
 

 

Diecezjalna Pielgrzymka Katechetów i 
Nauczycieli oraz Przyjaciół w wraz z 
Biskupem Opolskim Andrzejem Czają 
Dania – Szwecja - Norwegia – Niemcy 

 
 

Termin: 12 – 21.07.2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DZIEŃ 1: 12.07.2023 (środa): 
Zbiórka w Opolu o godz. 19:00, Msza Św. i wyjazd z Opola o godz. 20:00. Przejazd przez Niemcy  
 
DZIEŃ 2: 13.07.2023 (czwartek): 
Ok. godz. 5:00 rano przyjazd do Rostock w Niemczech, zaokrętowanie i od godz. 6:00 do 8:00 rejs 
szybkim promem do Gedser w Danii (możliwość zakupu śniadania w restauracji na promie). 
Przyjazd do stolicy – Kopenhagi: Msza w kościele św. Anny (Polska Misja Katolicka) i po Mszy 
przejazd przez Kopenhagę, postój w okolicach Ogrodów Tivoli - Plac Ratuszowy, Christiansborg, 
Katedra, spacer po centrum, port Nyhavn, Pałac Królewski Amalienborg, fontanna bogini Gefion, 
Mała Syrenka. Obiad w restauracji – bogaty bufet. Przejazd autokarem do Szwecji – rejs Helsingor 
(DK) - Helsinborg (SE). Wieczorem zakwaterowanie i nocleg w hotelu w okolicach Goteborga (1). 
 
DZIEŃ 3: 14.07.2023 (piątek): 
Po śniadaniu przejazd do Goteborga – Msza Św. w kościele Chrystusa Króla Göteborg  (Polska 
Misja Katolicka) i po Mszy przejazd przez miasto, dzielnica Haga z ulicą Nygata, na której w 
najlepszym stanie zachowała się zabytkowa drewniana zabudowa. Dalszy przejazd do Norwegii, 
przyjazd i zwiedzanie stolicy - Oslo: spacer po Parku Vigelanda, Opera, Parlament, Teatr 
Narodowy, Ratusz, Zamek Królewski (obiekty zwiedzamy z zewnątrz). Obiadokolacja w restauracji 
i nocleg w hotelu w pobliżu Oslo (2). 
 
DZIEŃ 4: 15.07.2023 (sobota): 
Po śniadaniu Msza Św. w Parafii Katedralnej, Św. Olafa w Oslo i po Mszy przejazd ok. 300km 
widokową trasą przez Norwegię.  Popołudniu rejs z Flam do Gudvangen fiordem Nærøyfjorden, 



 

 

który jest odgałęzieniem najdłuższego fiordu Norwegii - Sognefjordu. Nærøyfjorden to prawdziwy 
cud natury leżący w samym centrum Norwegii uważany przez niektórych za najpiękniejszy fiord. 
Jest również na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Przejazd na obiadokolację i nocleg w 
okolicach Voss lub Myrdal. Po drodze postój i podziwianie wodospadu Tvindefossen (3). 
 
DZIEŃ 5: 16.07.2023 (niedziela): 
Śniadanie w hotelu. Przejazd przez rejon Folgefonna National Park, dolinę Ody wraz z 
wodospadem Latefossen. Zatrzymamy się na 2 godzinny trekking wokół jeziora Bondhusdalen u 
podnóża lodowca Folgefonna. Przejazd 130 km (ok. 3 godz.) do Bergen i wieczorem Msza Św. w 
kościele św. Pawła (St. Paul) w Bergen. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w okolicy Bergen (4). 
 
DZIEŃ 6: 17.07.2023 (poniedziałek): 
Po śniadaniu przejazd do centrum Bergen – Msza Św. w kościele św. Pawła (St. Paul) w Bergen i 
po Mszy zwiedzanie miasta nazywanego bramą do fiordów, jednego z najpiękniejszych, drugiego 
co do wielkości miasta w kraju i największego portu rybackiego w Norwegii: stary port Bryggen – 
hanzeatyckie nabrzeże z charakterystyczną dla starej Norwegii drewnianą zabudową, Katedra, 
Starówka wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,  słynny targ ryb, owoców i kwiatów. 
Popołudniu przejazd ok. 200 km (6 godzin) do Stavanger. Wieczorny krótki spacer po mieście: 
kosmopolityczne centrum Stavanger, urzekająca starówka z białymi drewnianymi domkami z 
małymi ogródkami pełnymi kwiatów i brukowanymi uliczkami wspinającymi się po pagórkach. 
Obiadokolacja i nocleg w Stavanger (5). 
 
