
 

 

Скандинавия 
 Берген, Осло, Гьотеберг, Малмьо, Копенхаген, Стокхолм, Хелзинки 

и Норвежките фиорди 
25.06.2020 – 03.07.2020 

19.07.2020 – 27.07.2020 

06.08.2020 - 14.08.2020 

21.08.2020 - 29.08.2020 

1 ден  

Полет до Берген, разглеждане на Берген  

Среща на летище София, Терминал 2 за полет с прекачване до град Берген. Среща с екскурзовод-

водача, който ще придружава групата по време на екскурзията.  Пристигане в 13.40 ч. и трансфер с 

автобус от летището до града. Следва туристическа обиколка на града с местен рускоговорящ 

екскурзовод. Турът ще премине край крайбрежната Ханзейска улица, квартал Брюген, каменната 

крепост Бергенхус и кулата Розен кранц, музеят на Ханзата, църквата Света Богородица и най-

големия рибен пазар в Норвегия. Следобеда, настаняване в хотел в района на фиордите, свободно 

време за  вечеря и нощувка. 

 

2 ден 

Нерьойфиорд, Фломската железница 

Закуска.   

*По желание и срещу допълнително заплащане: двучасов круиз по Нерьойфиорд.  

Това е най-тясното разклонение на Зьогнефиорд, 17 километра между стръмни скали, зелени 

планински била, в пълното отсъствие на съвременна техника. 

*По желание и срещу допълнително заплащане: пътуване с Фломската железница. 

Железницата минава по най-стръмния склон в света и преодолява 870 м разлика във височината. По 

време на пътуването се наблюдават кристални реки, каскади от водопади, заснежени планински 

върхове и гледка към величествения Аурландсфиорд. 

Забележка: Възможно е участието и в двете доп. екскурзии, осъществяват се последователно! 

Следобед, връщане във Флом и отпътуване за района на Осло. Настаняване в хотел. Вечеря по 

желание. Нощувка. 

 

3 ден 

Осло, Острова на Музеите 

Закуска и отпътуване за Осло. Следва обиколен тур, включващ кметството, парка “Вигеланд” с с 

неговата най-голяма сбирка от скулптури, дело на Густав Вигеланд, крайбрежната улица Акер Брюге 

и сградата на Новата Опера. По-късно ще има възможност за посещение на замъка Акершус, в който 

са погребани норвежките монарси.   



Следва пътуване с автобус до Бюгдой – Острова на музеите. Там ще има възможност за посещение 

на Музея на викингските кораби, Норвежкия морски музей, „Кон Тики”, и „Фрам” – корабът, на 

който Фритьоф Нансен покорява Северния полюс. Свободно време за посещение по интереси. 

Oтпътуване за района на Гьотеборг. Настаняване в хотел. Вечеря по желание. Нощувка.   

 

4 ден 

Гьотеборг, Малмьо 

Закуска. Обзорна обиколка на Гьотеборг - вторият по големина и значение град в Швеция. Ще има 

възможност за посещение на Дворцовия парк, Операта, фонтана „Посейдон” на Йотаплац, Морската 

кула и Кронхюсет – най-старата сграда в града. Свободно време. Отпътуване за Малмьо. Следва 

туристическа програма, включваща площадите  Stora Torget /Големия площад/, Lilla Torg /Малкия 

площад/ и Площада Густав Адолфс, сградите на Кметството,  църквата Свети Петър,  замъка 

Малмьохус. Настаняване в хотел. Вечеря по желание Нощувка в Малмьо. 

 

5 ден 

Копенхаген, Кронборг 

Закуска и напускане на хотела. Отпътуване за Копенхаген. Преминаване през 16 километровия мост - 

тунел през протока Йоресунд, който съединява Дания и Швеция. Предстои обиколка с местен 

екскурзовод на български език, включваща зданието на кметството, двореца Кристиансборг, 

борсата, старото и новото пристанище, двореца Амалиенборг и фотопауза при “Малката русалка” от 

приказките на Андерсен. 

Отпътуване за замъка Кронборг, познат като замъка на Хамлет, където всяка година световно 

признати театрални трупи представят своята версия на гениалната творба на Шекспир. По желание: 

посещение на  кралските апартаменти, Рицарската бална зала, подземията със статуята на Холгер 

Датски.  

Преминаване от Дания в Швеция с ферибот. Настаняване в хотел в района на Йоншьопинг, на брега 

на езерото Ветерн. Нощувка. 

 

6 ден 

Стокхолм 

Закуска. Отпътуване за Стокхолм. Градът изумява с красотата си и е разположен на 14 острова, 

свързани помежду си с 57 моста. Свободно време за обяд. Качване на кораба за Хелзинки. Започва 

едно невероятно морско пътуване сред 24 000 острова на Стокхолмския архипелаг. Нощувка в 

каюти.  

