
Норвегія – подорож мрії (Осло - Берген) 
12 днів, від 1099 євро 
24.07.20 
 
Київ - Осло - Гейрангер - гора Далснібба - Летюча скеля - Дорога Орлів - Сходи Троллів - водоспад 
Стігфоссен - Молде - Атлантична дорога - Олесунн - гора Аксла - Бриксдальский льодовик - Аурландська 
дорога - Лэрдальскій тунель - Согне-фіорд - Нерей-фіорд - водоспад Твіндефоссен - Язик Троля - 
Ставангер - Люсе-фіорд - К'єрагболтен - Прекестулен - Берген - Київ 
 
У вартість входить 
Проживання в готелях 3-4* по маршруту; 1\2 DBL. Доплата за 
SNGL - 450 евро (за необхідності)Харчування в готелях – 
сніданки; 
Переїзд автобусом по всьому маршруту; 
Послуги професійного гіда. 
Групповой трансфер - а\п-готель-а\п (тільки під рейси, зазначені 
в програмі туру). 

У вартість не входить 
Авіапереліт: Київ - Осло / Берген - Київ -300 евро/ос. А\к 
AirBaltic, через Ригу 
Страховка; 10 євро/ос. (15 євро/від 60 років) 
Вхідні квитки і додаткові екскурсії; ціни вказані в програмі туру 
Для власників не біометричних паспортів – віза 95 євро/ос. і 65 
євро/пенсіонери та діти до 18 років; 
Особисті витрати. 

 
День 1 Київ – Осло 
Виліт з Києва о 9:45 (рейс ВТ401, через Ригу).Прибуття в Осло о 13:45. 
Екскурсія по місту з оглядом мальовничого портового кварталу АккерБрюгген, старовинного замку 
Акерсхуз, імпозантної Нової ратуші (будівлі, у якій вручають Нобелівську премію миру), Національного 
драматичного театру, університету, Королівського палацу і норвезького парламенту. 
Розміщення в готелі. Вільний час.Ночівля. 
 
День 2 Осло 
Сніданок.Продовження знайомства з Осло, огляд найцікавіших музеїв, присвячених легендарним 
норвезьким мореплавцям: Музею драккарів (кораблів вікінгів) (9 євро), Музею полярного судна "Фрам" (10 
євро) і Музею "Кон-Тікі" Тура Хейєрдала (11 євро). 
Відвідування знаменитого міського парку "Фрогнер" – унікального парку скульптур Густава Вігеллана. 

 Переїзд в готель. Ночівля. 

День 3 Осло - Гейрангер - гора Далснібба - Летуча скеля - Дорога Орлов - Сходи Тролів - Водоспад 
Стігфоссен - Молде 
Сніданок. 
Переїзд до одного з найдивовижніших фіордів - Гейрангер.Підйом на г. Далснібба - «дах Норвегії» (10 
євро), за умови гарної погоди.Відвідування легендарної Летючої скелі – одного з найвідоміших у світі 
фотографічних об'єктів. Захоплюючий проїзд на автобусі по мальовничій Дорозі Орлів (Ørneveien), 
зупинка біля водоспаду Стурсеттерфоссен. 
Захоплюючий автобусний підйом по знаменитих Сходах Тролів (Trollstigen) – одній з найпопулярніших 
туристичних доріг у Норвегії: піднімаючись на висоту 885 метрів, автобус долає аж 11 поворотів-
"шпильок" (!) і робить зупинку для незабутньої фотосесії біля грандіозного водоспаду Стігфоссен. 
Переїзд в м. Молде - тихе і затишне «місто троянд і джазу».Ночівля. 
 
День 4 Молде - Атлантична дорога - гора Аксла - Олесунн 
Сніданок.Прогулянка по місту Молде. 
Проїзд по Атлантичної дорозі (AtlanticOceanRoad) - найкрасивішої автотрасі в світі, «дорозі в нікуди». 
Переїзд в красиве місто - Олесунн.Прогулянка по місту з оглядом основних місцевих визначних пам'яток, 
підйом на гору Аксла - панорамний оглядовий майданчик, з якого відкривається найкращий вид на місто і 
приголомшливо красиві пейзажі.Переїзд в готель. Ночівля. 
 
День 5 Олесунн - Бріксдальскій льодовик - Согне-фьорд 
Сніданок.Відвідування Бріксдальского льодовика - одного з головних природних чудес Норвегії. 
Переїзд по мальовничій дорозі в район блискучого Согне-фьорда.Ночівля. 
 
