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Finlandia - Halti 1324 m n.p.m. 

Po uprzednim zdobyciu Galdhøpiggen w Norwegii, spod schroniska Spiterstulen ruszamy  

w  dalszą drogę do kolejnej góry Haldi - najwyższego punktu Finlandii. 

 

DZIEŃ 5(KRAINA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA)  ŚRODA 24-07-2019R 

Pobudka około 7.00 rano, szybko robimy śniadanie, tak aby spróbować wyjechać około  

8-mej. Dzień nie zapowiada się ciekawie, ponieważ całą atrakcją będzie przejazd z jednego 

punktu do drugiego w Norwegii. Najwyższy punkt Finlandii nosi nazwę Halti (Haldi) i ma 

wysokość 1.324 m n.p.m. Leży na granicy z Norwegią, na stokach rozleglejszej 

góry  Ráisduattarháldi, tuż obok pewnej kumulacji nazywanej właśnie Halti lub Haldi  

(w zależności przez kogo). Jednocześnie Haldi jest najdalej na północ wysuniętym punktem 

Korony Europy, leżącym grubo za kołem polarnym. Szczyt atakujemy od strony norweskiej – 

jest bliżej. Musimy dojechać do miejscowości Birtavarre trasą długości 1652 km, czas 

orientacyjny przejazdu bez postojów to 21 godzin, opłata za przejazd to około 59NOK.  

Pojedziemy przez Szwecję, jest dłużej o niecałe 200 km, ale nie pobierają opłat za przejazd,  

a czas przejazdu jest zbliżony i koszty zakupu paliwa mniejsze. Nie ma też przepraw 

promowych. Prawdopodobnie gdzieś po drodze musimy zrobić nocleg w samochodzie.  

Możliwy nocleg: 

1) po 1050km i 13hi58min POP parking  65°57'05.6"N 19°31'12.2"E 

2) po 1143km i 15h3min POP                  66°33'03.0"N 19°45'47.2"E 

3) po 1155 km i 15h13min parking          66°38'34.7"N 19°49'30.5"E 

4) po 1205 km i 15h51min parking          67°01'16.2"N 19°55'35.3"E 

5) po 1298km  i 16h58 min POP              67°29'26.9"N 21°07'11.1"E 

6) po 1331 km i 17h21min -POP             67°40'09.7"N 21°24'20.5"E 

Nocujemy w naszym samochodzie, który zmodernizowaliśmy do tzw. minicampera, na 

parkingu z pozycji "1". 

DZIEŃ 6(NORWEGIA OBOK HALDI) CZWARTEK 25-07-2019R. 

To ostatni dzień tzw. dnia polarnego w tym rejonie, więc mamy całą dobę słońce. Wyruszamy 

około 8.00, a na miejscu jesteśmy około 17 tej. W miejscowości Birtavarre rozbijamy się na 

polu namiotowym lub korzystamy z pokoju w domkach na campingu High-North Camp 

Birtavarre. Nocujemy pod namiotem na polu namiotowym, cena za zestaw namiot dla 

dwóch osób i samochód to kwota 150 NOK za noc, czyli około 66 złotych za dobę. 

 

WAŻNE - MOŻNA PŁACIĆ KARTĄ  

 

 

N69° 29' 25.9881" E20° 49' 29.8484" 

 

PROGNOZA POGODY BIRTAVARRE 
 
 

https://www.google.pl/maps/dir/High-North+Camp+Birtavarre,+Isfjellvegen,+Gml+E6.,+9147+Birtavarre,+Norwegia/Spiterstulen,+Visdalsveien+1710,+2686+Lom,+Norwegia/@65.353433,6.5058385,5z/am=t/data=!3m1!4b1!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x45c543708124939d:0xef759241e3d8
https://goo.gl/maps/jE8WZiejf1KCNznq9
https://www.booking.com/hotel/no/high-north-birtavarre-camping.pl.html
https://www.booking.com/hotel/no/high-north-birtavarre-camping.pl.html
https://eng.high-north.com/camp-birtavarre/camping-prices/
https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/tydzie%C5%84/birtavarre_norwegia_9143762
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DZIEŃ 7(NORWEGIA/FINLADIA ATAK NA HALDI)  

PIATEK 26-07-2019R. 
 