 

7 ден 

Хелзинки  

10.00 ч. пристигане в Хелзинки.  Обиколка на града с местен екскурзовод на руски език – пешеходен 

тур с впечатляващата сграда на Финския парламент, Сенатския площад. Свободно време. Привечер 

обратно отпътуване за Стокхолм с круизния кораб. Нощувка в каюти.  

 

8 ден 

Стокхолм, музеите на Юргорден  

09.30 ч. пристигане в Стокхолм. Обзорна обиколка с местен екскурзовод на руски език. По време на 

тура има възможност за разходка из лабиринт от улички в стария град, край Кралският дворец, както 



и по крайбрежната улица. Турът също включва посещение на сградата на Кметството с местния 

екскурзовод (заплаща се входна такса) известна с церемониите по връчването на Нобеловите 

награди и Златната зала покрита с мозайки от 18 милиона елемента, позлатени с 10 кг злато.  

Свободно време за обяд, следобед следва посещение на музеите на остров Юргорден по избор и по 

интереси сред които: 

*Корабът - музей Васа - построен около един от най-обсъжданите морски съдове на всички 

времена, поради удивителната история на зрелищното си спускане на вода на 10 август 1628 г., 

когато пред очите на тълпата потъва след като изминава по-малко от миля. За изработката му са 

изсечени 16 хектара дъбови гори и когато през 1961 година, е изваден, се оказва, че дървото е 

непокътнато. 

*Скансен – първият в света етнографски музей на открито пресъздава картина на шведския бит от 

началото на 20 век. Ще видите над 150 домове от различни части на страната. 

*Нордическия музей, който предлага експонати от фолклора, скандинавската култура и мода 

*Музея на принц Валдемарсуде, притежаващ експонати от скандинавската живопис и скулптура.  

Настаняване в хотел. Вечеря по желание. Нощувка 

 

9 ден 

полет за София  

Трансфер до летище Арланда за полет до София с прекачване. Пристигане в София на Терминал 2 в 

14.20 ч.  

Цени за дати 25.06.2020 и 19.07.2020 

Вид настаняване Цени:  

Възрастен в двойна стая и вътрешна каюта за четирима 2 380 лв 

Възрастен в двойна стая и вътрешна каюта за двама 2 435 лв 

Трети възрастен  

/в двойна стая на доп. легло и вътрешна каюта за трима/ 

2 380 лв 

Възрастен в единична стая и вътрешна каюта 3 095 лв 

Дете до 12 г., настанено с двама възрастни 2 330 лв 

Цени за дати 06.08.2020 и 21.08.2020 

Вид настаняване Цени: 

Възрастен в двойна стая и вътрешна каюта за четирима 2 320 лв 

Възрастен в двойна стая и вътрешна каюта за двама 2 375 лв 

Трети възрастен  

/в двойна стая на доп. легло и вътрешна каюта за трима/ 

2 320 лв 

Възрастен в единична стая и вътрешна каюта 3 035 лв 

Дете до 12 г., настанено с двама възрастни 2 270 лв 



 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:  

*Самолетни билети София-Берген на отиване и Стокхолм-София: полети с прекачване на Амстердам 

на KLM Royal Dutch Airlines 

*Летищни такси 

*Багаж: ръчен салонен: 1 брой до 10 кг с размери 55/40/23 и 1 дамска чанта/лаптоп 

*Багаж: 1 брой чекиран до 23 кг 

*Трансфери летище - хотел - летище 

*Транспорт с автобус на местна лицензирана транспортна агенция  по горепосочения маршрут 

*Екскурзовод на български език по време на цялото пътуване и превод при нужда на местните 

екскурзоводи от съответния език 

*Автобусни и пешеходни обиколки на Берген, Осло, Гьотеборг, Малмьо, Копенхаген, Стокхолм, 

Хелзинки 

*Местни екскурзоводи за Берген, Гьотеборг, Стокхолм, Хелзинки и  Копенхаген 

*8 нощувки, както следва: 

1 нощувка със закуска в хотел*** в района на Берген 

1 нощувка със закуска в хотел*** в района на Осло  

1 нощувка със закуска в хотел*** в района на Гьотеборг 

1 нощувка със закуска в хотел*** в Малмьо 

1 нощувка със закуска в хотел*** в района на Йоншьопинг 

2 нощувки във вътрешни каюти на кораба от Стокхолм до Хелзинки  

1 нощувка в хотел*** в района на Стокхолм  

*Всички пътни и пристанищни такси  

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:  

