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Norwegia - Galdhopiggen 20469 m n.p.m. 

Góry w Skandynawii w moich planach pojawiały się już od wielu lat. Ponieważ jest to dość 

długa wyprawa, musiałem dopracować ją w detalach. Wyjazd ten łączył się też z dużymi 

kosztami, co znacznie ograniczało moje plany. W końcu w wakacje 2019 roku postanowiłem 

zobaczyć te wspaniałe kraje. Wyprawę rozpoczęliśmy od Norwegii, a szczegóły znajdziecie 

poniżej. 

DZIEŃ 1 (DOJAZD DO SZWECJI) SOBOTA 20-07-2019R 
Wyjazd z domu około 6.00 samochodem przez: Niemcy i Danię do Szwecji. Pojedziemy 

autostradą A4, gdzie cena za przejazd to 16,20 złotych. Nocleg gdzieś w samochodzie, jeżeli 

się uda to na terenie Szwecji, np. na stacji paliw  1483 km około 14 godzin jazdy.   Z uwagi 

na szereg remontów na autostradach czas dojazdu znacznie się wydłużył, gdzie do celu 

dojechaliśmy około 24 tej. 

55°56'27.3"N 12°49'06.1"E 

 

W przypadku przejazdu samochodem należy uwzględnić opłatę za przejazd mostami 

pomiędzy wyspami w Danii oraz pomiędzy Danią i Szwecją, które są płatne. 

Info na temat mostu  

Drugi link do zakupu biletu  

Kupując bilet na most Oresund, należy pamiętać, że bilet jest ważny 30 dni od daty podanej 

w rezerwacji. Mając bilet online, ustawiamy się na zielonym pasie jazdy. 

Cena biletu online od samochodu w dwie strony to 840DKK (most Kopenhaga - Malmö), 

oraz 490DKK za most pomiędzy wyspami w Danii. Za mosty można zapłacić kartą. 

 

DZIEŃ 2 (SZWECJA/NORWEGIA) NIEDZIELA 21-07-2019R. 

Rano wstajemy około 6 tej i jedziemy nad fiord w Geiranger w Norwegii. Trasa ma długość 

951km, czas potrzebny na przejazd to 11 do 13 godzin. W Geiranger jesteśmy około 19 tej po 

południu. Tu musimy przenocować na campingu  Vinje, gdzie noc od dwóch osób, namiotu, 

samochodu i prysznica wynosi około 300 NOK(133 zł). 

N61° 37' 29.6796" , E8° 24' 14.31" 

 

Płatności są przyjmowane kartą  

 

PROGNOZA POGODY GEIRANGE 

DZIEŃ 3 (NORWEGIA) PONIEDZIAŁEK 22-07-2019R 

Rano po śniadaniu ruszamy w okolicę przystani nad fiordem. Tu korzystamy z łodzi 

poruszającej się po zatoce za cenę 395 NOK od osoby , lub małego statku wycieczkowego z 

komentarzem w języku polskim za cenę 360NOK od osoby - cena za  60 minut, lub 405 NOK 

osoba od 90 minut (810NOK dwie osoby- 379zł). (przelicz)(kamerka na 

przystań)(kamerka2)(kamerka3). 

My skorzystamy z 90 minutowej podróży statkiem start o godz. 11. 30. Bilety zakupiłem 

online ponieważ, zdarza się, że grupa wykupi cały rejs i nie ma wolnych miejsc. 

