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PRZED NAMI 

 
 

Ø   trawers największego płaskowyżu Europy – Hardangervidda w Norwegii w warunkach 
zimowych 

Ø   120 kilometrowa wędrówka na nartach i obozowanie pod namiotem 
Ø   dzika przyroda i krajobrazy Parku Narodowego Hardangervidda 
Ø   arktyczne warunki przygotowujące do najśmielszych wyzwań polarnych 

 
 
 
O WYPRAWIE 

 
 
Hardangervidda to największy płaskowyż Europy, a także największy park narodowy w 
Norwegii. Na terenie Hardangervidda żyją największe stada dzikich reniferów w Europie. Jest 
to także obszar położony najdalej na południe, gdzie spotkać można arktyczne rośliny i 
zwierzęta (m.in. lisa polarnego czy sowę śnieżną). 
 
To tutaj trenowało wielu znanych polarników – od Roalda Amundsena (pierwszego zdobywcy 
Bieguna Południowego) począwszy, przez Marka Kamińskiego, po współczesnych 
pasjonatów arktycznych wędrówek. Hardangervidda to także niezwykłe, choć surowe, 
krajobrazy norweskich gór, które na pewno zrobią wrażenie na wszystkich pasjonatów 
dalekiej północy. 
 
Przejście Hardangervidda na nartach dedykowane jest dla osób, które lubią przygodę i 
wyzwania. Codziennie pokonywać będziemy około 20 km, więc dobra kondycja uczestników 
wyprawy jest konieczna. Będziemy nocować i przygotowywać posiłki (głównie żywność 
liofilizowana) pod namiotami w mroźnych i wietrznych arktycznych warunkach. Trasa, którą 
pokonamy, wiedzie od miejscowości Finse na północy Hardangervidda, na południe do 
miejscowości Haukeliseter, na południu płaskowyżu. Podczas trawersu tylko raz przetniemy 
drogę asfaltową. Nie będziemy mijać żadnych osad czy miejscowości. 
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PLAN WYPRAWY 

 
 
Szkolenie w Polsce 

Poza główną wyprawą do Norwegii na płaskowyż Hardangervidda odbędzie się dwudniowe, 
obowiązkowe szkolenie w polskich górach. Ma ono na celu przetestowanie sprzętu i 
omówienie wszystkich aspektów wyprawy do Norwegii.  Dokładny termin zostanie ustalony 
przez uczestników wyprawy w dogodnym dla wszystkich terminie. Termin będzie też 
uzależniony od warunków w górach. Orientacyjnie będzie to jeden z weekendów w lutym 
2018. 
 
Program szkolenia: 

Sobota: Spotykamy się w sobotę przed południem w Świeradowie-Zdrój. Przegląd sprzętu. 
Przejście na nartach do Chatki Górzystów. Tam omawiamy plan norweskiej wyprawy. 
Omawiamy potrzebny sprzęt w Norwegii, podstawy nawigacji, pierwszą pomoc itp. Nocleg 
pod namiotami. 

Niedziela: Przejście przez schronisko Orle do Jakuszyc. Zakończenie szkolenia. 
 
 
1 dzień: Przelot do Oslo 

Spotykamy się na lotnisku Lotnisku Chopina w Warszawie i lecimy do Norwegii. Po przylocie 
do Oslo udajemy się na zwiedzanie miasta, w tym słynnej łodzi Fram. Nocleg w hostelu. 
 
2 dzień: Przejazd do Finse 

Jedziemy pociągiem do Finse – niewielkiej osady położonej na wysokości 1222 m n.p.m., do 
której nie prowadzi droga i można dotrzeć tu tylko koleją. Jest to najwyżej położony dworzec 
w północnej Europie. To stąd wyruszali na treningi tacy polarnicy jak Amundsen, Scott czy 
Shackleton. 

Tutaj przepakujemy sprzęt i rozpoczniemy pierwszy dzień wędrówki na nartach. Najpierw 
ruszymy przez zamarznięte jezioro Finsevatnet, potem będziemy musieli iść stromo do góry. 
Miniemy potężny lodowiec Hardangerjokulen, jednak na całej trasie nie będziemy chodzić po 
lodowcach. 

Pierwszy dzień na nartach traktujemy jako rozgrzewkę. Oszczędzamy jeszcze siły i 
rozstawiamy namioty po kilku kilometrach. 
 
