SKANDINAVSKI TRIKOTNIK
PROGRAM POTOVANJA: 5 DNI
NAČIN POTOVANJA: LETALO

1. dan: SLOVENIJA – LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA - KOPENHAGEN
Odhod udeležencev potovanja izpred dogovorjenega mesta ter vožnja na izbrano letališče ter
polet letala proti Kopenhagnu. Po pristanku sledi vožnja proti središču mesta in ogled
mestnih znamenitosti: palača Christansborg - Parlament, palača Amalienmborg - rezidenca
kraljeve družine, borza, gledališče, fontana Gefion, staro pristanišče Nyhavn, kip morske
deklice, .... Namestitev v hotelu, večerja ter nočitev.

2. dan: KOPENHAGEN - ROSKILDE - FREDERIKSBORG – KRONBORG - KOPENHAGEN
Po zajtrku bo sledil celodnevni izlet po polotoku. Najprej se bomo zapeljali do bližnje bivše
prestolnice Roskilde, ter si v njeni okolici ogledali zanimivi Vikinški muzej. Nadaljevali
bomo vožnjo do renesančnega gradu Frederiksborg, ki je urejen kot narodni muzej. Ogled.
Nadaljevanje vožnje po obalni cesti do Helsingorja, kjer si bomo ogledali Hamletov dvorec
Kronborg od zunaj ter grajsko dvorišče. Sledi vožnja po obalni cesti “danske riviere” nazaj
do Kopenhagna. Sledi vkrcanje na trajekt ter nočna vožnja do Osla. Večerja in nočitev na
trajektu.

3. dan: OSLO - BERGEN (437 km)
Jutranji prihod v Oslo, skandinavski samopostrežni zajtrk na ladji nato vožnja ob fjordu Tyri
do kraja Gol, kjer so spektakularne gore Hallingskarv, spust proti najdaljšemu in
najglobjemu fjordu na svetu - fjordu Sogn. Obisk vasice Flam, ki je vrh fjorda Aurands.
Popoldne se bomo vkrcali na ladjo in podali na dvourno križarjenje po ozkih fjordih
Aurlands in Naeroy do Gudvangena. Sledi ogled številnih prečudovitih slapov, ki padajo z
visokih čeri. Postanek pri starih tipičnih kmečkih naseljih vzdolž fjordov. Vožnja nad
znamenitim kanjonom Stalheim, ki slovi po najbolj strmi cesti v Evropi, ob gori Sugarloaf do
Berga, prestolnice zahodne Norveške in vrata fjordov. Nastanitev v hotelu, in nočitev.

4. dan: BERGEN - OSLO (473 km)
Po zajtrku sledi ogled mestnih znamenitosti: staro pristanišče Bryggen, znamenita ribja in
cvetlična tržnica,... Odhod iz Bergna in vožnja skozi fjord Hardanger, mimo Oystese do
Bruravika, vožnja s trajektom do Brimnesa. Nadaljevanje vožnje skozi spektakularno dolino
Mabodal, skozi niz zavojev in predorov do Fosslija. Postanek za ogled 182 m visokih slapov
Voringsfoss, ki imajo najvišji vertikalni padec na Norveškem. Panoramska vožnja do
turističnega kraja Geilo. Po oddihu vožnja do Osla. Nastanitev v hotelu. Večerja in nočitev.

5. dan: OSLO – LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA - SLOVENIJA
Po zajtrku ogled mestnih znamenitosti: svetovno znane Vikingške ladje, muzej Fram, muzej
Kon - tiki, Mestna hiša, Parlament, gledališče, Kraljeva palača, Vigeland park,
Holmenkolnsko skakalnico... Sledi prevozi do letališče ter polet na izbrano letališče v
popoldanskih urah. Po pristanku še prevozi v Slovenijo, kamor bomo prispeli v poznih
večernih urah.

CENA POTOVANJA: Prosimo vas, da nas kontaktirate za ceno, ki vam jo izračunamo glede
na želeno število potnikov, vključenih storitev, kategorijo hotela in termin potovanja.

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 avtobusni prevoz na izbrano letališče in nazaj,
 letalski prevoz letališke pristojbine,
 avtobusni prevozi po programu v Skandinaviji,
 3 x nočitev z zajtrkom v hotelih ***/**** v dvopostelnjih sobah TWC,
 3 x večerja v lokalni restavraciji ali hotelu ( kot npr.: Hercegovina v Kopenhagnu)
 trajektni prevozi za avtobus in potnike na relacijah: Kopenhagen - Oslo (nastanitev v
1/4 TWC kabinah,samopostrežna večerja in zajtrk na ladji),
 2 urno križarjenje po fjordih,
 ogledi mest (Oslo, Bergen, Copenhagen) vključno z vstopninami za muzeje:
Frederiksborg, Viking na Danskem ter Fram, Kon - Tiki,
 osnovno nezgodno zavarovanje
 odlično vodstvo in organizacijo potovanja
 DDV.

MOŽNA DOPLAČILA:
 enoposteljna soba,
 zavarovanje rizika odpovedi,
 zavarovanje CORIS.
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