nr 58 – Wnętrze górskiej  kafeterii Prestholtseter.   
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przydatne w przypadku starszych osób. Posiliwszy się możemy wracać z powrotem do 

miejscowości Ustaoset. Zapomniałem napisać na początku, ale z Ustaoset prowadzą dwa 

szlaki górskie w kierunku Prestholtseter, my musimy podążać krótszym  przez osadę 

Eimehæe. Na drogowskazach powinno być napisane Prestholt over Eimehæe.  

Jak ktoś powiedział, że droga powrotna zawsze krócej trwa tak i teraz powiedzenie to wydało 

nam się prawdą. Dosyć szybko wróciliśmy na parking, gdzie pozostawiliśmy nasz samochód. 

Po drodze w górach mijaliśmy kilkukrotnie małe stosy kamieni, ułożone na naszym szlaku 

(patrz zdjęcie nr 59). Próbowałem w internecie znaleźć jakieś logiczne wytłumaczenie, po 

co ktoś układa takie stosiki. Teorii  oczywiście było kilka, jedna mówiła, że są to trolle, które 

nie zdążyły schować się przed światłem słonecznym, ale do mnie trafiła informacja, iż w 

niektórych górach m.in. 

również w norweskich, 

kamienie układa się po to, 

żeby zaznaczyć szlak, kiedy 

np. przysypie go śnieg. Może 

i również tak jest w 

przypadku tych  kamyków.   

 

      

 

 

 

Zdjęcie nr 59 – Tajemnicze stosy kamieni, które można spotkać na szlaku. 

Nie powiem, trochę nasz dzisiejszy spacer 

odczuliśmy w nogach, szczególnie dlatego, że 

w ostatnim okresie nie mieliśmy okazji 

wędrować zbyt wiele, częściej poruszaliśmy 

się samochodem. Ale z pewnością było warto.  

Po powrocie na kemping w Geilo, 

postanowiliśmy zrobić solidną kolację, gdyż z 

pewnością na nią zasłużyliśmy. Na 

zakończenie opisu tego dnia, przedstawiam  

jeszcze zdjęcie kempingu, widoczne z miejsca, gdzie rozbiliśmy nasz namiot (patrz zdjęcie 

nr 60). 
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  Dzień  szósty  (19.08.2016) 

Geilo – Bergen – Bergen Camping Park  

Dzień szósty to w skrócie dzień przejazdu do dawnej stolicy 

Norwegii, Bergen. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy podążać 

trasą nr 7, co niewątpliwie dostarczy nam kolejnych emocji. 

Opuszczamy Geilo i złaknieni kolejnych ładnych widoków, zmierzamy w kierunku Bergen. 

Niestety nie będę mógł zrelacjonować w sposób dokładny i szczegółowy trasy przejazdu, bo 

jak się okazało już w domu, moje nagrania uległy uszkodzeniu. Na szczęście zdjęcia się 

zachowały, przynajmniej będę mógł je zaprezentować.  

Przejeżdżamy znaną nam miejscowość Ustaoset i podążamy dalej. Jedno co na pewno 

możemy zauważyć, że nasza droga prowadzi pomiędzy dużymi i stromymi wzniesieniami 

skalnymi. jednym słowem zaczęły się góry. A jak zaczęły się góry to i zaczęły się tunele 

(patrz zdjęcie nr 61). 

Zdjęcie nr 61 – Jeden z wielu tuneli, mijanych podczas przejazdu do Bergen. 

  

A propo tuneli, to jeszcze na początku zaczęliśmy je liczyć. Ale po pewnym czasie 

zgubiliśmy rachubę, tak było ich dużo. Oczywiście tunele różniły się długością, najkrótsze 
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miały po kilkadziesiąt metrów, natomiast najdłuższy liczył ponad 7 km. Sam przejazd  do 

Bergen z pewnością na długo zapadnie nam w pamięć, gdyż mijaliśmy naprawdę piękne 

okolice. Oczywiście przez cały czas towarzyszył nam teren górski, co objawiało się 

nieustannymi zjazdami lub podjazdami oraz oczywiście niezliczoną ilością zakrętów. 

Pomimo, że jakość drogi  można określić jednym słowem: doskonała, to i tak nie dało się 

rozwinąć dużej prędkości. W dodatku w początkowej fazie przejazdu padał intensywny 

deszcz  (patrz zdjęcie nr 62). Kolega Leszek, z którym ja i Kacper mieliśmy  przyjemność 

podróżować, w czasie przejazdu zrobił mnóstwo zdjęć. Stąd większość może nie jest idealna 

pod względem 

technicznym, gdyż była 

robiona z jadącego 

samochodu, ale z 

pewnością odda piękno 

mijanej Norwegii. 

Chociażby ta piękna 

rzeka, która towarzyszyła 

nam przez jakiś czas po 

prawej stronie drogi, 

wijąc się pomiędzy 

grzbietami gór (patrz 

zdjęcie nr 63). 

Zdjęcie nr 62 -  Jeden z prostych odcinków drogi nr 7. 

 

Bardzo uroczo wyglądają 

również małe norweskie 

miejscowości, dobrze 

widoczne podczas jazdy 

drogą nr 7. W tej okolicy 

dominowały raczej białe, 

drewniane domy, 

jednakże można było 

spotkać również 

charakterystyczne 

czerwone zabudowania, z 
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których tak słynie Norwegia.  Podziwiając widoki dojechaliśmy do miejscowości Eidfjord, 

położonej na samym końcu Hardangerfjorden.  Piękna miejscowość, niestety z braku czasu 

nie mogliśmy jej dokładnie spenetrować, ale i  przejeżdżając samochodem i tak zobaczyliśmy 

ładne widoki (patrz zdjęcie nr 64).  

Zdjęcie nr 64 -  Piękna miejscowość Aidfjord  położona na krańcu Hardangerfjorden. 

