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Zapraszamy na ski tury w Norwegii, 

w regionie Sogn og Fjordane.  

Termin wycieczek oraz stopień ich 

trudności dobieramy do indywidualnych 

potrzeb klientów. 

Ski tury są przygotowywane 

oraz odbywają się pod okiem 

licencjonowanego, międzynarodowego 

przewodnika wysokogórskiego 

IVBV / UIAGM / IFMGA.   

Świeży puch, dzika przyroda nietknięta 

ręką człowieka i zapierające dech 

w piersiach widoki na błękitny fiord wijący 

się u podnóży gór to charakterystyka 

naszych ski turów. 

Zapraszamy wszystkich miłośników 

narciarstwa do wspólnych wypraw 

w tym bajkowym regionie.

Szczegółowe informacje w dalszej

części oferty. 

www.chillupguide.com / 0048.  515 580 548 / 0047.  9669 3880 / chillup.guide@gmail.com



O REGIONIE SOGN OG FJORDANE
Sogn og Fjordane to zjawiskowej 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. 

Zimą krajobraz bieleje, kolorowe pozostają 

jedynie tradycyjne norweskie farmy.

 

.   

Na zboczach możemy podziwiać wyszukane 

formy lodospadów, wyjątkowe dla tego 

rejonu, a w dole majestatycznie wijące się 

błękitne fiordy (Sognefjord, Nordfjord 

lub Sunnfjord). Sam Sognefjord jest 

najdłuższym fiordem w Norwegii, 

a drugim co do wielkości na świecie.

Na uwagę zasługuje także Jostedalbreen, 

największy lodowiec kontynentalnej Europy. 

Jego ramiona tworzą ponad pięćdziesiąt 

dolin, a całkowita powierzchnia wynosi 

487 kilometrów kwadratowych. 

W Sogn og Fjordane duża ilość opadów 

śniegu jest gwarantowana, a jazda 

w świeżym puchu możliwa całą zimę.

 

.   



           O TURACH NARCIARSKICH
Nasze tury narciarskie rozpoczynają się 

krótką podróżą samochodem, z pensjonatu 

przez przepiękne doliny, rozsypane w nich 

gdzieniegdzie malownicze wioski, 

surowe tunele oraz przeprawy 

promowe przez fiord. 

Po dotarciu na miejsce, wstępujemy 

w dziewicze góry o niezwykle 

bogatej scenerii. Zdarzy się, że lawirując 

w rzadkich laskach karłowatych brzózek 

poczujemy się jak w japońskich ogrodach.
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Innym razem obcować będziemy 

z alpejskimi krajobrazami wiszących 

lodowców i strzelistych szczytów. 

Wyjątkiem, niespotykanym w innych górach 

Europy, będzie niezwykły widok 

na błękitne fiordy.

Bezkresne przestrzenie, świeży puch 

i niezapomniane pejzaże to charakterystyka 

naszych narciarskich wycieczek. 

Podczas części wypraw możemy podziwiać 

panoramę imponującego pasma górskiego 

Jotunheimen (Dom Gigantów) z dwoma 

najwyższymi szczytami Skandywii.



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

odpocząć w domowej atmosferze. Nasza baza 

usytuowana jest na norweskiej farmie. 

Serwujemy tu domowe jedzenie: 

śniadanie, "pakiet szturmowy" 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. 
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Popołudniami organizujemy sesje jogi. 

W tak zwane “dni restowe” (dni bez 

wycieczki przeznaczone na odpoczynek 

i regenrację) proponujemy biegówki, spacery 

czy pływanie łódką po fiordzie. Chętni mogą 

spróbować swoich sił także we wspinaczce 

lodowej pod okiem doświadczonego 

instruktora. 

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.



O PROGRAMIE SKI TURÓW
Mamy możliwość stworzenia programów 

narciarskich dla początkujących

 i zaawansowanych. 
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Długość naszych turów narciarskich 

waha się od 700 m do 1500 m 

przewyższenia w ciągu dnia.

Dodatkowo oferujemy również tury łączone, 

z kilkoma podejściami i zjazdami, 

na których jesteśmy w stanie pojeździć 

jeszcze więcej. 

Dzienny czas spędzony na turze 

to od 5 do 10 godzin, w zależności od obiektu 

i umiejętności narciarzy.



           O BEZPIECZEŃSTWIE
W trosce o wasze bezpieczeństwo każdą 

turę prowadzi licencjonowany, 

międzynarodowy przewodnik wysokogórski 

IVBV / IFMGA / UIAGM 

Paweł Karczmarczyk. 

To on kompetentnie wybiera trasy 

pod kątem aktualnych warunków,

 umiejętności uczestników 

i stopnia zagrożenia lawinowego. 
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Jako standard pracujemy w grupach 

do pięciu osób na jednego przewodnika. 

Jeśli chętnych jest więcej, angażujemy 

do projektu kolejnego licencjonowanego 

przewodnika IVBV / IFMGA / UIAGM.



          PODSUMOWANIE
Aktywność: 

ski tury z przewodnikiem wysokogórskim 

IVBV / UIAGM / IFMGA.

Miejsce: 
Sogn og Fjordane, Norwegia.

Termin: 
od 01.02.2014 r. do 30.05.2014 r.

Cena ski turów: 
2250 PLN za dzień, za grupę 5-osobową

2000 PLN za dzień, za grupę 4-osobową

1750 PLN za dzień, za grupę od 1 do 3 osób

Dla grup biorących udział w programach 

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

Za pobyt wielodniowy w naszej bazie 

oferujemy zniżki.

Umiejętności narciarskie: 
od poziomu podstawowego (opanowane 

techniki zjazdu na trasie przygotowanej, 

ze skuteczną jazdą pozatrasową) 

do poziomu zaawansowanego (umiejętność 

jazdy w stromym terenie, w różnych typach 

śniegu, z doświadczeniem w podchodzeniu 

zakosami i w posługiwaniu się rakami 

i czekanem oraz w ratownictwie 

lawinowym), program dostosowywujemy 

do umiejętności klienta.



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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