
  

 

Норвегия  
20 юли 2020 – 26 юли 2020 

10 август 2020 – 16 август 2020  

 

1 ден 

Полет до Берген, разглеждане на Берген  

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

екскурзоводa, който ще придружава групата по време на екскурзията.  Пристигане в 13.25 ч. и 

трансфер с автобуса 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. Свободно време. Настаняване в хотел в 

района на фиордите. Вечеря по желание. 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. 

Oтпътуване за района на Стрин/Лоен. Настаняване в хотел. Вечеря по желание. Нощувка. 

 

3 ден 

Ледника Бриксдал на троломобил, круиз по Гейрангерфиорд, Пътя на орлите 

Закуска. Отпътуване с автобуса към ледника Бриксдал – част от най - големия ледник в 

Европа,  Йостедалсбреен. Продължаване към Гейрангерфиорд и свободно време за обяд с 

гледка към отвесни скали и неистови водопади. Отпътуване за Олесун по прочутия път на 

Орлите - един от най-живописните в Норвегия. В горната му част има платформа с прекрасна 

гледка към фиорда, а при ясно време, и към планината Далсниба. 

Пристигане в района на Олесун. Настаняване в хотел. Вечеря по желание. Нощувка. 

 



  

4 ден 

Олесун,  хълма Аксла, Атлантическия път 

Закуска. Разходка в центъра на Олесун - най-красивия норвежки град, известен с 

комплексното си строителство. Изкачване до хълма Аксла, откъдето могат да се наблюдават 

седемте острова, на които живописно е разположен Олесун. 

Следобед предстои пътуване с ферибот и автобус до Атлантическия път - отсечка между 

няколко малки острова, която осигурява връзка с континента. Освен красивата гледка в 

спокойно време могат да се видят китове и тюлени. 

Връщане в Олесун. Вечеря по желание. Нощувка 

 

5 ден 

Железницата Raumabanen, Лилехамер 

Закуска. Отпътуване с автобуса за Ондалснес, покрай фиордите Хайсафиорден, на който се 

намира Олесун, Ромдалсфиорд, Сторфиорден, Елингсойфиорден и качване на панорамната 

железница Раума. Линията се качва от морското равнище покрай  най-високата отвесна скала 

в Европа Тролвеген и преминава през долината Ромсдален. След Домбош пътуването с 

автобус продължава към планинския курорт Лилехамер. Според времето на пристигане има 

възможност за посещение на Парка Майхауген – музей на открито, състоящ  се от повече от 

100 сгради – норвежки селски къщи, рибарска хижа, църква. Настаняване в хотел. Вечеря по 

желание. Нощувка. 

 

6  ден 

Осло, полет за България 

Закуска Отпътуване за Осло. Обзорна екскурзия на норвежката столица Осло: Кралския 

дворец, Кметството, парка “Вигеланд” с неговата най-голяма сбирка от скулптури, дело на 

Густав Вигеланд, крайбрежната улица Акер Брюге, футуристичното здание на Новата Опера, 

открита през 2008 година. По-късно ще има възможност за посещение на замъка Акершус, в 

който са погребани норвежките монарси.  Свободно време. Свободно време за посещения по 

интереси. 

Трансфер до летището за полет до Бургас  в 23.30 ч. 

 

7  ден 

Пристигане в Бургас/София 

Пристигане на летище Сарафово в Бургас в 3.45 ч. . Полет до София с прекачване  

 

ЦЕНИ: 

Възрастен в двойна стая -  2375 лева 

Трети възрастен, настанен в двойна стая на доп. легло - 2340 лева 
Възрастен в единична стая - 2965 лева 

Дете до 12 г., настанено с двама възрастни - 2265 лева 
 



  

Забележка: наличието на тройни стаи е на запитване! 

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: 

*Самолетен билет София – Берген, свързан полет с прекачване на Амстердам на KLM Royal 

Dutch Airlines 

*Самолетни билет Осло – София с прекачване на Бургас /или Осло - Бургас, директен полет – 

според желанието на пътуващите/ 

*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 20 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  

*5 нощувки, както следва: 

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

1 нощувка със закуска в хотел*** в района на Stryn/Loen 

2 нощувка със закуска в хотел*** в района на Олесун 

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

*Всички пътни и фериботни такси,  

*Водач-екскурзовод на български език по време на цялото пътуване 

 

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА: 

*Медицинска застраховка за периода на екскурзията на ЗК „Уника” със застрахователно 

покритие 10 000 евро за лица до 65 г.: 12лв 

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

*Медицинска застраховка на ЗК "Уника" с покритие 5000 евро за лица от 65 г. до 69 г.: 18 лв 
/по желание, заявява се и се заплаща предварително от България/ 
*Медицинска застраховка на ЗК "Уника" с покритие 4 000 евро за лица над 70 г.: 24 лв 

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

* Фломската железница с удължение до Вос: възрастен - 82 евро = 165 лв, дете до 14 г. - 41 

евро = 80 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/  

*круиз до Гейрангерфиорд: 45 евро = 89 лв  

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

*Troll car до ледника Бриксдал: възрастен - 28 евро = 55 лв, дете до 15 г. - 14 евро = 28 лв /по 

желание, заявява се и се заплаща предварително от България/ 

*билет за железницата Raumabanen: възрастен - 50 евро = 98 лв дете до 16 г. – 25 евро = 

49 лв 

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

 

 



  

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Предварителната резервация на двете железници в програмата се потвърждава при 

свободни наличности, до изчерпване на местата. При липса на билети туристите 

пътуват с автобуса. Препоръчваме ранно записване на пътуването! 

 

*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 форсмажорни обстоятелства. 

 

Условия за резервации:  
*Депозит: 50% от пакетната цена при записване 
*Доплащане: до 35 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 странатa; няма медицински и здравни изисквания, 

свързани с пътуването. 

 

 

info@fcradventures.com 

Тел. 02 8660391, 0887852312 

София, ул. Цар Асен № 88 

mailto:info@fcradventures.com