 

Następny etap to przejazd wzdłuż fiordu Hardanger. Po prostu coś wspaniałego. Każdy 

pokonany zakręt ukazywał coś nowego. Powoli, powoli zbliżamy się do kolejnej atrakcji w 

tym regionie, otóż za chwilę przejedziemy najdłuższym mostem wiszącym w Norwegii, który 

połączył dwa brzegi fiordu Hardanger (patrz zdjęcie nr 65).  Łączna długość mostu wynosi 

1380 metrów, co ciekawe tuż po jego przejeździe od razu wjeżdżamy do tunelu o długości 

ponad 2600 metrów. Jak wyczytałem w internecie, most został sfinansowany tylko częściowo 

z pieniędzy Państwa, resztę miały pokryć opłaty samorządowe oraz opłaty ze znanego nam 

już systemu Auto-PASS. I rzeczywiście jak pamiętam, kwota za przejazd drogą biegnącą 

przez most wynosiła  150 NOK. Co ciekawe, budując most pomyślano również o pieszych i 

rowerzystach, dla których  przeznaczono oddzielne, bezpieczne drogi.  
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Zdjęcie nr 65 –   Najdłuższy, wiszący most w Norwegii tj. Hardangerbrua. 

 

Po pokonaniu mostu, przed nami kolejny odcinek drogi nr 7. Tym razem jedziemy wzdłuż 

prawego brzegu Hardangerfjordu. Droga zdecydowanie węższa, bardzo dużo zakrętów, 

podjazdów i zjazdów. Do dzisiaj pamiętam ten odcinek, gdyż miejscami droga była tak 

wąska, że dwa samochody nie mogły jednocześnie  przejechać obok siebie. Żeby to zrobić, 

jeden z nich  musiał zjechać na małą zatoczkę (patrz zdjęcie nr 66).  Pamiętam też, żeby 

podjechać pod niektóre 

podjazdy, szczególnie te 

umiejscowione na ostrych 

zakrętach, trzeba było 

wrzucać 3-ci a czasami 

nawet 2-gi bieg. Jadąc tą 

trasą, bardzo się cieszyłem, 

gdyż była przepiękna. To 

nic, że czasami asfalt nie 

był najlepszej jakości, to 

nic, że czasami musieliśmy 
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stać, gdyż ze względu na roboty drogowe, ruch był kierowany.  Przez cały czas trzymaliśmy 

się fiordu, przez co krajobrazy zapierały dech w piersiach (patrz zdjęcie nr 67).   

Zdjęcie nr 67 – Piękne widoki wzdłuż drogi nr 7  na Hardangerfjord. 

 

Wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Tak więc i nasza droga wzdłuż fiordu, też się w końcu 

skończyła. W okolicach miasteczka Haga, kierujemy się w kierunku autostrady E16, po czym 

dojechawszy do niej, skręcamy w lewą stronę w kierunku miejscowości Bergen. Jadąc 

wspomniana autostradą, miniemy dużą miejscowość Indre Arna, po czym dojedziemy do 

kolejnej autostrady E39. I tu mamy wybór. Możemy albo pojechać do oddalonego o około 10 

km kempingu Bergen Camping Park (trzeba skręcić w prawą stronę) lub udać się do 

centrum Bergen (trzeba skręcić w lewą stronę). Jako, że było wczesne popołudnie, 

postanowiliśmy najpierw udać się na kemping, zarezerwować nocleg i dopiero wtedy, 

pojechać do Bergen,  żeby je odwiedzić.  Dodam, że kemping znajduje się po prawej stronie 

drogi E39, aby do niego trafić trzeba wypatrywać  tablic z jego nazwą. Kemping postaram się 

opisać  i przedstawić w dalszej części opisu, teraz chciałbym skupić się na atrakcjach samego 

miasta Bergen.  To słynne, norweskie  miasto przywitało nas piękną pogodą (patrz zdjęcie 

nr 68).  Ucieszyliśmy się, gdyż  jak wyczytałem w internecie, Bergen słynie z deszczowej 

pogody. Ponoć średnio ok. 280 dni w roku pada w tym mieście deszcz.  
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Zdjęcie nr 68 – Jedna z głównych ulic Bergen, prowadząca do zabytkowego centrum. 

 

Wizytę w mieście zwanym 

„bramą do fiordów” 

można zacząć od 

zaparkowania samochodu. 

Oczywiście jak w każdym 

dużym mieście 

nastawionym na turystów, 

można znaleźć kilka 

dużych parkingów. My 

zaparkowaliśmy na 

parkingu kilkupiętrowym, 

zlokalizowanym w okolicy 

Dworca Kolejowego. Dobrze zaopatrzyć się w jakąś mapę i można ruszać do centrum, gdzie 

koniecznie musimy odwiedzić targ rybny  na ulicy Torget (patrz zdjęcie nr 69).   

Można tu kupić świeże owoce morza, ryby jak łososie itd. Oprócz tego tutejsi sprzedawcy 

oferują różnego rodzaju przekąski, kanapki itd (patrz zdjęcie nr 70).    
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Zdjęcie nr 70 – Owoce morza i inne produkty oferowane na słynnym targu rybnym w Bergen. 

 

Od razu uprzedzę, że ceny nie są niskie. Nawet gdy nie mamy zamiaru nic kupić, sądzę, że 

warto to miejsce odwiedzić. Z pewnością ten charakterystyczny, ostry smak ryb będziemy na 

długo pamiętać.  Zwiedziwszy słynny targ rybny, podążamy dalej w kierunku widocznego 

wybrzeża, gdzie z pewnością zauważymy wiele zacumowanych jachtów, motorówek i 

statków (patrz zdjęcie nr 

71).   Z prawdziwą 

przyjemnością 

pospacerowaliśmy wzdłuż 

wybrzeża, gdyż jest tu 

wiele do zobaczenia. 