DZIEŃ 7: 18.07.2023 (wtorek): 
Po śniadaniu Msza Św. w kościele parafialnym kościoła rzymskokatolickiego św. Svithuna w 
Stavanger i przejazd na 4-5 godzinny trekking w jedno z najpiękniejszych widokowo miejsc na 
świecie – Preikestolen. Klif zwany Pulpit Rock jest położony 604 metry nad Lysefjordem, a 
rocznie odwiedza go prawie 300.000 ludzi z całego świata. Obiadokolacja w restauracji i przejazd 
na nocleg (230 km – ok. 5 godz. ) do Kristiansand na nocleg (6).  
 
DZIEŃ 8: 19.07.2023 (środa): 
Bardzo wczesne śniadanie (lub śniadanie na wynos) i przejazd do portu na zaokrętowanie o godz. 
6.30, wypłynięcie o godz. 7:00 i rejs z Kristiansand w Norwegii do Hirtshals w Danii. Przypłynięcie 
ok. godz. 10:00 i przejazd do Niemiec do Hamburga. Msza Św. w kościele Hl. Kreuz-Kirche w 
Hamburgu (Polska Misja Katolicka) i po Mszy obiadokolacja w restauracji. Następnie przejdziemy 
pod Filharmonię nad Łabą, wejdziemy na taras widokowy filharmonii, który sam w sobie jest 
przepięknym miejscem, a dodatkowo będziemy mogli podziwiać piękną panoramę Hamburga. 
Spacer po centrum: Dzielnica Szpichlerzy, Dzielnica Hafencity, Kościół Główny św. Michała. Spacer 
zakończymy na płycie Starego Rynku pod Ratuszem Miejskim. Dalsza podróż do Polski. 
 
DZIEŃ 9: 20.07.2023 (czwartek): 
Przyjazd i zakończenie pielgrzymki we wczesnych godzinach porannych (ok. 5:00). 
 



 

 

Fiordy to jedna z najwspanialszych atrakcji na ziemi. Połączenie błękitu fiordów z zielenią 
górskich hal i bielą ośnieżonych wierzchołków gór zachwyca na każdym kroku. Region 
norweskich fiordów ze względu na swe wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe 
zajął pierwsze miejsce w plebiscycie na najpiękniejszy cel podróży na świecie. Termin 
pielgrzymki jest w czasie dni polarnych. 
 
 
 
 
 
Cena obejmuje: 
 Przejazd komfortowym autokarem: klimatyzacja, WC, DVD, barek; 
 Rejs promem Rostock (Niemcy) – Gedser (Dania) 
 Rejs promem Helsingor (Dania) – Helsinborg (Szwecja) 
 Rejs promem Kristiansand (Norwegia) – Hirtshals (Dania) 
 Pilot w trakcie Pielgrzymki 
 6 noclegów w hotelach***/**** (pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami) 

1 w okolicach Goteborga, 2 w pobliżu Oslo, 3 w okolicach Voss, 4 w okolicy Bergen, 5 w 
Stavanger, 6 w Kristiansand 
 6 x śniadanie w formie bufetu w hotelach 
 7 x obiadokolacja 
 podatek VAT, składka na TFG,TFP. 
 
Cena nie obejmuje:  

 100 euro/os (zbierane w autokarze) - bilety wstępów, taxy, przewodnicy miejscowi, 
słuchawki,  

 
Informacje: 

 Dla chętnych dopłata do jedynki: 300 eur/os. 
 
Zapisy: 

 Do 7 kwietnia br. zapisy i wpłata zaliczki w wysokości 1.000 zł na konto Biura Podróży 
Tempo 
Konto bankowe: PKO BP S.A. 1 O/Opole 
konto PLN: 62 1020 3668 0000 5202 0358 4943 
tytuł: imię + nazwisko + pielgrzymka do Skandynawii 12 – 21.07.2023 

 Do 30 czerwca br. wpłata II raty w wysokości 4520 zł 
 

Cena: 5520zł/os. (dla min. 35os.) 
 
 
 