3-8 dzień: Wędrówka przez płaskowyż 

Całość trasy wiedzie przez pagórkowate tereny, na wysokości 1100-1400 m n.p.m. Niekiedy 
będziemy szli przez zamarznięte jeziora. Bez obaw – są zamarznięte niemal do dna, a po 
płaskim terenie łatwiej się idzie. Największe jeziora przez które będziemy iść to 
Nordmannslagen (w połowie naszej trasy) i Kvennsjoen (pod koniec trasy). 

Ze względu na porę roku, podczas wędrówki na nartach nie zobaczymy żadnych roślin – 
wszystko pokryte będzie śniegiem. Nasza trasa wiedzie przez najwyższe obszary płaskowyżu 
i nie rosną tam drzewa. Rozległy płaskowyż Hardangervidda jest największym obszarem, 
gdzie żyją dzikie renifery (większość tych, które można spotkać na nizinach to renifery 
hodowlane). Dzikie renifery są bardzo płochliwe, ale jeśli będziemy mieć nieco szczęścia 
może wypatrzymy jakieś stado. 
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Po dwóch dniach wędrówki dotrzemy do osady Dyranut, którędy przechodzi droga nr 7. W 
zależności od warunków może być ona już czynna lub wciąż zasypana śniegiem. Dyranut to 
mekka dla osób, które trenują jazdę na nartach z kite’em. Jeśli pogoda dopisze, będziemy 
mogli podziwiać zmagania narciarzy. Dyranut to zaledwie kilka budynków, ale będzie to 
pierwsza i ostatnia osada na naszej trasie. Miniemy jedynie dwa schroniska. Jedno z nich – 
Sandhaug, w połowie trasy, jest jednym z piękniejszych schronisk w okolicy. Na pewno tam 
zajrzymy! 

Dziennie pokonujemy 15-20 km. 
 
9 dzień: Schronisko w Haukeliseter 

Ostatniego dnia wędrówki, na koniec trasy zaliczymy stromy zjazd na nartach. Dotrzemy do 
Haukeliseter – niewielkiej osady turystycznej – gdzie w schronisku zjemy kolację i 
odpoczniemy przed powrotem do Oslo. 
 
10 dzień: Przejazd do Oslo i przelot do Warszawy 

W nocy wyruszymy pociągiem do Oslo, gdzie zjemy śniadanie i lunch, po czym wczesnym 
popołudniem opuścimy Norwegię. Przylot do Warszawy tego samego dnia. 
 
 
 
WAŻNE INFORMACJE 
 
 
•   Uczestnik zobowiązany jest posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty 

powrotu do Polski, z przynajmniej jedną wolną stroną. 
•   Stan zdrowia uczestnika powinien w pełni pozwalać na udział w wyprawie – ma ona 

ekstremalny charakter! 
•   Uczestnik nie musi być świetnym narciarzem, choć umiejętność jazdy jest mile widziana. 
•   Przed wyprawą do Norwegii na płaskowyż Hardangervidda odbędzie się dwudniowe 

szkolenie w polskich górach. Ma ono na celu przetestowanie sprzętu i omówienie 
wszystkich aspektów wyprawy do Norwegii. 
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WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA 
 
 
•   narty (najlepiej typu backcountry, ewentualnie skitourowe) z wiązaniami i dopasowanymi 

do nich ciepłymi butami oraz kije. Jeśli uczestnik nie ma własnego sprzętu pomagamy 
wypożyczyć lub kupić. 