Oczywiście jak w innych 

miastach, również i w 

Bergen można odwiedzić 

jedną z wielu kafeterii, 

umiejscowionych blisko 

morza. Może to ze 
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względu na ładną pogodę, ale ilość jachtów była bardzo duża. Oczywiście były mniejsze, 

skromniejsze ale i bardzo duże, które z pewnością kosztowały fortunę. Spacerując po 

nabrzeżu, dojdziemy z pewnością  do miejsca, gdzie znajduję się zabytkowa dzielnica 

Bryggen, w której osiedlali się pierwsi mieszkańcy miasta. Na pierwszy plan wyłaniają się 

wąskie,  zbudowane jeden przy drugim, kolorowe, drewniane domy  (patrz zdjęcie nr 72).  

Zdjęcie nr 72 – Słynne, drewniane domy w zabytkowej dzielnicy Bryggen w Bergen. 

 

Warto wspomnieć, iż  dzielnicę Bryggen założyli dawni niemieccy kupcy, działający w 

organizacji zwanej Hanzą. To oni prowadzili tutaj swoje interesy, przyczyniając się do 

rozwoju miasta. Jednocześnie, jak wyczytałem w internecie, pomiędzy hanzeatyckimi 

kupcami a miejscową ludnością, dochodziło do konfliktów. Ponoć ostatni kupiec należący do 

Hany, opuścił Bergen w 1764 r. A dodam jeszcze, że historia Bergen jest ściśle związana z 

Hanzą od 1360 r., kiedy organizacja ta zaczęła swoją działalność w tym mieście. Zwiedzając 

Bryggen, koniecznie trzeba zagłębić się pomiędzy  wąskie uliczki, gdzie przeniesiemy się 

natychmiast w czasie (patrz zdjęcie nr 73).  Wędrując pomiędzy uliczkami, gdzie niemal 

możemy dotknąć jednocześnie ścian sąsiadujących ze sobą domów, z pewnością zwrócimy 

uwagę na drewniane  uliczki. Tak zapewne wyglądały wieki temu te zaułki.   
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To co mi się również podobało w tych 

zaułkach, to intensywne kolory zabudowań 

(czerwone, bordowe, pomarańczowe, żółte). 

Naprawdę sprawiało to niesamowite 

wrażenie. Jak wyczytałem w przewodniku 

„Norwegia” autorstwa Konrada 

Koniecznego, Bryggen to obecnie 61 

drewnianych domów, pomiędzy którymi 

niczym jak za dawnych czasów, znajdziemy 

mnóstwo galerii, sklepów z pamiątkami, 

restauracji itd. Cała dzielnica jest wpisana 

na Listę Światowego Dziedzictwa 

Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.  

Oczywiście gorąco zachęcam do dłuższego 

spaceru po tej uroczej dzielnicy, gdyż   

Zdjęcie nr 73 – Klimatyczne, wąskie uliczki w zabytkowej 

 dzielnicy Bryggen.  

 

oprócz tych charakterystycznych domów, o których pisałem wcześniej, możemy zobaczyć 

inne, równie piękne i majestatyczne (patrz zdjęcie nr 74).   Kolejną atrakcją, czekającą na 

nas w Bergen 

jest słynna 

kolejka 

Fløibanen, 

która zawiezie 

nas na szczyt 

wzgórza  

Fløien (320 m. 

n.p.m.). Kolejka 

Fløibanen jest 

naziemną 

kolejką linową, 

którą wjazd 

umożliwi 

podziwianie krajobrazu  już podczas samego wjeżdżania (patrz zdjęcie nr 75).   

http://floyen.no/floibanen/
http://floyen.no/floibanen/
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Po wjeździe na szczyt, 

mamy okazję  

podziwiać panoramę 

Bergen ze wzgórza Fløien 

(patrz zdjęcie nr 76).  Na 

górze możemy znaleźć 

restaurację, kawiarnię oraz 

sklep z pamiątkami.  Dla 

turystów, lubiących 

aktywny wypoczynek dobra 

wiadomość. Stąd zaczynają 

się dobrze oznakowane  

Zdjęcie nr 75 – Widok na krajobraz Bergen podczas wjazdu kolejką Fløibanen. 

 

ścieżki spacerowe, z których jedna zaprowadzi nas z powrotem do centrum miasta. 

Zdjęcie nr 76 – Widok na miasto Bergen ze wzgórza Fløien. 

 

http://floyen.no/floibanen/
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To tyle jeśli chodzi o nasz spacer po mieście Bergen. Wiem, że te kilka zdjęć, które 

umieściłem w niniejszym Opisie nie oddadzą tego, co można zobaczyć w Bergen. W 

rzeczywistości widzieliśmy o wiele więcej, ale jednocześnie nie tyle co byśmy chcieli. 

Zwiedzanie rozpoczęliśmy po południu, stąd nie mieliśmy za dużo czasu. Zdecydowanie 

radzę zaplanować początek zwiedzania wczesnym rankiem, gdyż wtedy jesteśmy w stanie 

zobaczyć o wiele więcej niż my. Ale i tak byliśmy szczęśliwi, gdyż przynajmniej pogoda nam 

dopisała.  Tak więc w pełni zadowoleni wracamy na kemping tą samą trasą, którą 

przybyliśmy,  przypomnę  autostradą E39. Po około 20 minutach byliśmy na kempingu, gdzie 

wcześniej rozbity przez nas namiot stał na swoim miejscu. Sam kemping  tj. Bergen 

Camping Park, jest dziwnym kempingiem, 

gdyż położony jest po obu stronach drogi 

asfaltowej. My akurat zajęliśmy miejsce tuż 

przy lokalnej drodze, na małej trawiastej 

polanie, tuż przy budynku sanitarnym (tj. 

