KOMUNIKAT NR 01-2016

Warszawa, 04.03.2016

Drodzy stali i „notoryczni” Wyprawowicze oraz Sympatycy Wypraw Mostowych

Oddziału Warszawskiego ZMRP.

Po bardzo udanej II Światowej Wyprawie Mostowej na Kubę w 2014 roku jak wiecie, została

zaplanowana naprzemiennie z kolei Wyprawa Mostowa Europejska. Wstępnie chcieliśmy
zrealizować trasę we Francji (jak podaliśmy w poprzednich komunikatach) od Normandii
przez Bretanię po całe zachodnie wybrzeże francuskie, ale z uwagi na mające się odbyć w

tym czasie mistrzostwa w piłce nożnej właśnie we Francji okazało się to trudne do
zorganizowania logistycznie i niewspółmiernie drogie. Spróbujemy tą interesującą trasę
zorganizować w przyszłym roku.

Na ten rok mamy propozycję którą planowaliśmy od bardzo wielu lat i która z różnych

powodów nie dochodziła skutku, a mianowicie: Wyprawa Mostowa na północny kraniec
naszego kontynentu do Nordkap. Organizatorem turystycznym tradycyjnie będzie sprawdzone
wielokrotnie Biuro Turystyczne „ANITOUR” pana Franka Brodzkiego. W załączeniu

podajemy harmonogram, wstępną wycenę i trasę wyprawy (mapkę) która będzie obejmowała
trzy kraje: Norwegię, Finlandię oraz Szwecję opracowane przez w/w biuro turystyczne.
Wyjazd planowany jest 18.06.2016 r. z Warszawy a powrót w dniu 30.06.2016 r.

Przypominam, że jednostkowa cena wyprawy maleje wraz ze wzrostem ilości uczestników.
Dlatego też proszę o rozpropagowanie naszej imprezy aby w o wiele liczniejszym gronie niż

wstępnie zaplanowano dotrzeć na koniec świata(Europy), zobaczyć noc w dzień oraz bardzo
wiele ciekawych obiektów mostowych i turystycznych. Bardzo mile jest widziane jak zwykle
zabranie ze sobą instrumentów muzycznych.

Czekając na wstępne zgłoszenia do końca marca 2016 r. które proszę przesyłać na

adres emailowy naszego sekretarza pana Damiana Gąsiewskiego lub mój i Andrzeja
pozdrawiam i serdecznie zapraszam w imieniu naszego Zarządu do udziału w kolejnej
Wyprawie mostowej Oddziału Warszawskiego ZMPR.
Włodzimierz Bielski

606 490 889; wlodzimierz.bielski@wp.pl
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Andrzej Niemierko

608 204 433; ajniem@gmail.com
Damian Gąsiewski

782 82 060; Damian.gasiewski@zbm.com.pl
P.S. Przypominam o danych organizatora:
Franciszek Brodzki

Biuro Turystyczne „ANITOUR”
Michałowicza 7/5

43-502 Czechowice-Dziedzice

Tel.kom.+48 601 475 120; franek@anitour.pl
Tel/fax. +48 32 215 52 25
NIP 652 116 29 32

ING Oddział Czechowice-Dziedzice
02 1050 1256 1000 0090 6898 4435

Przewodniczący
Sekretarz

Włodzimierz Bielski
Damian Gąsiewski
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BIURO TURYSTYCZNE “ANITOUR”
Czechowice - Dziedzice, ul. Michałowicza 7/5
Tel/fax: 322155225;
e-mail: biuro@anitour.pl

NORWEGIA FINLANDIA SZWECJA

18.06.2016
Wyjazd z Warszawy i przejazd trasą: Poznań, Międzyrzecz, Gorzów, Stargard, Świnoujście. Zaokrętowanie na prom, kolacja i o godz.: 2230
wypłynięcie do Ystad.
19.06.2016
Śniadanie na promie. O godz.: 615 przypłynięcie do Ystad i przejazd trasą: Geteborg, Oslo, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
20.06.2016
Śniadanie. Przejazd trasą: Lilehamer, TRONDHEIM - zwiedzanie pełnego uroku miasta uniwersyteckiego, pierwszej stolicy