•   gruba karimata (najlepiej typu Thermarest) lub dwie cieńsze + folia NRC 
•   ciepły śpiwór (najlepiej puchowy, optimum minus 15), lub dwa cieńsze 
•   kurtka i spodnie przeciwwiatrowe (goretex),stuptuty 
•   ciepłe spodnie polarowe i dwie bluzy polarowe (najlepiej jeden cieńszy, a drugi grubszy) 
•   kurtka puchowa lub ciepła z primaloftu 
•   dwie zmiany bielizny termoaktywnej – bluza z długim rękawem + długie spodnie 
•   (najlepiej z merynosów), zwykła bielizna na zmianę 
•   ciepłe skarpetki (minimum 3 pary), cienkie skarpetki (minimum 3 pary) 
•   cienkie rękawiczki (2-3 pary), polarowe rękawiczki (minimum 1 para) 
•   ciepłe rękawice (najlepiej: łapawice lub narciarskie – minimum jedna para) 
•   lekka czapka lub buff (minimum jeden), ciepła czapka (najlepiej dwie) 
•   maska na twarz (neoprenowa), duże worki foliowe 3 sztuki 
•   gogle z ochroną UV (opcjonalnie też okulary przeciwsłoneczne, ale gogle są konieczne) 
•   latarka (czołówka) z zapasowymi bateriami 
•   minimum dwa termosy 1-litrowe, miseczka, kubek (najlepiej termiczny), sztućce, scyzoryk 
•   na przejazd: minimum ubrań „miejskich” (można wziąć na powrót np. czystą koszulkę 
•   i spodnie) 
•   ręcznik szybkoschnący i przybory higieniczne, chusteczki nawilżane (trzeba pamiętać, 
•   że wszelkie płyny zamarzają, a po drodze nie będzie miejsca by się wykąpać!) 
•   telefon komórkowy, paszport, dokumenty i pieniądze (zabezpieczone przed wilgocią) 
•   + ksero paszportu (strony ze zdjęciem i z danymi) 
•   tłusty krem z filtrem przeciwsłonecznym 
•   podstawowe indywidualne lekarstwa i środki opatrunkowe (dużo plastrów z opatrunkiem 
•   i bez, aspiryna, przeciwbólowe, na dolegliwości żołądkowe, bandaż elastyczny, gaziki 

jałowe) 
•   mały plecak (około 30 l) do noszenia po mieście i ewentualnie podczas wędrówki na 

nartach 
 
 
Organizator zapewnia sprzęt zespołowy: 
 
•   profesjonalne namioty ekspedycyjne dostosowane do warunków zimowych 
•   pulki (sanki) oraz liny i uprzęże – chyba że uczestnik ma i chce zabrać własne 
•   kuchenki, paliwo, mapy, urządzenia do nawigacji i łączności 
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Kraj: Norwegia 
Termin: 6 – 15 kwietnia 2018 
Czas trwania: 10 dni 
Liczba uczestników: 6 osób 
 
Cena wyprawy: 5900 PLN 

Zaliczka: 1000 PLN (płatna w ciągu 7 dni od dnia otrzymania Umowy) 
Należność główna: 4900 PLN (płatna w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia Wyprawy) 
Obejmuje: 

−   bilet lotniczy na trasie Warszawa – Oslo – Warszawa 
−   organizację wyprawy i opiekę przewodnika 
−   przejazdy lokalne pociągami 
−   noclegi w hostelu Oslo i w schronisku Haukeliseter 
−   sprzęt zespołowy 
−   ubezpieczenie KL i NNW 
−   składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 10 PLN 

 

Cena wyprawy nie obejmuje wcześniejszego dwudniowego szkolenia w polskich górach. 
 
Organizator: Offtravel s.c. 
 ul. Jana Pawła II 19 
 99-400 Łowicz 

Przewodnik: Joanna Mostowska 
Matka, żona, podróżniczka. Współzałożycielka kawiarni podróżniczej 
„Południk Zero” w Warszawie. Od kiedy pamięta mniejsze i większe wyjazdy 
wypełniały jej większość wolnych chwil. Najpierw były to rajdy harcerskie. A 
pierwszą samotną wycieczką (w wieku 17 lat) był wyjazd do Finlandii zimą. 
Potem jeździła m.in. do Azji. Jako pierwsza Polka przejechała Tybet na 
rowerze, za co została wyróżniona na festiwalu „Kolosy”. 
W przerwach w wychowywaniu dzieci zajmuje się wyjazdami w zimne rejony, 
a także biegami (najchętniej w górach). Doświadczenie górskie: kurs 
skałkowy, kurs taternicki letni i zimowy. Zdobyte szczyty m.in.: Stok Kangri 
(6123 m n.p.m.), Elbrus, Mt Blanc. Doświadczenie polarne: zimowy trawers 
Islandii (360 km) w 2017 roku, dwukrotne przejścia na Spitsbergenie (w tym 
jedno w 2016 roku na trasie 280 km w kobiecym zespole), trzykrotne przejścia 
płaskowyżu Hardangerviddy, w tym jedno samotne. 

Kontakt: tel. +48 739 000 747 
 e-mail: wyprawy@offtravel.pl 
 www.offtravel.pl 