łazienkach, kuchni, pralni). Kończąc opis 

tego dnia dodam, iż dzień ten był według 

mnie wypełniony maksymalnie. Nie dość, że 

przejechaliśmy ok. 300 km podziwiając 

piękne krajobrazy w okolicy fiordu 

Hardanger, to i zobaczyliśmy piękne, stare 

miasto Bergen.  Na zakończenie umieszczę 

jedno zdjęcie z symbolem Norwegii, czyli 

długonosym trollem (oczywiście to ten po 

lewej; ten po prawej to autor tego Opisu 

czyli ja)  (patrz zdjęcie nr 77).  
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  Dzień  siódmy  (20.08.2016) 

Bergen Camping Park – Preikestolen Camping 

To już siódmy dzień naszej wycieczki. A przed nami wciąż główna 

atrakcja czyli słynna półka skalna tzw. Preikestolen, znajdująca się 

nad Lysefiordem w okolicy Stavanger.  

Ale zanim tam dotrzemy, przed nami ekscytujący przejazd na południe Norwegii. Po 

zjedzeniu śniadania i spakowaniu się wyruszamy z kempingu Bergen Camping Park (patrz 

zdjęcie nr 78). Dzisiejsza 

trasa będzie nas 

prowadziła początkowo 

drogą, którą 

przyjechaliśmy tj. 

autostradą E39, potem 

zjedziemy na autostradę 

E16, by ponownie 

dojechać do znanego nam 

mostu, przerzuconego 

przez  fiord Hardanger. 

Tego odcinka nie będę  

Zdjęcie nr 78 – Pole namiotowe kempingu Bergen Camping Park. 

 

opisywał, gdyż jest on już nam znany. Trzeba pamiętać, aby po pokonaniu tego mostu, na 

rozjeździe dróg, skręcić w  trasę nr 13, która będzie odchodziła w  stronę prawą. Później 

będziemy się głównie poruszać drogą nr 13. Dodam, iż dzisiejszy dystans wyniesie około 350 

km i przejazd tą trasą ma być dużą atrakcją, gdyż będziemy poruszać się głównie po terenach 

górzystych, drogami poprowadzonymi m.in. wąwozami. Oczywiście jak można się 

spodziewać ilość zakrętów, podjazdów, zjazdów była nie do policzenia. To zaczynamy nasz 

przejazd. Początkowo trasa nr 13  wiedzie wzdłuż fiordu Sørfjorden, będącego główną 

odnogą fiordu Hardanger. Ten uroczy fiord ma długość około 38 kilometrów, które  w całości 

przejedziemy (patrz zdjęcie nr 79).  Po drodze miniemy kilka tuneli ale co najważniejsze 

mamy okazję podziwiać piękno norweskiej  przyrody, w dużej mierze wciąż nie 

wyeksploatowanej przez człowieka.   
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Zdjęcie nr 79 – Widok na Sørfjorden z drogi nr 13. 

 

Tak jak wcześniej pisałem, drogi w Norwegii są wyśmienite. Jednakże duża część odcinków 

dróg jest płatna, stąd nie dziwne, że Norwegowie mają pieniądze na ich utrzymanie. Do tego 

dochodzą dotacje z państwowej i samorządowej kasy.  Powoli zbliżamy się do jednego z 

większych miasteczek na naszej trasie tj. do Oddy, położonej w końcowej części  Sørfjorden 

(patrz zdjęcie nr 80).   

Po jego minięciu jeszcze 

przez jakiś czas 

przejedziemy wzdłuż 

Sørfjorden, który 

niebawem się skończy. Po 

drodze zobaczymy jeszcze 

duży wodospad, którego 

wody wpadają wprost do 

fiordu.  Tak więc 

Sørfjorden zostawiamy za 

sobą i podążamy dalej, 
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wzdłuż uroczej rzeki, która płynie wzdłuż naszej drogi (patrz zdjęcie nr 81).   

Po niezbyt długiej jeździe 

dojedziemy do kolejnej 

atrakcji na  naszej drodze 

tj. do słynnego 

wodospadu Låtefoss. Jest 

to jeden z 

najsłynniejszych 

wodospadów w Norwegii, 

kaskada wody ma 

wysokość 165 m, spadając 

rozdziela się na dwa  

 

Zdjęcie nr 81 – Rzeka, wzdłuż której podążamy dalej drogą nr 13.  

 

„jęzory”. Warto zwrócić uwagę, że Låtefoss znajduje się pomiędzy dwoma parkami 

narodowymi: Hardangervidda i Folgefonna. Nie  sposób go przegapić, gdyż znajduje się 

przy samej drodze nr 13 (patrz zdjęcie nr 82).   
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Po chwilowym odpoczynku przy wodospadzie, przy którym oczywiście zrobiliśmy przerwę 

na przekąszenie czegoś, pojechaliśmy dalej. Następny etap naszej podróży to przejazd 

terenami rolniczymi, gdzie mieliśmy okazję pooglądać m.in. stojące lub pracujące maszyny 

rolnicze oraz norweskie zabudowania rolnicze   (patrz zdjęcie nr 83). 

Prawdę powiedziawszy 

nie zrobiło to na mnie 

jakiegoś szczególnego 

wrażenia, gdyż w 

większości przypadków 

budynki te były w 

nienajlepszym stanie. Ale 

być może to tylko w tym 

regionie. Na szczęście ten 

niezbyt emocjonujący 

fragment drogi 

zostawiamy za sobą i  

Zdjęcie nr 83 – Rolnicze tereny w okolicy miejscowości Skalde.   

 

dalej już podążamy wzdłuż szóstego co do głębokości jeziora w Norwegii zwanego 

Suldalsvatnet (patrz zdjęcie nr 84). Jak wyczytałem w Wikipedii, jezioro to ma długość 28 

km, a maksymalna głębokość to 376 m. 

