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Zapraszamy na wspinaczkę lodową 

w Norwegii, 

w regionie Sogn og Fjordane.  

Termin oraz stopień ich trudności 

dobieramy do indywidualnych 

potrzeb klientów. 

Wspinanie lodowe oraz kursy wspinaczki 

lodowej są przygotowywane 

oraz odbywają się pod okiem 

licencjonowanego, międzynarodowego 

przewodnika wysokogórskiego 

IVBV / UIAGM / IFMGA.   

Sogn og Fjordane znane jest z przepięknych 

fiordów, największego lodowca kontynentalnej 

Europy, dzikiej przyrody, a także jako kraina 

wodospadów, które zimą zamieniają się 

w lodospady. Różnorodność ich form 

oraz bajeczne umiejscowienie 

usatysfakcjonuje najbardziej wybrednych 

miłośników wspinaczki w lodzie.

Zapraszamy tych, którzy pragną rozpocząć 

swoją przygodę ze wspinaczką lodową, 

oraz tych, którzy są w tej dziedzinie 

doświadczeni.
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O REGIONIE SOGN OG FJORDANE
Sogn og Fjordane to niezwykłej urody region 

położony w zachodniej części Norwegii. 

Tu gigantyczne fiordy, dramatycznie 

wrzynające się w głąb lądu, otoczone są 

dzikimi górami. Przyroda, w dużej mierze 

nietknięta ręką człowieka, pozwala 

nacieszyć oko niebywałymi widokami.

Latem region ten wabi turystów ostatnimi 

nieregulowanymi w Europie wodospadami, 

które podczas zimy zamarzają 

i zamieniają się w majestatyczne lodospady. 

Na ich piękno szczególnie wrażliwi 

są entuzjaści wspinaczki lodowej. 

 

Bogate formy lodospadów, ich wielkość 

i stosunkowo łatwy dostęp do nich, 

sprawiają, że Sogn og Fjordane można 

uznać za prawdziwą idyllę dla koneserów 

wspinania w lodzie. Dodatkowym atutem 

tego regionu są widoki na dostojnie wijące 

się błękitne fiordy (Sognefjord, Nordfjord 

lub Sunnfjord).

Na uwagę zasługuje także Jostedalbreen, 

największy lodowiec kontynentalnej Europy.

Jego ramiona tworzą ponad pięćdziesiąt 

dolin, a całkowita powierzchnia wynosi 

487 kilometrów kwadratowych. 

Podczas części wypraw możemy podziwiać 

panoramę imponującego pasma górskiego 

Jotunheimen (Dom Gigantów) z dwoma 

najwyższymi szczytami Skandynawii.

 

.   



Należy tu wspomnieć o takich ciekach, jak: 

Vettisfossen (najwyższy nieregulowany 

wodospad Norwegii - 275 m wolnego spadu) 

w dolinie Utladalen czy lodospad 

Thorfossen w dolinie Rasdalen lub Double 

Whammy nad miasteczkiem Ardalstangen 

u wybrzeża Ardalfjord i prawdziwie 

monstrualne linie w miejscowości 

Gudvangen u wybrzeża Naeroyfjord.

Nasze cele umiejscowione 

są w różnorodnych przestrzeniach, 

w malowniczych wąwozach pokrytych 

śniegiem, na zboczach gór schodzących 

do fiordu czy też ponad wioskami.

Niezapomniane widoki to dodatkowa

atrakcja naszych wspinaczek.
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 O WSPINACZCE LODOWEJ
Przygoda ze wspinaczką lodową 

rozpoczyna się krótką podróżą samochodem 

z pensjonatu poprzez przepiękne doliny, 

rozsypane w nich gdzieniegdzie 

malownicze wioski, surowe tunele 

oraz przeprawy promowe przez fiord.

Lodospadów w Sogn og Fjordane jest 

nieskończenie wiele i przybierają one 

bardzo różnorodne formy, 

przez co ciężko się nimi  znudzić.

Rejon ten może poszczycić się najwyższej 

klasy drogami lodowymi, 

na których swoich sił próbują czołowi 

wspinacze z całego świata. 

          



           O KURSACH WSPINACZKI LODOWEJ
Proponujemy trzydniowe kursy 

na dwóch poziomach zaawansowania 

oraz wspinaczki partnerskie 

na lodospady waszych marzeń.

POZIOM 1.

Kurs dedykowany dla początkujących, 

którzy chcieliby zacząć przygodę 

ze wspinaniem w lodzie

 lub podszlifować swoje umiejętności.

W programie kursu: nauka posługiwania się 

sprzętem do wspinaczki lodowej, 

podstawowe techniki wspinania 

oraz wspinanie “na wędkę”.

POZIOM 2.

Kurs ten polecamy wspinaczom 

z opanowanymi podstawami 

technik lodowych, którzy chcieliby 

przejść na wyższy poziom.

W programie kursu: zaawansowane 

techniki wspinaczki w stromym lodzie; 

nauka: prowadzenia, budowy stanowisk 

i zjazdu  oraz wprowadzenie

do wspinaczki wielowyciągowej.

 PROGRAMY DODATKOWE

Opcjonalnie kursy wspinaczki lodowej możemy 

wzbogacić o program podstaw poruszania się 

na lodowcu i technik autoratownictwa. 

