
Скандинавська казка: Данія - Норвегія – Швеція  
28.06.2021, 15.07.2021, 06.08.2021, 28.08.2021 - 999 € 12 днів  
 
Київ - Копенгаген - Замки Данії - Осло - музеї Осло - плато Хардангервідда - водоспад 
Вёрінгфоссен - Ойстессе - водоспад Стендалфоссен - Берген - Нерёй-фьорд - Согне-фіорд - 
Фоднес - Манхіллер - Лейкангер - льодовик Бойебрін - Бріксдальскій льодовик - Ольден - 
Гейрангерфіорд - "Летюча скеля" - підйом на гору Далснібба - Ліллегаммер - Осло - Стокгольм – 
Київ  

У вартість входить Проживання в готелях 3-4* за маршрутом туру 1\2 DBL зі сніданками; 
Груповий трансфер а\п - готель - а\п (тільки під рейси, зазначені в програмі туру); Переїзд 
автобусом; Екскурсійне обслуговування за маршрутом туру; Послуги феєричного гіда. 

У вартість не входить Авиаперелет Київ–Копенгаген/Стокгольм–Київ, Страхування 10 євро, 15 
євро - від 60 років; Факультативні екскурсії, квитки в музеї \ замки \ галереї (2 круїзи по фіордах 55 
євро і 45 євро); Для власників не біометричних паспортів  - віза 95 євро\ос.; 65 євро \ пенсіонери і 
діти до 18 років; Доплата за одномісний номер 395 євро. 

День 1 Київ - Копенгаген  
Виліт з Києва (рейс PS161). Прибуття в Копенгаген. Екскурсія містом з оглядом статуї Русалочки, 
фонтану Гефіон, замку Кастелетт, палацу Русенборг (15 євро), Мармурової і Російської церков, 
ратуші, пішохідної вулиці Стрегет, Латинського кварталу, Круглої башти (4 євро), Нової гавані. Ніч у 
готелі (в передмісті).  
 
День 2 Копенгаген 
Сніданок. Вільний час в Копенгагені. Огляд палацового комплексу Амалієнборг (о 12.00 - зміна 
варти). За бажанням, прогулянка на катері по каналах Копенгагена (12 євро). За бажанням - 
відвідування парку розваг "Тіволі" (додаткова оплата) Ніч у готелі (в передмісті).  
 
День 3 Копенгаген – Хельсінгборг 
Сніданок. Відвідування «ренесансної перлини Данії» - замку Фредриксборг (11 євро) і зовнішній 
огляд замку Гамлета Крунуборг в Ельсінорі. Поромна переправа Хельсінгер - Хельсінгборг. Переїзд 
на територію Норвегії. Ночівля.  
 
День 4 Осло 
Сніданок. Екскурсія містом із оглядом нового району Aker brygen, старої фортеці, королівського 
палацу, парламенту, вулиці Карла Юхана. Відвідування музеїв кораблів вікінгів (10 євро), судна 
«Фрам» (10 євро) та плоту «Кон-Тікі» (11 євро). Вільний час в Осло. За бажанням - відвідування 
Національної галереї (11 євро), Історичного музею, Ратуші. Огляд парку скульптур Густава 
Вігеланна. Переїзд у готель. Ніч у готелі.  
 
День 5 Осло - плато Хардангервідда – водосп. Верінгфоссен - Ойстессе – водосп. 
Стендалфоссен - Берген  
Сніданок. Переїзд у Берген через мальовниче плато Хардангервідда. Зупинки для огляду церкви в 
Торпо, водоспаду Ворінгфоссен. Зупинки на панорамних майданчиках для фото. Дорога вздовж 
Хардангер-фіорда. Зупинка в містечку Ойстессе, відпочинок, купання у фіорді. Зупинка біля 
водоспаду тендалфоссен (можна зайти за водоспад). Оглядова екскурсія по місту Берген. Переїзд 
в готель. Ніч у готелі.  
 
День 6 Берген - Нерей-фіорд - Согне-фіорд - Фоднес - Манхіллер  
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-х годинний круїз по Нерей-фіорду і 
Согне-фіорду (55 євро) – по найвужчому та найбільшому фіордам у світі. Пором із Фоднеса в 
Манхіллер. Переїзд в готель. Ніч у готелі.  



 
День 7 Відпочинок на березі фіорду 
Сніданок. Переїзд в Лейкангер.Відпочинок на березі фіорду! Ви зможете піти купатися, покататися 
на човнику, ловити рибу, піти в гори або просто насолоджуватися мальовничою природою.  
 
День 8 Лейкангер - льодовик Бойебрін - Бріксдальський льодовик – Ольден 
Сніданок. Переїзд в Ольден мальовничою дорогою з фантастичними видами. Зупинки біля 
льодовика Бойебрін і на панорамному майданчику біля Норд-фіорду. Підйом на Бріксдальський 
льодовик. Вільний час. Переїзд у готель. Ніч у готелі. 
 
День 9 Ольден – Гейрангер-фіорд - "Летюча скеля" - Ліллегаммер - Осло  
Сніданок. Круїз по найкрасивішому фіорду в світі - Гейрангер-фіорду (45 євро). Гейрангер-фіорд є 
об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ви побачите відомі водоспади "Сім сестер" і 
"Наречений". Вільний час в Гейрангері. Відвідування одного з найвідоміших світових 
фотографічних об'єктів - «Летючої скелі». «Родзинка програми»: підйом на автобусі на гору 
Далснібба (10 євро) висотою 1500 метрів, «дах Норвегії» (за умови ясної і сухої погоди без опадів). 
Переїзд в Ліллегаммер, столицю зимової Олімпіади 1994 року, огляд олімпійського трампліну. 
Переїзд в Осло. Ніч у готелі у передмісті.  
 
День 10 Еребру - Уппсала - Стокгольм  
Сніданок. Виїзд у Стокгольм. Зупинка в Еребру для огляду середньовічного замку і прогулянки 
головною вулицею міста. Відвідування давньої столиці Швеції міста Уппсала. Прибуття в 
Стокгольм. Ніч у готелі (в передмісті).  
 
День 11 Стокгольм  
Сніданок. Екскурсія містом з оглядом острова Гамла Стан, міського собору, королівського палацу, 
ратуші, «флігеля Карлссона», парламенту, середньовічних вуличок. Вільний час.За бажанням: 
прогулянка каналами міста (25 євро), відвідування музею фрегата «Ваза» (15 євро). Ніч у готелі (в 
передмісті).  
 
День 12 Стокгольм - Київ  
Сніданок. Трансфер в аеропорт. Виліт до Києва (рейс PS172).  

Додаткова інформація * Вартість вхідних квитків може змінюватися в залежності від курсу крони 
до євро!  