Jak wyczytałem w 

internecie, w pobliżu tego 

jeziora znajdują się dwie 

elektrownie wodne. Tak 

nawiasem mówiąc, 

przejazdy samochodem są 

o tyle wygodne, że w 

krótkim czasie można 

przenieść się na dalszą 

odległość, jednakże 

podróżując  wyłącznie 

samochodem dużo się  

Zdjęcie nr 84 – Widoczne w tle jezioro Suldalsvatnet. 
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traci, gdyż wiele ciekawych rzeczy po prostu się omija. Wracając do naszej dzisiejszej trasy, 

zaczynamy wjeżdżać w 

teren, gdzie zaczynają się 

coraz ciekawsze widoki. 

Np. przejazd pomiędzy 

dwoma blokami skalnymi 

(patrz zdjęcie nr 85).  Do 

tego dochodzą bardzo 

ostre zakręty, nieraz o 

prawie 180 stopni. 

Podczas tych przejazdów, 

trzeba naprawdę uważać, 

szczególnie w miejscach, 

gdzie są zwężenia dróg (patrz zdjęcie nr 86).   

  Niezachowanie 

ostrożności, szczególnie 

znaczna prędkość może 

skutkować wypadkiem.  

Kolejnym fiordem, 

wzdłuż którego będziemy 

podróżować jest 

Jøsenfjord. Fiord ten 

łaczy się z naszą drogą nr 

13 w miejscowości 

Eidane i ciągnie się aż do 

miejscowości Nesvik. 

Zdjęcie nr 86 – Widowiskowe zakręty drogi nr 13 wzdłuż Jøsenfjord. 

 

 Chcąc dalej kontynuować podróż trasą nr 13, jesteśmy zmuszeni przepłynąć lokalnym 

promem na drugą stronę fiordu tj do miejscowości Hjelmeland (patrz zdjęcie nr 87).   Jest 

to bardzo popularna w Norwegii forma podróżowania, szczególnie w regionie zachodnim, 

gdzie ze względu na bardzo dużą ilość fiordów, konieczna byłaby budowa wielu mostów. 

Norwedzy zdecydowali się na inne rozwiązanie. Otóż  lepszym sposobem okazało się 

zastosowanie promów, które kursując często co kilkanaście minut, przewożą samochody i 

pasażerów. 
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Zdjęcie nr 87 – Wjazd na prom, poruszający się pomiędzy miejscowościami Nesvik a Hjelmeland. 

 

Poruszanie się promami jest najbardziej uproszczone, gdyż bilety kupuje się bezpośrednio u 

obsługi promu, nie wychodząc z samochodu. Samo przepłynięcie trwa kilkanaście minut i już 

po chwili jesteśmy na drugim brzegu fiordu.  Dalsza droga prowadzi nas pośród 

zróżnicowanego terenu. 

Mijamy małe 

miejscowości, 

zlokalizowane w 

niewielkiej odległości od 

drogi nr 13, jak również  

wysokie góry, szerokie 

doliny, jednym słowem 

urocze krajobrazy  (patrz 

zdjęcie nr 88).   Powoli 

zbliżamy się do celu 

dzisiejszej trasy tj. do 

kempingu, znajdującego się w pobliżu miejscowości Jørpeland i noszącego nazwę 
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Preikestolen Camping. Aby tam dotrzeć, trzeba przejechać przez miejscowość Jørpeland i 

podążyć dalej aż dojedziemy do kempingu. Bardzo przyjemny kemping, dobrze wyposażony 

z dużą ilością miejsc namiotowych. Dla ciekawości podam, iż koszt jednej doby, obejmujący 

miejsce  namiotowe z samochodem, 2 osoby dorosłe i jedno dziecko do 16 roku życia to 310 

NOK.  Mnie osobiście kemping przypadł do gustu, dobrze się na  nim czułem. Po załatwieniu 

formalności znaleźliśmy miejsce na rozbicie namiotu. Pomimo znacznej liczby turystów, nie 

mieliśmy żadnego problemu ze znalezieniem miejsca na namiot (patrz zdjęcie nr 89). 

Zdjęcie nr 89 – Miejsce namiotowe na Preikestolen Camping (na pierwszym planie nasz namiot i samochód). 

 

Na zakończenie opisu dzisiejszego dnia wycieczki, dodam iż zrobiliśmy sobie obfitą kolację, 

zdradzę, że były gotowane ziemniaki, smażona karkówka, kiełbasa i sałatka z ogórków. 

Najedzeni, w wyśmienitych humorach poszliśmy spać, nie mogąc się doczekać jutrzejszego 

dnia, w którym zwiedzimy jeden z głównych celów naszej wycieczki tj. słynną półkę 

Preikestolen.   
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Dzień  ósmy  (21.08.2016) 

Preikestolen Camping – półka Preikestolen – Mandal – 

Kristiansand (Roligheden Camping) 

Zapowiada się dzisiaj emocjonujący dzień. Do południa powinniśmy 

zdobyć długo oczekiwany cel naszej wycieczki tj. półkę skalną 

Preikestolen.  Miejsce to chciałem zobaczyć od bardzo dawna. Odkąd zobaczyłem ten 

stromy występ na jednym ze zdjęć, postanowiłem, że koniecznie tam muszę pojechać. Stąd, 

kiedy opracowywałem plan wycieczki, uwzględniłem również to miejsce. No to zaczynamy 

opis ósmego dnia wycieczki. Na Preikestolen prowadzi kilka ścieżek, które zaczynają się od 

dużego kempingu, zlokalizowanego kilka kilometrów od Preikestolen Camping. Na 

kemping ten możemy dostać się w dwojaki sposób. Albo przejść się piechotą z kempingu, 

jednakże wówczas będziemy mieli problem z pozostawieniem samochodu. 

