
Зимова казка Скандинавії 
 
10 днів – 895 євро 

Київ – Копенгаген – Осло – Брумунддал - Хаф'єль – Еребру – Стокгольм – Скансен – Київ 

 
У вартість входить 
Проживання в готелях 3-4* по всьому маршруту та 3 ночі в 
Hotel Wood 5* (1\2 DBL); 
Харчування в готелях – сніданки; 
Груповий трансфер а/п – готель – а/п (тільки під рейси, 
зазначені в програмі туру); 
Переїзд автобусом і екскурсійне обслуговування по всьому 
маршруту; 
Послуги професійного гіда ТФ Феєрії. 
Новорічна святкова вечеря в готелі. 

У вартість не входить 
Прямий авіапереліт Київ – Копенгаген – Стокгольм – Київ 
(рейси а/к МАУ PS161/S172) –250 євро/ос.; 
Страховка – 10 євро/ос. (15 євро/від 60 років); 
Факультативні екскурсії і вхідні квитки в музеї/замки/галереї 
(вартість вказана в програмі туру); 
Доплата за SNGL (одномісний номер) – 375 євро (за 
необхідності); 
За наявності біометричного паспорта віза не потрібна 
(оформлення візи – 95 євро/ос. та 65 євро/пенсіонери і діти до 
18 років). 
Чайові гідам/водіям; 
Особисті витрати. 

 
День 1 Київ – Копенгаген 
Виліт з Києва до Копенгагена о 10:45 (рейс PS161), прибуття о 12:20. 
Прогулянка по місту з оглядом статуї Русалочки, фонтану Гефіон, замку Кастелетт, палацу Русенборг (15 
євро), Мармурової і Російської церков, ратуші, пішохідної вулиці Стрьогет, Латинського кварталу, Круглої 
башти (4 євро) і Нової гавані. 
 
День 2 Копенгаген 
Сніданок. Огляд палацового комплексу Амалієнборг (о 12.00 – зміна варти). 
Вільний час у Копенгагені. Для охочих відвідування парку розваг "Тіволі" (за додаткову плату). 
 
День 3 Копенгаген 
Сніданок. Відвідування "ренесансної перлини Данії" – замку Фредріксборг (11 євро) і зовнішній огляд замку 
Гамлета Кронборг в Ельсінорі. Поромна переправа Хельсінгер – Хельсінгборг. 
Переїзд на територію Норвегії. 
 
День 4 Осло - Брумунддал 
Сніданок. Екскурсія по місту Осло з оглядом нового району Aker brygen, старої фортеці, королівського 
палацу, парламенту, вулиці Карла Юхана. Огляд парку скульптур Густава Вігелана. Вільний час в Осло. Для 
охочих – відвідання Національної галереї (11 євро), Історичного музею, ратуші. 
Переїзд у Ліллехаммер, столицю Зимової олімпіади 1994 року, прогулянка по місту, огляд олімпійського 
трампліну. Переїзд у Wood Hotel 5 * (Брумунддал). 
 
День 5 Брумунддал 

Сніданок. Вільний час. Для бажаючих поїздка на весь день в Хаф'єль.  Повернення в готель. Зустріч 

Нового року! 
 
День 6 Брумунддал 
Сніданок. Вільний день для відпочинку. 
 
День 7 Брумунддал - Осло – Еребру 
Сніданок. Переїзд в Осло. Відвідування музеїв Кораблів вікінгів (9 євро), Руальда Амундсена, Фрітьофа 
Нансена і судна "Фрам" (10 євро), Тура Хейєрдала "Кон-Тікі" (11 євро). 
Переїзд в Еребру. Прогулянка по головній вулиці міста, огляд середньовічного замку. 
 
День 8 Стокгольм 
Сніданок. Виїзд у Стокгольм, столицю Швеції, яка вже давно входить до числа найкрасивіших міст Європи. 
Екскурсія по місту з оглядом острова Гамла Стан, міського собору, королівського палацу, ратуші, "флігеля 
Карлсона", парламенту, середньовічних вуличок. 
Для охочих відвідування музею фрегата "Ваза" (15 євро). 
 
День 9 Стокгольм – Скансен 
Сніданок. Поїздка в Скансен – найстаріший у світі етнографічний музей під відкритим небом. 
Вільний час. Для охочих додаткова екскурсія в Дроттнінгхольм "Мініатюрний Версаль" + відвідування 
Упсали, древньої столиці Швеції (55 євро/ос.). 
 
День 10 Стокгольм – Київ 
Сніданок. Трансфер до аеропорту. Виліт до Києва (рейс PS172) о 14:05, прибуття о 17:25. 