https://www.viatoll.pl/pl/pojazdy-osobowe/platnosci-i-stawki/stawki-oplat
file:///G:/WYPAWY%20WYCIECZKI,NARTY,KAJAKI/KORONA%20EUROPY/Wakacje%202019%20-Skandynawia/OKQ8%20GLUMSLÖV%20NORRGÅENDE
https://goo.gl/maps/VNsCqVZRwen
https://www.aferry.pl/oresundbron-most.htm?gclid=EAIaIQobChMIz8Gekae63QIVlU0YCh0KaQaFEAAYASAAEgKK0vD_BwE
https://www.aferry.pl/oresundbron-most.htm?gclid=EAIaIQobChMIz8Gekae63QIVlU0YCh0KaQaFEAAYASAAEgKK0vD_BwE
https://promy24.com/pl/mosty-tunele/most-oresund.html
https://www.oresundsbron.com/en/prices
https://goo.gl/maps/nyjMPgeWf5N2
http://vinjecamping.no/campingen.html
https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/tydzie%C5%84/geiranger_norwegia_6692393
https://www.geirangerfjord.no/video
https://www.youtube.com/watch?v=k__0X8ftEe0&feature=youtu.be
https://www.geirangerfjord.no/geirangerfjord-sightseeing-5
https://pl.coinmill.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yMSc-qqW3To
https://www.youtube.com/watch?v=yMSc-qqW3To
https://www.youtube.com/watch?v=hzBdXzaX0DE
https://www.youtube.com/watch?v=Ww7BBRUEAfc
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Na przystani nr 1 musimy być 15 minut przed odpłynięciem czyli najpóźniej o 11.15). 

 

Rejs planowany jest do 13.00. Będziemy mogli podziwiać wodospad "Siedem sióstr" 

spadający z dużej wysokości do wód fiordu. 
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W godzinach popołudniowych wyruszymy do schroniska i campingu Spiterstulen (1111m. 

n.p.m.)  Pojedziemy  trasą długości 128 km, gdzie czas przejazdu zajmie około 2.30h. Tu 

uiszczamy opłatę za przejazd drogą 80 NOK. Mamy dwie możliwości noclegu, pole 

namiotowe lub pokoje. Rozbijamy namiot (180 NOK od dwóch osób za noc, czyli łącznie 

zapłacimy 360NOK za dwie noce) (przelicz), możliwość zakupu śniadania i kolacji na 

miejscu. Należy dokonywać płatności w lokalnej walucie. Pamiętajmy, aby w recepcji 

poprosić o żetony do prysznica, które są darmowe. 

WAŻNE - PRZYJMUJĄ PŁATNOŚCI KARTĄ!!!  

61°37'29.2"N 8°24'12.6"E 

Na terenie Norwegii w przypadku płatnych odcinków, gdzie nie ma możliwości 

przejechania bez zatrzymywania, płacimy na miejscu. Jeżeli wjeżdżamy na drogę płatną 

mamy robione zdjęcie i po wyjeździe z Norwegii na nasz adres przychodzi faktura z 

kwotą za przejazd, którą opłacamy kartą lub przelewem w domu. Na końcu znajduje się 

link do rejestracji. 

  

 
DZIEŃ 4 NORWEGIA ATAK SZCZYTOWY GALDHØPIGGEN  

WTOREK  23-07-2019R. 
 

 Po śniadaniu  około 8.00 startujemy w kierunku szczytu Galdhøpiggen 2469 m n.p.m. Czas 

na wejście i zejście z góry to około 7-8 godzin. Na szczycie jest mała chatka z bufetem. Na 

szczycie jesteśmy kilka minut po 12 tej. Robimy kilka fotek i 40 minutowy odpoczynek. 

 

 
 

 

https://spiterstulen.no/en/
https://goo.gl/maps/RHkwW74kygn
https://pl.coinmill.com/
https://spiterstulen.no/en/our-kitchen
https://spiterstulen.no/en/our-kitchen
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Do schroniska wracamy około godziny 16 tej. Pozostajemy w nim na kolejny nocleg. Szlak 

nie stanowi trudności, jedynie na płatach śniegu przydają się kijki pomagające w utrzymaniu 

równowagi na śliskiej nawierzchni. 

 

PROGNOZA POGODY GALDHOPIGGEN  
 

 
Dodatkowe informacje na temat opłat i rejestracji do systemu opłat w Norwegii 

oraz TU 
Rejestracja bezpośrednio w j.polskim  

 

Zobacz film z wyprawy 

https://www.meteoblue.com/pl/pogoda/tydzie%C5%84/galdh%c3%b8piggen_norwegia_3156206
https://www.norwegofil.pl/samochodem-po-norwegii/platne-drogi-i-tunele
https://www.vegvesen.no/trafikkbeta?lat=59.43145&long=10.85868&zoom=9&lag=Bomstasjoner,Trafikkmeldinger&listView=false
https://www.epcplc.com/pl/register
https://www.youtube.com/watch?v=PN4RVrKsOz0&t=40s