 Niestety właściciele kempingu  nie pozwalają korzystać z kempingowego parkingu na czas 

zwiedzania tej atrakcji, dlatego lepszym sposobem jest podjechanie kilkukilometrowego 

odcinka do  parkingu,  gdzie raczej nie powinniśmy mieć problemu z zaparkowaniem. 

Problemem może być tylko opłata parkingowa wynosząca 150 NOK.  Niestety to jest 

Norwegia. I trzeba się przyzwyczaić, że pewne rzeczy kosztują. Po zaparkowaniu samochodu 

rozpoczynamy wędrówkę w kierunku Preikestolen. Trasa oceniana jest na ok. 1,5 godziny 

wędrówki w jedną stronę. 

Jest bardzo różnorodna i 

prowadzi przez różne 

środowiska. Początkowo 

podążamy  pod górę, idąc 

przez las mieszany (patrz 

zdjęcie nr 90). Szlak ten 

jest bardzo popularny w 

Norwegii, stąd zapewne 

spotkamy na nim bardzo 

dużo turystów. Powiem, 

że miejscami zapewne 

będą tworzyć się zatory i kolejki ze względu na znaczną liczbę odwiedzających Preikestolen.  

Nie będę  dokładnie opisywał przebiegu wędrówki, gdyż i tak w/w opis jest bardzo obszerny, 

jednakże wspomnę, iż w pewnym momencie dojdziemy do malowniczego jeziorka, w którym 

zresztą jeden z turystów zażył kąpieli. Twórcy szlaku zapewnili szereg atrakcji np. wędrówkę 
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drewnianą kładką przez uroczą kotlinę (patrz zdjęcie nr 91). W innym miejscu z kolei 

wędrujemy dość stromym, kamienistym  podejściem. Osobiście bardzo lubię wędrować 

takimi odcinkami, gdyż 

wtedy przypominają się 

mi się licealne wędrówki 

po Tatrach. Muszę 

wspomnieć również, iż 

podczas wędrówki na 

Preikestolen pogoda 

dopisała nam 

wyśmienicie. Przez 

większość czasu świeciło 

słońce i wiał orzeźwiający 

wiatr. Pewien odcinek  

Zdjęcie nr 91 – Długa, drewniana ścieżka na szlaku na Preikestolen.  

 

szlaku prowadził przez skalny „płaskowyż”, który również bardzo przypadł mi do gustu 

(patrz zdjęcie nr 92). 
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Po około godzinie wędrówki w końcu poczuliśmy, iż znajdujemy się na wysokości. Zaczęły 

się nam ukazywać charakterystyczne dla terenów górskich, widoki. Powoli czuliśmy, że 

zbliżamy się do celu. 

Momentami ścieżka robiła 

się dosyć wąska, przez co 

tworzyły się zatory, 

spowodowane 

napływaniem z obu stron, 

turystów  (patrz zdjęcie 

nr 93). No i nareszcie 

nastąpił tak długo 

oczekiwany moment 

wycieczki, naszym oczom 

ukazała się ta słynna 

skała,  Preikestolen (patrz zdjęcie nr 94). 

Słynna na całą Norwegię, 

granitowa skała, wisząca ok. 600 

metrów na fiordem Lysefiord 

naprawdę robi wrażenie. nie jest 

niczym zabezpieczona, stąd 

trzeba zachować szczególną 

ostrożność, kiedy podchodzi się 

do jej krańców. Podczas naszej 

wizyty, wiał dosyć silny wiatr, 

co jeszcze wpływało na to, żeby 

zachować jeszcze większą 

ostrożność.  Samo podejście do 

krawędzi skały może wywołać 

palpitację serca, jednak jak 

wskazuje Konrad Konieczny w 

swoim przewodniku, do tej pory 

nie zdarzył się żaden wypadek. 

Sama półka  skalna ma wymiary 

ok. 25 m. na 25 m.  i sprawia 



 62 

wrażenie jakby za chwilę miała wpaść do wody (patrz zdjęcie nr 95). 

Zdjęcie nr 95 – Słynna na całą Norwegię, półka skalna Preikestolen (poniżej wody Lysefiordu). 

 

Oczywiście warto spędzić trochę czasu, podelektować się obecnością na Preikestolen.  Jak 

zauważymy, przez cały czas dochodzą nowi turyści, część także opuszcza półkę. Co bardziej 

odważniejsi, wchodzą na skały, które wznoszą się powyżej słynnej półki. Myślę, że widok z 

nich jest oszałamiający. 

Zresztą widok z 

Preikestolem  jest również 

niesamowity. Wijące się w 

dole wody Lysefiordu, 

który ciągnie się na 42 km 

w głąb lądu sprawiają 

niesamowite wrażenie 

(patrz zdjęcie nr 96). 

Nacieszywszy się 

przepięknym widokami 

wracamy tą samą drogą do 
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parkingu, gdzie zostawiliśmy samochód. Jak zauważyłem powrót wydaje się znacznie 

szybszy, niż wędrówka na skałę. Żegnamy się z okolicami Preikestolen, gdyż teraz 

zmierzamy w kierunku miasta, położonego na południu Norwegii tj.  Kristiansand. Tam 

zaplanowaliśmy kolejny nocleg na kempingu Roligheden Camping, umiejscowiony na 

peryferiach Kristiansandu. Wspomnę, iż właściwie rozpoczynamy powrót w kierunku 

Szwecji, dlatego też postanowiliśmy wybrać jak najszybszą drogę w jej kierunku. Opuściwszy 

okolice Lysefiordu, jedziemy w kierunku autostrady E39, którą zamierzamy podążyć 

południowym wybrzeżem w kierunku miejscowości: Flekkefiord, Mandal oraz 

Kristansand. Wygodna droga szybko prowadzi nas przez te miejscowości. Niestety, zdaję 

sobie sprawę, iż taki szybki przejazd nie pozwala nam  odwiedzić różne ciekawe miejsca po 

drodze, ale tak zakładał nasz plan wycieczki.  Stąd po kilku godzinach jazdy byliśmy 

wieczorem już na przedmieściach Kristiansandu, gdzie autostrada E39 przeszła w autostradę 

E18. Przejeżdżając przez to miasto, zwracamy uwagę tablice, informujące o kempingu. Po 

załatwieniu wszystkich formalności, znaleźliśmy miejsce, gdzie rozbiliśmy namiot. Jako, że 

kemping Roligheden położony jest bezpośrednio nad morzem, wieczorem poszliśmy na 

krótki spacer popodziwiać małe i większe żaglówki i motorówki, zacumowane przy brzegu 

(patrz zdjęcie nr 97). 