W tym dniu planujemy atak na najwyższy punkt Finlandii, jakim jest zbocze Haldi. Wstajemy 

gdzieś około 6 tej i wyruszamy samochodem w kierunku parkingu.  

N69° 20' 59.2116" , E21° 12' 41.6628" 
Jest to odcinek 28,1 km, który mamy pokonać w czasie 58 minut. Może się zdarzyć, że z 

uwagi na zalegający śnieg na drodze nie dotrzemy do parkingu i w tym przypadku należy się 

liczyć z dalszą wędrówką pieszo. Droga od Birtavarre dość szybko z asfaltu zmienia się w 

szuter. Jeżeli za tabliczką będzie przejezdna, skracamy odcinek pieszy o 6 km, jeżeli nie to 

czas dojścia może się wydłużyć, a potem kolejne 6 już konkretnie szlakiem górskim. Przy 

ostatnim parkingu jest tablica ze schematem szlaku, a także drewniany domek.  

 

 
 

Na parkingu jesteśmy o 8.30 i zaraz ruszamy na szlak. Po przejściu kilkudziesięciu metrów 

zaczyna się ogrodzenie (niby ogranicza wędrówki reniferów), za które trzeba przejść furtką. 

Szlak znakowany czerwonymi kropkami prowadzi tylko na wierzchołek norweski, natomiast 

na szczyt fiński już nie. Może po godzinie marszu przechodzimy przez kolejne ogrodzenie. 

Kierujemy się na szczyt norweski, który ma 1365 wysokości. Szlak nie jest zbyt dobrze 

oznaczony,  więc korzystamy też z kopczyków, które są poustawiane trochę chaotycznie. 

Pierwszy fragment szlaku jest dość stromy.  Gdy wyjdziemy na grań, możemy podziwiać 

wspaniałe widoki, otaczających nas dookoła gór.  O godzinie 11.10 zdobywamy norweską 

odmianę Halti. Troszkę na nim dmucha, więc należy dobrze trzymać czapkę. Tam robimy 

wpis do księgi pamiątkowej, a następnie ruszamy w kierunku szczytu fińskiego. 

http://dateandtime.info/pl/citysunrisesunset.php?id=3133895&month=7&year=2019
https://goo.gl/maps/gLoDp9EuuuB2
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Po drodze musimy pokonać kolejny raz ogrodzenie przez schodki. 

 

 
 

Dalej nie ma już znakowanego szlaku, tylko kilka kopczyków i mnóstwo kamieni. Kierujemy 

się na wzniesienie po prawej stronie, gdzie znajduje się nasz cel. O godzinie 12.00 stajemy 

obok szczytu Halti należącego do Finlandii. Jest on pomalowany na kolor żółty, a przed nim 

na słupku przymocowana jest metalowa skrzynka z napisem: Halti, Haldi 1324 m. 
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W wewnątrz skrzynki znajdujemy zeszyt do wpisów pamiątkowych. Nasz wpis ma numer 

190385 i jesteśmy piątą grupą, która w tym dniu była na szczycie.  

 

 
 

Po krótkiej przerwie wracamy w kierunku parkingu. Tym razem musimy korzystać tylko z 

kopczyków oraz obierając azymut w kierunku widocznego w oddali jeziora. Droga powrotu 

jest dość trudna  i monotonna. Przeskakujemy z kamienia na kamień, kierując się w dół.  

Znów musimy przejść przez jedno, a następnie drugie ogrodzenie. Około 16.45 jesteśmy na 

parkingu, gdzie robimy przerwę na odpoczynek i posiłek. Przez całą drogę dręczą nas 

komary. Zarówno podczas wejścia, jak i zejścia ze szczytu nie spotkaliśmy ani jednego 

renifera, przed którymi mają chronić opisane wcześniej ogrodzenia. Z parkingu wracamy do 

na camping, gdzie nocujemy. Następnego dnia przed nami wyprawa na Nordkapp. 

 

PROGNOZA POGODY HALTI 
 

Zobacz film z wyprawy  

https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/tydzie%C5%84/halti_finlandia_659227
https://www.youtube.com/watch?v=GS2YB-VV2-g&t=1s