Norwegii, m.in.: Nidaros – XIV-to wieczna katedra koronacyjna królów norweskich zbudowana na miejscu pochówku św. Olafa
patrona kraju, spacer po starym mieście z największym drewnianym domem w Norwegii i po nabrzeżu z tradycyjną zabudową,
zwodzony drewniany most z 1681r.; zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
21.06.2016
Śniadanie. Przejazd trasą: Levanger - Straumen - Skarnsundetbrua Steinkjer - Grong - Mosjøen - Remnes - Helgelandsbrua Leira - Levang - Nesna - Mo i Rana; zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
22.06.2016
Śniadanie. Przejazd trasą: Mo i Rana; KOŁO POLARNE; Fauske - Straumen - Ulsvåq Skutvik - prom na Lofoty - Svolvaer Lyngvaer – Kabelåvag - Svolvaer; zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
23.06.2016
Śniadanie. Przejazd trasą: Svolvaer - Vestpollen - Hanøy - Raftsundetbrua - Fiskebøl - Melbu - Sortland - Strand - Gausvik Bogen - Bjerkvik – NARWIK - Tromsø; zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
24.06.2016
Śniadanie. Przejazd trasą: Tromsø - Oteren - Sørkjosen - Alta - Kåtjord - PROGRAM FATIMA - Wyspa Maqerøya - Nordkapp;
zakwaterowanie, obiadokolacja, przy dobrej widoczności obserwacja o północy tarczy słonecznej nad wodami Oceanu
Arktycznego, nocleg.
25.06.2016
Śniadanie. Przejazd trasą: Nordkapp - Kåtjord - Lakselv - Karasjok - Karigasniemi (granica norwesko-fińska) - Inari - Ivalo Rovaniemi; zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
26.06.2016
Śniadanie. Przejazd trasą: ROVANIEMI – wizyta w Wiosce Świętego Mikołaja – Oulu, most Replot – Raippaluoto, najdłuższy
most w Finlandii prowadzący z Vaasa na wyspę Raippaluto; Waasa; zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
27.06.2016
Śniadanie. Zaokrętowanie na prom i o godz.: 900 wypłynięcie na Zatokę Botnicką, przez którą po 4 godzinach dopływamy do
szwedzkiej UMEI - most podwieszony Kolbäck, podwójny belkowy betonowy most sprężony oraz belkowy („czerwony”)
most stalowy; przejazd trasą: most SANDÖ - przez 20 lat most ten dzierżył rekord świata w klasie betonowych mostów
łukowych z jazdą górą, przy czym nadal pozostaje najdłuższym przęsłem łukowym z betonu zbrojonego; most HOGAKUSTEN
stalowy most wiszący o rozpiętości głównego przęsła 1210 m, co plasuje go na trzecim miejscu w Europie (po moście nad
Wielkim Bełtem – 1624 m, Hamber – 1410 m, Hardanger – 1310 m) i na 14-mym miejscu w świecie; piękne klifowe Wysokie
Wybrzeże – Hoga Kusten - w pobliżu wybrzeża leżą dziesiątki wysp porosłych gęstym lasem sosnowym tworząc park narodowy
Skuleskogen. ; Sundsvall i most SUNDSVALL – 4 co do długości most Szwecji, Hudiksvall; zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg.
28.06.2016
Śniadanie. Przejazd trasą: Soderhamn, Gävle, Uppsala, SZTOKHOLM – Ratusz Miejski, Muzeum Okrętu „Waza” oraz
Stare Miasto i Pałac Królewski, Parlament, Operę, Filharmonię; zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
29.06.2016
Śniadanie. Przejazd trasą: Norrkoping, Kalmar, Karlskrona – o godz.: 2030 wypłynięcie do Gdyni; kolacja i nocleg na promie.
30.06.2016
Śniadanie na promie. Przypłynięcie o 730 i przejazd trasą: Gdynia, Toruń, Warszawa.
Cena:
W cenie:








7.590 PLN

7.990 PLN

(przy 17 uczestnikach)

(przy 15 uczestnikach)

przejazd autokarem turystycznym, uchylne siedzenia, klimatyzacja, WC, barek z ciepłymi i zimnymi napojami;
12 noclegów w tym 10 w hotelach (pokoje 2 – 3 osobowe z WC i prysznicem) i 2 na promach w kabinach 4 osobowych;
wyżywienie wg programu – 12 śniadań i 12 obiadokolacji (pierwszy posiłek: obiadokolacja w dniu18.06, ostatni: śniadanie w dniu 30.06);
opieka pilota na całej trasie;
ubezpieczenie w Signal Iduna Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń SA; 01-208 Warszawa, Przyokopowa 31: koszty leczenia (20.000
Euro), koszty ratownictwa (6.000 Euro), następstwa nieszczęśliwych wypadków (15.000 PLN i 15.000 PLN na wypadek śmierci), bagaż
podróżny (1000 PLN);
ubezpieczenie od chorób przewlekłych;
podatek VAT-marża procedura marży dla biur podróży.
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Cena nie obejmuje:

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i usług miejscowych przewodników;

korzystania z systemu „Audi Guide” ( 20 €) tylko przy akceptacji przez całą grupę;

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (uwaga: można wykupić do 5 dni od daty zgłoszenia na imprezę).
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