Авіатур "НОРДКАП – Магія Півночі"
15 днів – 1399 євро
Київ – Стокгольм – Сундсвалль – Умео – Лулео – Гаммельстад – Рованіемі – озеро Інарі – Карасйок – мис
Нордкап – Алта – Тромсе – острів Сенья – Мельбу – Лофотенські острови – Вест-фіорд – Буде – перетин
Полярного кола – Мошуен – Гронг – Тронхейм – Молде – Олесунн – Странда – гора Далснібба –
Ліллехаммер – Осло – Київ
У вартість входить
Проживання в готелях 3-4* за маршрутом; (1\2 DBL)
Харчування в готелях – сніданки;
Груповий трансфер а/п – готель – а/п; (тільки під рейси,
вказані в програмі туру)
Переїзд автобусом і екскурсійне обслуговування по всьому
маршруту;
Послуги професійного гіда.

У вартість не входить
Авіапереліт Київ – Стокгольм/Осло – Київ; (а/к AirBaltic, через
Ригу) – 300 євро/ос.
Страховка; 15 євро (20 євро/від 60 років);
Вхідні квитки за маршрутом; вартість вказано в програмі туру
Доплата за SNGL; 575 євро (за необхідністю)
Віза за потреби; 95 євро/ос., 65 євро/пенсіонери і діти до 18
років.

День 1 Київ - Стокгольм
Виліт з Києва о 9:45. Прибуття в Стокгольм о 12:20. Екскурсія по місту з оглядом Гамла Стан, міського
собору, королівського палацу, "флігеля Карлсона", парламенту, середньовічних вуличок.
Вільний час. Розміщення в готелі (у передмісті). Ночівля.
День 2 Стокгольм - Сундсвалль
Сніданок. Вільний час у Стокгольмі. Пропонуємо Вам відвідати Ратушу (15 євро).
Для охочих круїз по каналах міста (25 євро), відвідування музею фрегата "Ваза" (14 євро).
Переїзд у Сундсвалль – середньовічне місто в Швеції. Ночівля.
День 3 Сундсвалль - Умео – Лулео
Сніданок. Прогулянка по Сундсваллю. Проїзд уздовж Ботнічної затоки. По дорозі – відпочинок на лоні
природи (купання в лісовому озері + пікнік). Зупинка в місті Умео – атмосферному містечку на узбережжі
Ботнічної затоки. Переїзд до столиці Північної Швеції – Лулео. Ночівля.
День 4 Лулео - Гаммельстад - Рованіемі - озеро Інарі
Сніданок. Прогулянка по Лулео – ворота шведської Лапландії. Відвідування Гаммельстада – старовинного
церковного містечка.
Перетин фінського кордону. Переїзд у Рованіемі – столицю Лапландії, батьківщину Санта Клауса.
Відвідування головного офісу Санта Клауса (можливе спільне фото зі справжнісіньким Йоулупуккі).
Переїзд до озера Інарі – "озера трьох тисяч островів". Ночівля.
День 5 Карасйок - мис Нордкап
Сніданок. Перетин норвезького кордону. Переїзд у місто Карасйок – столицю норвезьких саамів.
Відвідування парку "Саамі" (14 євро).
Переїзд до найпівнічнішої точки континентальної Європи – мису Нордкап. Відвідування центру "Північний
мис" (сувенірні магазини, кінотеатр, пошта, ресторан, оглядовий майданчик тощо), вручення офіційного
сертифікату про відвідування Нордкапа учасникам туру.
Переїзд у готель. Ночівля.
День 6 Нордкап
Сніданок. Вільний день. Відпочинок на березі Північного Льодовитого океану.
Для всіх охочих – "Норвезька рибалка" (195 євро/ос., з розрахунку 4 людини в човні, у вартість входить: 4годинна рибалка з гідом, прокат спорядження, бензин).
День 7 Нордкап - Алта – Тромсе
Сніданок. Переїзд в Алту вздовж узбережжя Північної Норвегії з видом на Північний Льодовитий океан і
знамениті Люнгенські Альпи і Люнген-фіорд.
Відвідування в Алті Центру Світової культурної спадщини "Хемелюфт" (12 євро) – Музею наскельного
живопису кам'яного і залізного віків.
Переїзд у Тромсе – "Париж Півночі" по красивій дорозі з фантастичними краєвидами. Ночівля.
День 8 Тромсе
Сніданок. Прогулянка по Тромсе, відвідування полярного кафедрального собору (5 євро), акваріума
"Полярія" (11 євро), Музею підкорення півночі, підйом на фунікулері на оглядовий майданчик (17 євро). Для
охочих відвідування пивоварні "Mack Bryggeri" – найпівнічнішої пивоварні у світі. Ночівля.
День 9 Тромсе – острів Сенья – Мельбу
Сніданок. Поромна переправа з Бренсхольмен у Ботнхамн. Знайомство з напрочуд красивим і
незвіданим островом Сенья. Поромна переправа через Грюлле-фіорд і Анд-фіорд.