Jak wyczytałem w 

Wikipedii, 

Kristiansand jest 

piątym co do 

wielkości miastem 

w Norwegii. Zostało 

założone w połowie 

XVII wieku przez 

króla Danii i 

Norwegii, 

Chrystiana IV. 

Dopisek Sand  

został dodany, gdyż  

Zdjęcie nr 97 – Morski „parking” dla żaglówek i motorówek w okolicy kempingu  

Roligheden na przedmieściach Kristiansandu.  

 

w przeciwieństwie do innych norweskich nadbrzeży, które są kamieniste, te w okolicy 

Kristiansandu posiadają piaszczyste plaże.  



 64 

Dzień  dziewiąty  (22.08.2016) 

Kristiansand (Roligheden Camping) – Horten – Moss- 

Skjeberg (Høysand Camping) 

To już przedostatni dzień pobytu w Norwegii. Plan na dzisiaj to 

dojazd do granicy ze Szwecją i znalezienie jakiegoś kempingu, gdzie 

moglibyśmy  spędzić jedną noc i nazajutrz wyjechać do Karlskrony, skąd odpływa nasz 

prom do Polski.  Spakowawszy się, opuszczamy Roligheden Camping i udajemy się z 

powrotem na autostradę E18, która prowadzi prosto do Oslo. Droga jest prosta, nie sposób się 

zgubić tak więc nie będę umieszczał dokładnego jej opisu. Warto natomiast wspomnieć, iż 

będziemy mijać kilka ciekawych miejscowości tj. Arendal, Larvik, Sandefiord, Tonsberg.  

Oczywiście jeśli ktoś będzie miał zapas czasu, może odwiedzić jedno z tych miast. Np. 

Larvik  ma piękne okolice do spacerów, kilka muzeów np. muzeum morskie, muzeum 

Larvik. Ponadto można zwiedzić również unikalny w skali kraju dwór Herregarden, w 

którym zobaczymy bogate wyposażenie wnętrz z XVII i XVIII wieku. To tak w skrócie. 

Kolejne miasto, które mijamy tego dnia to Tonsberg, które uważa się z najstarsze miasto w 

Norwegii, pochodzące prawdopodobnie z IX wieku. Możemy zobaczyć w nim m.in. muzeum 

ludowe, wieżę zamkową  oraz zabytkowe ruiny – pozostałości starego królewskiego dworu. 

Oczywiście to tylko największy skrót atrakcji, które możemy zobaczyć w naszej powrotnej 

drodze. Dużo ciekawych atrakcji opisanych jest we wspomnianym przeze mnie wcześniej, 

przewodniku Konrada Koniecznego pt. „Norwegia”.      

Wracając na naszą trasę, zaznaczam, iż nie dojeżdżamy do samego Oslo, tylko do 

miejscowości Horten, skąd już promem przedostaniemy się do miejscowości Moss. To 

przepłynięcie promem przez Oslofiord, znacznie zaoszczędzi nam czasu.  Podróż minie 

szybko, trwa około 40 minut. Bilety kupujemy tak jak jest to rozpowszechnione, na promie. 

Po przedostaniu się do Moss,  udajemy się w dalszą drogę już znaną nam autostradą E6 w 

kierunku Fredrikstad.   A stąd już niedaleko do naszego kempingu, zlokalizowanym w 

miejscowości Skjeberg. Pisząc ten opis, nie bardzo pamiętam, jak trafić do tego kempingu, 

ale myślę, że dla kogoś, kto się wybierze na wycieczkę do Norwegii, odnalezienie kempingu, 

znając jego nazwę nie będzie zbyt trudnym zadaniem. Otóż kemping nosi nazwę Høysand 

Camping.  Dotarliśmy do niego późnym popołudniem. Po załatwieniu formalności, 

rozbiliśmy nasz namiot i zjedliśmy porządną kolację. Co ciekawe na wielu kempingach w 

Norwegii nie ma wyznaczonych miejsc na rozbicie namiotu. Często namiot rozkłada się na 

dowolnym, wolnym miejscu. Tak i było w tym przypadku. Akurat był wolny kawałek miejsca 

przy małym, białym domku i tam się rozbiliśmy (patrz zdjęcie nr 98). 
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Jako, że kemping 

położony jest na brzegu 

jednej z odnogi 

Oslofiordu, po kolacji 

poszliśmy pozwiedzać 

okoliczny port dla 

jachtów i żaglówek. A 

było co oglądać. Wzdłuż 

wybrzeża było 

zacumowanych mnóstwo 

łodzi (patrz zdjęcie nr 

99).  

Zdjęcie nr 98 – Doraźne miejsce namiotowe przy jednym z drewnianych domków  

na kempingu Hoysand, na dalszym planie recepcja kempingu. 

