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NORWEGIA PRAKTYCZNIE



5.000 KM
22 DNI

TRASA



KARLSKRONA
‐ 28 ‐ 32 ‐ 50 ‐
FALUN
‐ E16 ‐ E4 ‐ E10 ‐
KIRUNA
‐ E10 ‐

‐ E10 ‐
LOFOTY
‐ E6 ‐ E136 ‐ 63 ‐
FJORD GEIRANGER
‐ 15 ‐ E39 ‐ 5 ‐ E16 ‐ 13
PREIKESTOLEN
‐ E134 ‐ 23 ‐ E6

PRZEBIEG TRASY
numery dróg z Google Maps

SZWECJA

NORWEGIA



DROGI
PRZEPISY

OPŁATY

W Norwegii jeździ się  wolno - na 99% dróg ograniczenie

prędkości wynosi 80 km/h. Do tego doliczyć trzeba postoje co

2-3 km na fotki. Pokonanie 100 km zajmowało nam średnio

2-3 godziny. Opłaty za drogi pobierane są automatycznie

przez system AutoPass odczytujący tablice rejestracyjne

samochodu. Przed wyjazdem numery tablic oraz  karty

kredytowej zarejestrowaliśmy na stronie internetowej

www.autopass.no. Po minięciu pierwszego punktu opłat

AutoPass pobrał z naszej karty 300 NOK i z tej kwoty odliczał
opłaty za kolejne odcinki. Po przekroczeniu przez nas 300

NOK system ściągnął kolejne 300 NOK.

Niewykorzystane środki Norwegowie zwrócili nam na

rachunek karty po ok. 3 miesiącach. W sumie za całość
zapłaciliśmy 500 NOK.



PROMY
ZAWSZEDOBRY POMYSŁ

Prom przez fjord potrafi oszczędzić nawet

kilka godzin jazdy lub w góle umożliwić dalszą
podróż. Koszt 10 -15 minutowej przeprawy to około
100 NOK za zestaw dwóch soób, samochodu i psa :-)
Można płacić gotówką lub kartą. Z reguły kursy są co ok.

30 min., ale ich rozkład lepiej sprawdzić wcześniej w

Internecie. Tu strona przewoźnika obsługującego pasażerów

na południu raju: www.fjord1.no/eng/ferry.

http://www.fjord1.no/eng/ferry


NOCLEG
Wszystkie kempingi mają ogólno dostepną kuchnię,

Domki wyposażone są w kuchenki turystyczne 

i lodówki,

Kosz domku bez wody to 350 - 450 NOK.

Poza sezonem recepcje są czynne np. przez 2 godziny w

ciągu dnia, ale wybrane domki (z reguły mniejsze, tj. 4

osobowe) mają zostawiony w drzwiach klucz. Płaci się
wrzucając odpowiedznią sumę do skrzynki na ścianie

recepcji.



Z PSEM

Skandynawia jest bardzo przyjazna psom. Za Luśkę płaciliśmy

tylko raz,  śpiąc przy Preikestolen (50 NOK).  Na pozostałych

kempingach spała za darmo. Na wszystkie szlaki, plażę
mogliśmy chodzić razem w 90% na smyczy.

Podczas krótkich przepraw promowy siedzi się w samochodzie,

jednak na dłuższych pies musi zostać w tzw. pet store, czyli

pomieszczeniu z klatkami pod pokładem - można tam zostać
razem z nim / nią.

Podróż z psem
pdf POBIERZ

http://makulscy.com/wp-content/uploads/2016/02/podroz-z-psem.pdf


CENY*

* 2015 rok

Na czerwono zaznaczone są produkty pierwszej potrzeby
Przy hamburgerze był błąd  chyba wyparłem
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