Переїзд у місто Мельбу – архіпелаг Вестеролен. Ночівля.
День 10 Сортланн – Лофотенські острови – Вест-фіорд – Буде
Сніданок. Переїзд на Лофотени. Купання в Норвезькому морі! Переїзд по Лофотенських островах за
національним туристичним маршрутом, огляд знаменитої "Лофотенської стіни".
4-годинний круїз по Вест-фіорду. Переїзд у Буде. Ночівля.
День 11 Буде – перетин Полярного кола – Мошуен – Гронг – Тронхейм
Сніданок. Виїзд у напрямку Тронхейма. Урочистий перетин Полярного кола, отримання сертифікату
(оплачується додатково, 10 євро). Перетин гірського масиву Карган.
Переїзд уздовж озера Сноса через сільськогосподарську провінцію північного Тронделага в Гронг.
Переїзд у Тронхейм уздовж Тронхеймського фіорду. Ночівля.
День 12 Тронхейм – Молде
Сніданок. Прогулянка по місту з оглядом кафедрального собору Нідарос (8 євро), старого міста,
королівського маєтку Стіфтгарден. Подорож по Атлантичній дорозі (Athlantic road) уздовж північного
узбережжя Атлантичного океану.
Переїзд у Молде – місто троянд і джазу, по дорозі зупинка на панорамному майданчику з краєвидом на 222
гірські вершини. Ночівля.
День 13 Олесунн – Странда
Сніданок. Відвідування міста Олесунн, одного з найкрасивіших міст Норвегії, яке прославилося своїми
архітектурними шедеврами в стилі модерн. Огляд Румсдальської долини і Румсдал-фіорду.
Поїздка по Сходах Тролів – найкрасивішій дорозі у світі, що звивається вузькою стрічкою з 11 крутими
поворотами. Зупинка біля водоспаду Стурсеттерфоссен, на оглядовому панорамному майданчику на висоті
858 метрів над рівнем моря.
Поромна переправа в місто Странда. Ночівля.
День 14 Странда – гора Далснібба – Ліллехаммер – Осло
Сніданок. Переїзд у район Гейрангер-фіорду по мальовничій "Дорозі Орлів". Зупинка на знаменитому
оглядовому майданчику "Летюча скеля". Можливий підйом на гору Далснібба – "дах Норвегії" (10 євро).
Переїзд в Осло, по дорозі зупинка в Ліллехаммері – столиці зимової Олімпіади-1994, огляд олімпійського
трампліну. Прибуття в Осло. Ночівля.
День 15 Осло - Київ
Сніданок. Прогулянка по центральній частині міста Осло. Трансфер в аеропорт. Виліт до Києва о 14:30,
прибуття о 20:00.
Польотні дані:
1. BT401 \ 10.07.20 \ Київ (KBP) - Рига (RIX) \ 09: 45 - 11:35
2. BT105 \ 10.07.20 \ Рига (RIX) - Стокгольм (ARN) \ 12:05 - 12:20
3. BT160 \ 24.07.20 \ Осло (OSL) - Рига (RIX) \ 14: 30 - 17:20
4. BT404 \ 24.07.20 \ Рига (RIX) - Київ (KBP) \ 18: 15 - 20:00

