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City Break - Magia Oslo - 4 dni (samolotem z Krakowa)
Norwegia Oslo

Program
Oslo - skandynawska stolica, która idealnie łączy miejski styl życia i bliski kontakt z naturą. Zarówno nowoczesne, szklane budowle, jak i zabytkowe pałace i
kamienice wspaniale komponują się malowniczymi fiordami, licznymi wysepkami porośniętymi zielonymi lasami i parkami. Zapraszamy w niezapomnianą podróż do
krainy wysp, lasów i parków, gdzie dynamiczne życie miejskie przeplata się z jedyną swoim rodzaju naturą.
Program:
Dzień 1:
Odprawa na lotnisku i przelot do Oslo - stolicy Norwegii. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie, czas wolny lub początek zwiedzania w zależności od godzin przylotu.
Dzień 2-3:
Kolejne dwa dni to czas na poznanie wspaniałej atmosfery, fascynujących zabytków i najciekawszych atrakcji Oslo, takich jak
- Domkirke - XVII wieczna katedra będąca najważniejszą świątynią Oslo, odbywają się w niej koronacje oraz śluby królów norweskich
- Radhus - Ratusz Miejski to oszałamiających wielkości budowla znana na całym świecie jako miejsce corocznego wręczania pokojowej Nagrody Nobla
- Park Frogner – mieści się w nim zbiór zaskakujących w swej formie i przekazie rzeźb wspaniałego norweskiego artysty Gustava Vigelanda, które są dziełem
prawie 40 lat pracy twórcy
- Stortinget - budynek Parlamentu Norweskiego zbudowany w neoromańskim stylu, gdzie podejmowane są wszystkie ważne decyzje dotyczące zasad prawnych i
polityki
- Pałac Królewski - rezydencja królewska otoczona bogatym ogrodem przyozdobionym w rzeźby członków rodu królewskiego, obecnie znajduje się tam siedziba
króla Haralda V
- Zamek Akershus – wybudowany pod koniec XIII wieku kompleks fortyfikacji obronnych, który nigdy nie został zdobyty przez wrogów
- Galeria Narodowa – posiada ona największe zbiory sztuki norweskiej i europejskiej m.in. sławny „Krzyk” Edwarda Muncha
- Opera Narodowa – doskonale wpisująca się w krajobraz wybrzeża Oslo, jego bryła pokryta białym marmurem to futurystyczne dzieło sztuki norweskich architektów
- Muzeum Łodzi Wikingów, w którym znajdują się w nim zbudowane ponad 1100 lat temu łodzie skandynawskich wojowników i kupców
- Aker Brygge – dawna przestrzeń przemysłowa na nabrzeżu portowym, która została przekształcona w kompleks budowlany z centrum handlowym, mariną,
biurami oraz mieszkaniami i deptakiem z restauracjami
- Deptak Johan’s Gate – główna ulica Oslo, przy której znajdują się sklepy oraz nocne kluby
- Muzeum Fram – muzeum zbudowane specjalnie dla eksponatu statku polarnego Fram, dzięki któremu badacz Roald Amundsen jako pierwszy zdobył biegun
południowy
- Centrum Pokojowe Nobla – z interaktywnymi wystawami dotyczącymi zwycięzców Pokojowej Nagrody Nobla, a także fundatora nagrody, oprócz tego centrum
pełni też funkcję kulturalno-kongresową
- Holmenkollen - Miejsce Igrzysk Olimpijskich w 1952 roku
W przerwach podczas zwiedzania proponujemy czas wolny na posiłek, podczas którego będzie możliwość spróbowania tradycyjnych norweskich potraw jak
niesolona i suszona zimnym powietrzem torrfisk, finnbiff, czyli gulasz z renifera lub tradycyjne słodkości jak krumkake nadziewane bitą śmietaną. (płatne
indywidualnie wg zamówienia).
Ponadto Oslo oferuje bogaty wachlarz atrakcji dodatkowych, realizowanych fakultatywnie w czasie wolnym, w którym każdy znajdzie coś dla siebie:
- Oslo Fiord - rejs statkiem pomiędzy licznymi wysepkami fiordu norweskiego, podczas którego z pokładu będzie można podziwiać piękne widoki (ok. 203 - 448
NOK/os.)
- Norweskie Muzeum Ludowe - muzeum i skansen, które prezentują ludowe dziedzictwo norwegów, można tam także spróbować świeżych tradycyjnych wypieków
lub przejechać się dorożką (ok. 130 NOK/os.)
- Muzeum Muncha - posiada największą na świecie kolekcję prac Edwarda Muncha, przepisanych w testamencie miastu Oslo (ok. 120 NOK/os.)
- Muzeum Kon-Tiki - prezentuje eksponaty związane z wyprawami Thora Heyerdahla, jak tratwa Kon-Tiki, którą podróżnik przepłynął Pacyfik lub dziesięciometrowy
model rekina wielorybiego (ok. 120 NOK/os.)
Wieczorami proponujemy skorzystać, ze słynnych rozrywek Oslo, które świetnie oddają ducha miasta (płatne indywidualnie wg zamówienia):
- Bla - miejsce, które warto odwiedzić, jeżeli jest się fanem współczesnej muzyki, często w godzinach wczesnowieczornych odbywają się tam koncerty, po czym
lokal zamienia się w wibrujący muzyką klub z DJ’ami z Norwegii i zagranicy
-Plaza SkyBar - bar na dachu hotelu Plaza w centrum Oslo, gdzie można wypić drinka podziwiając słońce zachodzące za panoramą miasta
Dzień 4:
Wymeldowanie z hotelu. Czas wolny w zależności od godzin wylotu. Transfer na lotnisko. Przelot do Polski.
Zakwaterowanie podstawowe:
Hotele 3* - położone w pobliżu środków komunikacji miejskiej/podmiejskiej, w odległości kilku przystanków od największych atrakcji Oslo. Wszystkie hotele oferują
wygodnie urządzone i zadbane pokoje 2 osobowe (możliwość 1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie - śniadania kontynentalne