 

 

Zdjęcie nr 99 – Nabrzeże pełne jachtów i łodzi motorowych w okolicy kempingu Hoysand.   
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W pobliżu zacumowanych jachtów, można zobaczyć też specjalnie przygotowany w tym celu, 

wędkarski pomost, z którego  wędkarze mogą korzystać.  Akurat przy nas łowiło ich kilku, w 

tym co ciekawe jedna 

kobieta. Staliśmy chwilę, 

ale nic przy nas nie 

złowili (patrz zdjęcie nr 

100).  Po długim 

spacerze, dotlenieni 

mogliśmy iść spokojnie 

spać. Zresztą miała to być 

ostatnia noc, spędzona w 

Norwegii, gdyż o 

wcześnie poranku  

zamierzaliśmy wyjechać.   
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Dzień  dziesiąty  (23.08.2016) 

Skjeberg (Høysand Camping) – Karlskrona (Szwecja).  

Jako, że mieliśmy przed ponad 600 km jazdy, postanowiliśmy 

wyjechać dosyć wcześnie, żeby mieć ten przysłowiowy zapas czasu. 

Prom odpływał o godz. 21.00. Ale postanowiliśmy dotrzeć na 

terminal na około 18.00 godzinę.  Żegnając się z kempingiem, zrobiłem jeszcze jedno zdjęcie 

recepcji, która została urządzona w zabytkowym, starym domu (patrz zdjęcie nr 101). 

Wracaliśmy tą samą 

drogą, którą jechaliśmy na 

początku wycieczki. W 

okolicy miejscowości 

Halden, przekroczyliśmy 

granicę norwesko-

szwedzką. Co dziwne  na 

samym przejściu nie było 

żadnych celników, 

przejechaliśmy zupełnie 

swobodnie i nie 

zatrzymując się.  Trochę 

to nas zdziwiło, gdyż w końcu to granica Unii Europejskiej.  

Kontynuujemy jazdę  autostradą E6, aż do miejscowości Halmstad, gdzie zjedziemy na 

drogę nr 25. Teraz dłuższy przejazd, aż do skrętu w drogę nr 28, która poprowadzi nas 

bezpośrednio do miejscowości Karlskrona. Na promowisku Stena Line, byliśmy około 

17.00. Tak więc mieliśmy zapas czasu. Po około 1 godzinie czekania, zaczęła się odprawa i 

wjechaliśmy w końcu na prom. Będąc na promie, czuliśmy się jedną nogą w Polsce, którą 

zobaczymy już nazajutrz.  
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Dzień  jedenasty  (24.08.2016) 

Gdynia – Grunwald - Siedlce  

 

Ostatni dzień wycieczki, powrót do domu.  Rejs tym samym promem, 

którym płynęliśmy do Szwecji (Stena Spirit)  przebiegł bez 

najmniejszych problemów. Wczesnym rankiem ok. 07.30 wpłynęliśmy do portu w Gdyni 

(patrz zdjęcie nr 102). 

Jeszcze trochę czasu 

upłynęło, zanim 

mogliśmy zjechać z 

promu. Potem już tylko 

droga do domu, gdzie 

dało się poznać realia 

polskich dróg, gdyż 

bardzo duże fragmenty 

trasy nr 7 były w 

rozbudowie. Stąd bardzo 

dużo ograniczeń 

prędkości. Można mieć 

tylko nadzieję, iż w przyszłości będzie podróżowało się tylko wygodniej.  Wracając warto za 

miejscowością  Olsztynek, położoną przy trasie nr 7, zjechać w prawą stronę  i odwiedzić 

jedno z bardzo znanych miejsc historycznych tj. pola Grunwaldu.  W tym miejscu 15 lipca 

1410 r. odbyła się   największa bitwa w czasach średniowiecznych pomiędzy wojskami 

polskimi i litewskimi a krzyżakami. Oczywiście w bitwie brali także rycerze i wojska 

pochodzące w różnych krajów, ale o tym proponuję sobie poczytać w różnych źródłach, gdyż 

tematyka bitwy pod Grunwaldem jest bardzo rozległa.   Warto zaparkować samochód na 

pobliskim parkingu i pieszo przejść się w kierunku widocznego w oddali pomnika (patrz 

zdjęcie nr 103). 

Wędrując przez ten otwarty teren, warto spróbować wyobrazić sobie jak to mogło wyglądać 

w 1410 r. W miejscu bitwy obecnie funkcjonuje muzeum, z pewnością warto tam zajrzeć, 

gdyż zebrano tam wiele ciekawych eksponatów.     
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Zdjęcie nr 103 – Pola Grunwaldu, miejsce słynnej bitwy z 1410 r.  

 

Moją uwagę przykuła postać Władysława Jagiełły, 

ubranego w swój ulubiony ponoć strój, czyli czarny 

komplet królewski (patrz zdjęcie nr 104). W 

muzeum zgromadzono bardzo dużą ilość 

eksponatów, broni, oręża. Można również w małej 

sali kinowej obejrzeć fragment filmu Aleksandra 

Forda pt. „Krzyżacy”, w którym to reżyser stworzył 

scenę bitwy na polach Grunwaldu. Po obejrzeniu 

muzeum, podążamy dalej w kierunku domu.  To tyle 

jeśli chodzi o powrót do domu. Wróciliśmy 

wieczorem, zmęczeni ale szczęśliwi. Szczęśliwi, że 

wszystko się udało, że zobaczyliśmy tak dużo 

ciekawych miejsc w tak pięknym kraju jak Norwegia. 

I co najważniejsze, wróciłem z postanowieniem, że jeszcze raz odwiedzę ten ciekawy kraj. 

Tym razem chciałbym spenetrować go, przemierzając go na rowerze. Ale to wszystko przed 

nami.  Na zakończenie gorąco pozdrawiam i zachęcam do odwiedzenia Norwegii.  
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Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnej Wycieczki… 

Autor 

 

 

Dokumentacja zdjęciowa: 

 Zdjęcia nr:  wszystkie zdjęcia (od 1 do 104) oprócz zdjęcia nr 4  - Autor 

 Zdjęcie nr 4 – źródło: http://www.visitoslo.com/en/transport/by-car/toll-ring/ 
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