*Бакшиш за обслужващия персонал: 20 евро = 40 лева на човек – еднократно 

/задължителни, заплащат предварително от България, начисляват се към пак. цена/  

*Мед. застраховка за периода на екскурзията на ЗК „Уника” с покритие 10 000 Е за лица до 65 г.: 18 

лв /по желание, заявява се и се заплаща предварително от България/  

*Мед. застраховка за периода на екскурзията на ЗК „Уника” с покритие 5 000 Е за лица 65 г. – 70 г.: 27 

лв /по желание, заявява се и се заплаща предварително от България/  

*Мед. застраховка за периода на екскурзията на ЗК „Уника” с покритие 4 000 Е за лица над 70 г.: 36 

лв /по желание, заявява се и се заплаща предварително от България/  

*Фериботен круиз по Зогнефиорд: възрастен 65 Е = 130 лв, дете до 14 г. 32 евро = 64 лв 

/по желание, заявява се и се заплаща предварително от България - предварителна резервация/  

*Фломската железница – възрастен 79 Е = 155 лв, дете до 14 г. 39 Е = 78 лв 

/по желание, заявява се и се заплаща предварително от България – предварителната резервация 

се потвърждава при свободни наличности, до изчерпване на наличностите/  

*Вход за Кметството в Стокхолм: 120 шведски крони = 25 лв 

/по желание, заявява се и се заплаща предварително от България/  

*Вход в музея Васа: 150 шведски крони = 30 лв  

/по желание, заявява се и се заплаща предварително от България, за да се избегне чакането на 

опашката/ 

*Пакет 5 вечери в ресторантите на хотелите: в района на Берген, в района на Осло, Гьотеборг, 

Малмьо и  Йоншьопинг  и 2 закуски на кораба от Стокхолм до Хелзинки = 273 лв 



/по желание, заявяват се и се заплащат предварително от България/  

*Доплащане за настаняване в каюта с прозорец за двете нощувки на кораб: 63 лв на човек при 

настаняване в  двойна каюта 

/по желание, заявява се и се заплаща предварително от България – предварителната резервация 

се потвърждава при свободни наличности/  

*Трансфер и вход в музея на Волво в Гьотеборг с екскурзовод на руски език: 18 евро при минимум 

20 участници /по желание, заплаща се на място/ 

* Вход в замъка Кронборг /Хамлет/: 145 датски крони /по желание, заплаща се на място/ 

*Вход в Скансен: 220 шведски крони /по желание, заплаща се на място/ 

*Застраховка “Отмяна на пътуване”- тази застраховка покрива рискове в случай на отказ за пътуване 

от страна на туриста при доказано заболяване или отмяна на пътуването поради неблагоприятни 

метеорологични условия и други форсможарни обстоятелства. 

*Туроператорът предоставя възможност за сключване на допълнителна застраховка “Отмяна на 

пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма. ТО предлага Застраховка Отмяна на пътуване 

при ЗАД Армеец – България, ул. „Стефан Караджа“ № 2 гр. София – Общи условия. 

 

Полетна информация: 

София 06:55 – Амстердам 09:00 

Амстердам 12:00 – Берген, 13:40 

Стокхолм, 06:30 – Амстердам 08:40 

Амстердам 10:30 - София 14:20 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

Необходима валута за Скандинавия:  

Около 130 лв на човек в норвежки крони (600 крони)  

Около 300 лв човек в шведски крони (1600 крони)  

Около 80 лв на човек в датски крони (300 крони)  

Около 100 лв на човек за Хелзинки в евро (50 евро) 

*Във Финландия местната валута е евро! 

 

Условия за резервации:  

*Депозит: 50% от пакетната цена при записване 

*Доплащане: до  дни преди дата на заминаване 

 

Условия за анулация/прекратяване на договора: 

В случай на отказ от пътуването или прекратяване на договора по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, 

ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява платената сума за пътуването, като удържа стойността на издадения 

самолетен билет /ако има такъв/ и допълнително удържа следните такси за отказ: 

*от деня, следващ деня на подписване на договора до 60 календарни дни преди датата на тръгване 

за самолетните програми – такса в размер на 100 лв на турист, 

*от 59 до 30 календарни дни преди датата на тръгване - 100% от внесения депозит. 

*от 29 до 14 календарни дни преди датата на тръгване - 75% от общата цена на туристическия пакет; 

*под 14 календарни дни 100% от общата цена на туристическия пакет; 

- Няма паспортен и визов режим в страните, няма медицински и здравни изисквания, свързани с 

пътуването.               info@fcradventures.com 

Тел. 02 8660391, 0887852312 

София, ул. Цар Асен № 88 

http://www.romanticholidays.net/.html
mailto:info@fcradventures.com