Późną wiosną zapraszamy także 

na kursy podstaw wspinaczki alpejskiej 

w zachodniej części 

gór Jotunheimen - Hurrungane. 
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O PROGRAMIE WSPINACZKI LODOWEJ 
Mamy możliwość stworzenia programów 

dla początkujących i doświadczonych 

wspinaczy. Tych drugich wspieramy 

w realizacji ich marzeń na długich 

i wymagających drogach lodowych.

Nasze doświadczenie, znajomość terenu 

i aktualnych warunków gwarantują 

efektywnie spędzony czas oraz setki metrów

przewspinanego pionowego lodu.  

Długość naszych wypraw wspinaczkowych 

waha się od dróg jednowyciągowych, 

których można zrobić kilka w ciągu dnia, 

do wielowyciągowych całodniowych wypraw.

Dzienny czas spędzony na wspinaniu

to od 5 do 10 godzin, w zależności od obiektu 

i umiejętności wspinaczy.



Na kursy poziomu 2. zapraszamy osoby 

z podstawowym doświadczeniem 

we wspinaczce lodowej oraz umiejętnością 

prowadzenia dróg ubezpieczonych 

na sztucznych obiektach bądź w naturalnej 

skale. Dodatkowo oczekujemy od naszych 

klientów ponadprzeciętnej wytrzymałości 

siłowej.

Wspinaczki partnerskie na drogach 

wielowyciągowych polecamy osobom 

z doświadczeniem we wspinaczce lodowej, 

wymaganym na kursach poziomu 2., 

z dodatkowym doświadczeniem 

we wspinaczce górskiej i umiejętnościami 

zjazdu na linie. Oprócz dobrej 

wytrzymałości siłowej konieczne jest 

przygotowanie kondycyjne pod długotrwały 

wysiłek.
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WYMAGANY POZIOM
UMIEJĘTNOŚCI WSPINACZKOWYCH

Na kursach poziomu 1. oczekujemy 

od naszych klientów podstaw na poziomie 

samodzielnej wspinaczki “na wędkę” 

na sztucznych ściankach z poprawną 

obsługą przyrządów asekuracyjnych 

oraz podstawowej wytrzymałości siłowej.
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O BEZPIECZEŃSTWIE
W trosce o wasze bezpieczeństwo każda 

wspinaczka odbywa się pod opieką 

licencjonowanego, międzynarodowego 

przewodnika wyskogórskiego 

IVBV / IFMGA / UIAGM 

Pawła Karczmarczyka. 

To on kompetentnie wybiera cele 

wspinaczkowe pod kątem aktualnych 

warunków i umiejętności uczestników. 

 

 

 

.   

           

.

Jako standard pracujemy w grupach 

do 4 osób na jednego przewodnika 

(bardziej ambitne wspinaczki prowadzimy 

w stosunku przewodnik-klient 1:2 lub 1:1). 

Jeśli chętnych jest więcej, anagażujemy 

do projektu kolejnego licencjonowanego 

przewodnika IVBV / IFMGA / UIAGM.



 O AKOMODACJI I “DNIACH RESTOWYCH”
Po intensywnej i ekscytującej wspinaczce najlepiej 

odpocząć w domowej atmosferze. Nasza baza 

usytuowana jest na norweskiej farmie. Serwujemy 

tu domowe jedzenie: śniadanie, "pakiet sztur-

mowy" na wynos

 lub drugie śniadanie i trzydaniowy obiad 

wieczorem. Sami wypiekamy chleb, 

uprawiamy własne zioła, robimy przetwory 

i staramy się, żeby jedzenie 

było pyszne i zdrowe. 

 

.   

          

.

Popołudniami organizujemy sesje jogi. 

W tak zwane “dni restowe” (dni bez 

wspinania, przeznaczone na odpoczynek 

i regenerację) proponujemy biegówki, 

spacery czy pływanie łódką po fiordzie. 

Wieczorami zapraszamy na ognisko 

lub relaks przy muzyce czy filmie. Nasz dom 

może gościć całe rodziny, a my postaramy 

się, żeby każdy znalazł dla siebie 

inspirujące zajęcie i dobrze wypoczął.



          
PODSUMOWANIE

Aktywność: 
wspinaczka lodowa 

z przewodnikiem wysokogórskim 

IVBV / UIAGM / IFMGA.

Miejsce: 
Sogn og Fjordane, Norwegia.

Termin: 
od 01.02.2014 r. do 30.03.2014 r.
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Cena za przewodnika na 1 dzień:

1 osoba 1700 PLN

2 osoby 2000 PLN

3-4 osoby 2250 PLN

Dla grup biorących udział w kursach 

3-dniowych oraz indywidualnych 

programach wielodniowych 

przewidujemy rabat. 

Cena akomodacji i wyżywienia: 
500 PLN za dzień, za jedną osobę.

Za pobyt wielodniowy w naszej bazie 

oferujemy zniżki.



Z przyjemnością udzielimy też wszelkich 

dodatkowych informacji dotyczących 

wyjazdu, takich jak: sprzęt, transport, 

terminy etc.
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REZERWACJA
Rezerwacji można dokonać mailowo: 

chillup.guide@gmail.com 

lub telefonicznie:

0048 515 580 548

0047 9669 3880

0047 9987 6180
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CHILLUP GUIDE

www.chillupguide.com

Paweł Karczmarczyk przewodnik wysokogórski 

IVBV / UIAGM / IFMGA

chillup.guide@gmail.com

0048 515 580 548 

0047 9669 3880
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do zobaczenia w górach!
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