
Фіорди Норвегії  
 
8 днів – 849 євро 
 
Осло - плато Хардангервідда - водоспад Ворінгфоссен - Ойстессе - водоспад Стендалфоссен - Берген - 
Трольхауген - Флом - водоспад Твін - круїз по Согне-фіорду і Нерей-фіорду - Ольден - льодовик Бойебрін - 
Бріксдальскій льодовик - день відпочинку на березі фьорда - круїз по Гейрангер-фіорду - Летюча скеля - 
гора Далснібба - Ліллехаммер – Осло 
 
У вартість входить 
Проживання в готелях 3-4* за маршрутом; 1\2 DBL,Доплата за 
SNGL (одномісний номер) – 295 євро, за необхідності. 
Харчування в готелях; на базі сніданків 
Переїзд автобусом; 
Екскурсійне обслуговування по всьому маршруту; 
Послуги професійного гіда; 

У вартість не входить 
Авіапереліт; Київ–Осло–Київ - від 250 євро 
Трансфер аеропорт – готель – аеропорт; 
Для власників не біометричних паспортів - віза; 95 євро для 
дорослих,  65 євро для пенсіонерів і дітей до 18 років 
Страховка; 5 євро (10 євро для осіб від 60 років); 
Вхідні квитки в музеї/замки/галереї, факультативні екскурсії; 2 
круїзи по фіордах - 45 і 35 євро. 

 
День 1 Осло 
Виліт. Прибуття в Осло. Трансфер в готель (самостійно). Розміщення в готелі (у центрі міста).  
Вільний час. Ніч у готелі. 
 
День 2 Осло 
Сніданок. Екскурсія містом Осло з оглядом нового району Aker brygen, старої фортеці, королівського палацу, 
парламенту, вулиці Карла Юхана. Вільний час в Осло. 
Для охочих – відвідування Національної галереї (11 євро), Історичного музею, Ратуші. Огляд парку 
скульптур Густава Вігеланна. Відвідування музеїв*: музей кораблів вікінгів (9 євро), Руальда Амундсена, 
Фрітофа Нансена і судна "Фрам" (10 євро), Тура Хейєрдала «Кон-Тікі» (11 євро). Переїзд у готель. Ночівля. 
*Відвідування музеїв тільки в турах з 01.07.20, 18.07.20, 09.08.20! 

 
День 3 Плато Хардангервідда – водоспад Ворінгфоссен – Ойстессе – водоспад Стендалфоссен – 
Берген 
Сніданок. Переїзд у Берген через мальовниче плато Хардангервідда. Зупинки для огляду церкви в Торпо, 
водоспаду Ворінгфоссен. Зупинки на панорамних майданчиках для фото. 
Водоспад Ворінгфоссен – найзнаменитіший норвезький водоспад. Дорога вздовж Хардангер-фіорду. 
Зупинка в місті Ойстессе, відпочинок, купання у фіорді. Зупинка біля водоспаду Стендалфоссен (можна 
зайти за водоспад). Оглядова екскурсія містом Берген. Ночівля. 
 
День 4 Трольхауген – Флом – водоспад Твін – круїз по Нерей-фіорду і Согне-фіорду 
Сніданок. Відвідування садиби Е. Гріга «Трольхауген» (10 євро). Вільний час у Бергені для відвідування 
рибного ринку, підйому на гору Флей на фунікулері (11 євро), відвідування музеїв і акваріума. 
Переїзд у Флом. По дорозі – огляд водоспаду Твін. 2-годинний круїз по Нерей-фіорду і Согне-фіорду (55 
євро) – найвужчий і найбільший фіорди у світі. 
Пором із Фоднеса в Манхіллер. Переїзд у готель. Ночівля. 
 
День 5 Ольден – льодовик Бойєбрін – Бриксдальський льодовик 
Сніданок. Переїзд в Ольден дуже красивою дорогою з фантастичними краєвидами. Зупинки біля льодовика 
Бойєбрін і на панорамному майданчику біля Норд-фіорду. Підйом на Бриксдальський льодовик. 
Вільний час. Переїзд у готель. Ночівля. 
 
День 6 Відпочинок на березі фіорда 
Сніданок. Вільний день для відпочинку на березі фіорда! У програмі дня – купання, катання на човні, 
риболовля, прогулянки в гори й інші розваги на березі казкового Согне-фіорда. 
 
День 7 Круїз по Гейрангер-фіорду – Летюча скеля – гора Далнібба – Ліллехаммер – Осло 
Сніданок. Круїз по найкрасивішому фіорду в світі – Гейрангер-фіорду (45 євро), визнаному об’єктом 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ви побачите знамениті водоспади "Сім сестер" і "Наречений". 
Відвідування одного з найвідоміших світових фотографічних об'єктів – «Летючої скелі». «Родзинка 
програми» – підйом на автобусі на гору Далснібба (10 євро) заввишки 1500 метрів, «дах Норвегії». Важливо! 
Тільки у випадку ясної та сухої погоди без опадів! Переїзд у Ліллехаммер, столицю Зимової олімпіади 1994 
року. Огляд олімпійського трампліну. Переїзд в Осло. Ночівля. 
 
День 8 Осло 
Сніданок. Вільний час. Трансфер до аеропорту (самостійно). Виліт додому. 
 
Додаткова інформація 
Дні та порядок проведення екскурсій може бути змінено! 
Вартість вхідних квитків може змінюватися залежно від курсу крони до євро! 