День 6 Аурландська дорога - Лердальскій тунель - Согне-фьорд - Нерѐй-фьорд - водоспад 
Твіндефоссен 
Сніданок. Переїзд в м. Флом по високогірній Аурландской дорозі (Aurlandsvegen) і Лердальскому 
тунелю з зупинками на панорамних оглядових майданчиках. 
Незабутній 2-х годинний круїз по Нерьой-фіорду і Согне-фіорду (доп. оп. 45 євро\чол). 
У 2006 році рада експертів суспільства NationalGeographic склала рейтинг найпопулярніших об'єктів 
Всесвітньої культурної спадщини. Норвезькі фіорди отримали перше місце, випередивши Галапагоські 
острови, єгипетські піраміди, Гранд-Каньйон, Ангкор-Ват і Мачу-Пікчу. 
Переїзд в готель, по дорозі - зупинка для барвистих фото біля водоспаду Твіндефоссен.Ночівля. 
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День 7 Відпочинок на березі фіорду 

Сніданок. Вільний день для відпочинку на березі фьорда: в цей день можна купатися, кататися на 

весловому човні, гуляти, відпочивати і просто милуватися красою норвезької природи, а ввечері 

обов'язково влаштувати веселий пікнік! Ночівля. 

 
День 8 Відпочинок на березі фіорду - "Язик троля" 
Сніданок."Родзинка" програми – сходження на "Язик троля" (Trolltunga) – це одне з найбільш чудових 
місць у Норвегії, "язик" скелі ніби нависає над смарагдовим озером Рінгедалсватн на висоті 700 метрів, 
звідки відкривається дивовижний краєвид! Найкрасивіші фото Вам гарантовані! 
ВАЖЛИВО! Екскурсія для підготовлених туристів, загальна тривалість походу 8-10 годин, майже 11 

км в одну сторону! 

День 9 Ставангер 
Сніданок.Переїзд у місто Ставангер – нафтову столицю Норвегії. По дорозі зупинка у красивого 
водоспаду Лотефосс. 
Оглядова пішохідна прогулянка по старому місту з оглядом найстарішого в Норвегії кафедрального 
собору, незвичайного інтерактивного музею нафти, оригінального і дуже пізнавального музею консервів. 
Ставангер – одне з найдавніших і найкрасивіших міст Норвегії, з одного боку він оточений морем, а з 
іншого – фіордами.Розміщення в готелі. Вільний час. Ночівля. 
 
День 10Ставангер - Люсі-фіорд – К'єраг 
Сніданок. Вільний час. 
Для охочих додаткова екскурсія "Круїз по Люсі-фіорду + К'єраг" (додаткова оплата 55 євро/ос.) – 

великий камінь у вигляді горошини, що застряг між двох скель, на кілометровій висоті. Це незвичайне 

місце, яке з року в рік приваблює туристів з різних куточків світу, для того, щоб зробити яскраве 
неповторне фото на камені! 
Повернення в готель. Ночівля. 
 
День 11 Ставангер – Прекестулен - Берген 
Сніданок.Захоплююче сходження на гору Прекестулен (PulpetRock), або "Кафедру проповідника" – одну 
з найдивовижніших гірських вершин і, поза сумнівом, найкрасивіший оглядовий майданчик земної 
кулі (додаткова оплата 50 євро/ос.). 
Переїзд у місто Берген – "столицю царства фіордів" і одне з найбільш колоритних і прекрасних міст 
Європи.Розміщення в готелі. Ночівля. 
 
День 12 Ставангер – Берген – Київ 
Сніданок.Оглядова пішохідна екскурсія по старому Бергену з оглядом древньої готичної церкви Діви Марії, 
мальовничої Ганзейської набережної і музею Ганзи, знаменитого Рибного ринку, пам'ятника Едварду 
Грігу. 
Берген – чудове старовинне місто з багатою історією і незвичайними традиціями. Протягом 400 років місто 
перебувало під контролем ганзейських купців, зберігши до наших днів свою самобутню архітектуру і 
торговий дух. Головною визначною пам'яткою Бергена, що прославила його на весь світ, є Ганзейський 
куточок Брюгген, відомий також як Німецька корабельня. 
Підйом на фунікулері Флейбанен на оглядову панорамну площадку, звідки відкривається чудовий 
краєвид на місто, що лежить на семи пагорбах (13 євро). 
Трансфер в аеропорт. Виліт до Києва о 19:30 (рейс ВТ172, через Ригу), прибуття о 01:15 (05.08.20). 
 
Додаткова інформація 
 
Авіапереліт. Польотні дані: 
24.07.20\Рейс BT401\Київ (а\п Бориспіль) - Рига\09: 45 - 11:35 
24.07.20\Рейс BT159\Рига - Осло\12:50 - 13:45 
04.08.20\Рейс BT172\Берген - Рига\19:30 - 22:25 
04.08.20\Рейс BT406\Рига - Київ (а\п Бориспіль)\ 23: 35 - 01:15 # 
 
Дні й порядок проведення екскурсій може бути змінений! 
Вартість вхідних квитків може змінюватися, залежно від курсу крони до євро! 
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