NORVEGIJOS FIORDAI 6d.
(Bergenas, Oslas, Flamas, Gudvangenas)
1 diena







Išvykimas iš Lietuvos (Vilniaus, Kauno ir Panevėžio) į Rygą.
Kelionė per Latvijos teritoriją.
Registracija į keltą plaukiantį į Stokholmą.
~17:30 išplaukimas į Stokholmą.
Pageidaujantys gali pavakarieniauti kelte (papildomas mokestis).
Nakvynė kelto kajutėse.

2 diena
 ~10:30 atplaukiame į Stokholmą.
 Pageidaujantys gali papusryčiauti kelte (papildomas mokestis).
 Vykstame į Oslą.
 Vakare atvykstame į Oslą.
 Vakarinė ekskursija po Oslo senamiestį.
 Registracija į viešbutį Oslo apylinkėse.
 Poilsis.
 Nakvynė viešbutyje.
Oslas yra įsikūręs vaizdingame 100 kilometrų Oslo-fjordo pradžioje, tačiau miestą sudaro ne tik žemyninė
dalis, bet ir 40 salų, iš kurių kiekviena gali nustebinti savo meniškumu. Šis miestas yra unikalus ir ne tik
todėl, kad jis yra Norvegijos sostinė. Oslas egzistuoja šimtmečius, tai miestas, kur šiuolaikiniai pastatai
persipoina su senoviniais, o gražūs kalnai dera su miškais ir salomis. Jūs čia nesutiksite pietinės šilumos, o
visa Norvegija, tiesą sakant, nėra deganti šalis. Tačiau miestas sužavės jus savo ramybe ir harmonija.
3 diena
 Pusryčiai viešbutyje viešbutyje (perkant ekskursijų paketą pusryčiai įskaičiuoti).
 Išsiregistravimas iš viešbučio.
 Pageidaujantiems ekskursinė išvyka į Fjordus (papildomas mokestis ~ 55 €/asm).
 Vykstame link Bergeno.
 Įsikūrimas viešbutyje Bergeno apylinkėse.
 Nakvynė viešbutyje.

Norvegija... Būtent čia yra nuostabūs kriokliai, krištoliniai vandenys, kurie teka į upes ir įlankas, čia turistai
gali mėgautis gražiais ledynais, esančiais aplinkinių kalnų viršūnėse. Apsilankę šiose nuostabiose vietose,
pasinersite į legendų pasaulį apie nuostabius velnius ir senovinius vikingus - drąsius karius ir jūreivius, kurie
kadaise baugino visą Europos žemyną. Tai ledo žemė. Tikriausiai čia gimsta tik vikingai ir valkirijos, kuriems
nebaisūs: šaltis ir sunki šiaurinė gamta.
Tačiau pagrindinė šios šalies atrakcija, žinoma, yra Norvegijos fjordai! Kasmet turistai atvyksta iš viso
pasaulio! Norvegijoje yra žinomų fiordų, kurie yra įtraukti į UNESCO gamtos paveldo sąrašą, vienas iš jų yra
„Nerėjaus fiordas“.
Visius Norvegijos gamtos grožius ir didybę galima pajusti tik keliaujant vandeniu. Tai kelionė laivu iš
vaizdingo Flomo kaimo, patrauklaus miestelio, esančio ant Aurlando - fjordo į Gudvangeno kaimą prie
Nerėjaus fjordo, leis Jums mėgautis klasikiniu Norvegijos vaizdu ir aukštomis uolomis su sniegu dengtomis
viršūnėmis bei skaidraus vandens lygumomis.
Pageidaujant, už plaukimą laivu mokama papildomai iš anksto (suaugusieji – 55€, vaikai iki 12 metų – 40€).
Išvykimas į Bergeną. Pakeliui turėsime nedidelį sustojimą netoli vieno didžiausių Norvegijos krioklių Tvindefossen. Dėl savo prieinamumo ir neįtikėtino grožio jis yra vienas iš labiausiai lankomų vietų šalyje. Yra
ir kita priežastis - legenda, kad vanduo iš krioklio padidina „vyrišką stiprumą“ ir turi jauninimo savybių.

4 diena






Pusryčiai viešbutyje viešbutyje (perkant ekskursijų paketą pusryčiai įskaičiuoti).
Išsiregistravimas iš viešbučio.
Vykstame į Bergeno centrą (Viešojo transporto bilietai apmokami pačių keliautojų ~ 5 €/asm.).
Ekskursija po Bergeną.
Naktis autobuse.