Informacje dodatkowe:
- Spotkanie z pilotem/przedstawicielem organizatora nastąpi na lotnisku w Polsce lub po przylocie w Oslo.
- Transfery z/na lotnisko są realizowane busem/autokarem lub komunikacją miejską i/lub podmiejską w zależności od ilości osób, natomiast przejazdy podczas
zwiedzania komunikacją miejską i/lub podmiejską.
- Kolejność dni zwiedzania może ulec zmianie.
- Pilot nie oprowadza wewnątrz obiektów.
- W przypadku wylotu z Oslo w godzinach porannych zamiast śniadania może być wydany pakiet śniadaniowy.
- Linia lotnicza i godziny przelotów mogą ulec zmianie.
- „Single” - bez dopłaty, przy dokwaterowaniu do pokoju 2 lub 3 osobowego (opcja na zapytanie).
- „Zniżki dla dzieci” - dotyczą dziecka do 12 lat zakwaterowanego wspólnie z 2 osobami pełnopłatnymi.
WAŻNE:
Bardzo prosimy o dokładne wypełnianie formularza rezerwacyjnego w szczególności podania pełnego nazwiska i imienia zgodnego z dokumentem, którym będą
się Państwo posługiwali podczas podróży, daty urodzenia oraz obywatelstwa. Prosimy też o sprawdzenie terminu ważności tego dokumentu.

Cena zawiera
- przelot samolotem na wybranej trasie
- opłaty i podatki lotniskowe
- koszt przewozu bagażu podręcznego (WIZZAIR o wymiarach 40x30x20cm, waga do 10 kg, RYANAIR o wymiarach 40x20x25cm, waga do 10 kg)
- 3 noclegi w hotelu 3*
- zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
- 3 śniadania
- opiekę polskojęzycznego pilota/przedstawiciela Regent
- podstawowe ubezpieczenie KL, NNW, bagażu
- gwarancję niezmienności ceny

Cena nie zawiera
- Orientacyjnego kosztu uczestnictwa w programie ramowym, na który należy przeznaczyć dodatkowo ok. 800 - 1100 NOK/osoba. Kwota ta obejmuje transfery z/na
lotnisko, bilety wstępów do zwiedzanych atrakcji, bilety komunikacji miejskiej i/lub podmiejskiej podczas realizacji programu zwiedzania oraz usługi lokalnych
przewodników.
- Kosztu wycieczek fakultatywnych i atrakcji pozaprogramowych.
- Kosztu posiłków zamawianych indywidualnie.
- Kosztu usługi przewozu bagażu rejestrowanego, którego waga uzależniona jest od linii lotniczej realizującej przelot (WIZZAIR - do 10kg; RYANAIR - do 10kg o
maksymalnych wymiarach 55x40x20cm;. Usługę tę można nabyć opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podróżujących osób za dodatkową opłatą.
- Kosztu usługi przewozu bagażu głównego (rejestrowanego), którego waga uzależniona jest od linii lotniczej realizującej przelot (WIZZAIR - do 20kg; RYANAIR do 20kg. Usługę tę można nabyć opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podróżujących osób za dodatkową opłatą.
- Dopłaty do pokoju jednoosobowego (400 PLN/os.)
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Terminy
1.

20.06.2019

23.06.2019

2050 PLN

2.

15.08.2019

18.08.2019

2050 PLN
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