Bergenas yra antras pagal dydį Norvegijos miestas. Čia turtinga istorija glaudžiai susieta su modernumu. Iš
čia prasideda kelias į vaizdingiausius Norvegijos fjordus. Pagal Norvegijos standartus, Bergenas laikomas
dideliu miestu, bet čia komfortiška atmosfera yra būdinga mažam miesteliui. Gyventojai didžiuojasi savo
miesto grožiu ir įvairove, jūrinėmis, komercinėmis ir kultūrinėmis tradicijomis. Visada draugiški, jie džiaugiasi
galėdami pasakyti jums kelią arba dalintis įdomia informacija.
Miesto istorija prasideda prieš 900 metų, dar vikingų laikais. Kaip vienas iš Hanzos sąjungos tvirtovių,
Bergenas jau keletą šimtmečių buvo klestintis Norvegijos ir kitų Europos šalių prekybos centras. Hanzos
krantinė Briugen - pagrindinis miesto istorinis paminklas, kuris įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.
Yra daug restoranų, kavinių, barų, suvenyrų parduotuvių ir muziejų. Senieji Bergeno rajonai yra gyva ir
vaizdinė istorija.
Mes keliausime palei gražiausiu keliu, jungiančiu Bergeną su Oslu. Čia galėsite mėgautis tikrai neįtikėtinais
šios šiaurės šalies kraštovaizdžiais. Pravažiuosime Vosewangen - gyvą Norvegijos širdį; iš čia pėsčiųjų takai
paplito po visą šalį.
Po trumpos kelionės kalnų serpantinu, įvažiuosime į Vallaweik
stebuklingai mėlyną šviesą, o išvažiuodami pasiekiame „Hardanger“
fjordo. Jis pakeitė keltų paslaugą, tapdamas trumpiausio maršruto
tiltas yra ilgiausias Norvegijoje, ir tai kad iš tikrųjų tai yra tunelių,
papildo jo unikalumą.

tunelį, kuris visą jo ilgį spinduliuoja
tiltą, kuris buvo įrengtas virš Hardanger
tarp Bergeno ir Oslo dalimi. Be to, kad
iškastų abiejose fjordo pusėse, tęsinys,

5 diena








Atvykstame į Stokholmą.
Ekskursija pėsčiomis po Stokholmą.
Laisvas laikas mieste.
Registracija į keltą.
~17:00 išplaukimas į Rygą.
Nakvynė kelto kajutėse.

Pažintis su Stokholmu prasidės nuo senamiesčio: vaikščiosite senove alsuojančiomis gatvelėmis, gėrėsitės
miesto įžymybėmis, karališkais rūmais. Laisvu laiku galėsite apsilankyti suvenyrų parduotuvėse, paragauti
švediškos virtuvės šedevrų kavinėse bei restoranuose arba pažiūrėti apsaugos pasikeitimą prie karališkos
rezidencijos. Taip pat galėsite nuvykti į Vaza muziejų, kuris saugo įspūdingą eksponatą – didžiausią ir
prabangiausią XVI amžiuje laivą Vaza, kuris nuskendo pirmosios kelionės pradžioje ir po vandeniu išbuvo net
300 metų.
Nuo XIII a. Stokholmas yra pagrindinis šalies ekonominis centras. Šiandien jis yra didžiausias Švedijos
miestas. Slussen sankryža yra senoji hidraulinė konstrukcija, jungianti Milareno ežero vandenis su Baltijos
jūra. Senamiestis - Gamla Stan - miestas tarp tiltų - istorinis Stokholmo centras. Prieš kelis šimtus metų
senamiestis buvo laikomas atskiru miestu, bet vėliau tapo istoriniu Stokholmo rajonu. Pastatas kažkada
skirtas bajorų susirinkimams - elegantiškas pastatas, apsuptas gerai prižiūrimų sodų. Iki šiol jis vis dar
naudojamas numatytiems tikslams, kaip vieta įvairiems Švedijos kilmingų šeimų renginiams. „Riterių sala“ sala, turinti septynis šimtus metų istoriją, kurioje yra Riddarholmeno bažnyčia, kuri laikoma viena seniausių
miesto paminklų. Nuo Mälaren ežero kranto, atsiveria gražus vaizdas į Stokholmo rotušę - vieną iš
pagrindinių miesto lankytinų vietų, Švedijos sostinės simbolį.

6 diena





Pageidaujantys gali papusryčiauti kelte (papildomas mokestis).
~11:00 atplaukimas į Rygą.
Ekskursija pėščiomis po Rygos miestą.
Kelionė atgal į Lietuvą.

Ryga – Latvijos sostinė. Šio miesto simboliai yra Domo katedra, Miltelių bokštas, Švedijos vartai, Rygos pilis,
Trijų brolių gyvenamasis kompleksas, Šv. Petro, Šv. Jokūbo ir Šv. Jono katedros, Juodagalvių namai,
unikalūs mediniai pastatai ir Dauguvos krantinė. Pėsčiomis vaikščiosime po senamiesčio gatves. Taip pat
aplankysime vietas, kuriose buvo nufilmuoti garsūs filmai: „Šerlokas Holmsas ir gydytojas Watsonas“,
„Septyniolikos pavasario akimirkų“.






Kelionę organizuoja InterLux Travel
Galimas išvykimas iš: Vilniaus, Kauno, Panevėžio
Kilus klausimams rašykite mums: keliones@beta.lt
Kilus klausimams skambinkite mums: +37064030308

