
Прохладата и красотата на Норвежките фиорди

8 дни / 7 нощувки на кораб

от 1 199 €  / 2349 лв.*

 ( 09 – 16 юли 2023)

Круизна компания: MSC Cruises
Кораб: MSC Fantasia

Цена Вътрешна Балкон
Възрастен 1 199 € / 2349

лв.
1 499 € / 2939 лв.

Дете 849 € / 1664 лв.
Доп.

възрастен
999 € / 1959 лв.

*в цената са включени круиз на пълен пансион, двупосочен
самолетен билет до Хамбург и обратно, автобусни трансфери 

Дори и да сте били на круиз преди, ако не сте посещавали фиордите на Норвегия,
не пропускайте лятното ни предложение. 
Норвежките фиьорди са сред най-красивите  природни образувания на света  –
спиращи дъха отвесни скали, величествени водопади и дълги с километри заливи
с гладка като огледало, кристалночиста вода. Тук-там накацали по скалите ферми
и задължителните цветни дървени къщички във всяко градче в края на фиорда. 
Всичко е едновременно красиво и нереално като в приказка. 

Избрали сме най-доброто време за екскурзията на север – месецът с най-дългите
дни и най-топлото време. Това означава слънце и красиви гледки, но в никакъв
случай непоносими жеги. 

Дори и в двата дни в открито море, ще се наслаждавате на дългите дни и почти
изцяло  светлите  нощи  и  на  безкрайната  морска  шир  с  тук-там  някоя  нефтена
платформа в далечината.



Върнете се  с  невероятни снимки и спомени от Берген,  Олден,  Нордфьорайд и
Ставангер, а ако ви хареса, догодина ще изберем за вас изцяло друг маршрут с
фиорди – в Норвегия те са над 200!

МАРШРУТ НА КРУИЗА

Ден /Град пристанище
09.07.2023 г. полети София – Франкфурт - Хамбург 06:15 10:05 ч.
09.07.2023 г. Кил - 18:00 ч.
10.07.2023 г. в открито море 00:00 ч. 24:00 ч.
11.07.2023 г. Берген 08:00 ч. 18:00 ч.
12.07.2023 г. Нордфьорайд 08:00 ч. 18:00 ч.
13.07.2023 г. Олден 08:00 ч. 18:00 ч.
14.07.2023 г. Ставангер 12:00 ч. 21:00 ч.
15.07.2023 г. в открито море 00:00 ч. 24:00 ч.
16.07.2023 г. Кил 07:00 ч. -
16.07.2023 г. полети Хамбург - Франкфурт - София 15:00 ч. 22:40 ч.

Програма и маршрут на круиза

09 юли  -   полети София – Франкфурт – Хамбург

Полети София - Франкфурт - Хамбург
Лети от летище София до летище Франкфурт, откъдето ще лети до летище
Хамбург. След като пристигнем в Хамбург,  ще изминем последната част от
пътуването си с автобус до Кил - града, откъдето ще се качим на MSC Fantasia.
Отпътуването е в 06:15 ч.
Очаквано кацане в Хамбург - 10:05 ч.
Нашият кораб ще започне експедицията си към норвежките фиорди в 18:00
ч., което ни дава достатъчно време да пристигнем безопасно на борда.



Ден   1   - 09 юли   –   Кил

Кил  е  столица  на  най-
северната  германска
провинция  Шлезвиг-
Холщайн.  Градът  е  и
пристанище  на  Балтийско
море.  "Килският  канал"
минава от Кил, който е от
стратегическо значение за
града.  Основната
туристическа  атракция  на
града  е  така  нареченото
"Килерово  време"  -

ветроходна  регата,  която  традиционно  се  провежда  в  края  на  юни.  Най-
удобният начин да стигнете до Кил, ако круизът започва там, е да летите до
Хамбург и оттам да вземете автобус директно от летището в Хамбург до Кил.

Ден   2     - 1  0 юли   –   в открито море

Очаква  ни  още  един
страхотен  ден  на  море!
Толкова  много  вълнуващи
неща можете да правите на
борда  на  този  красив
круизен кораб. Предлагаме
ви  само  няколко
предложения:  да  се
отпуснете край басейна, да
опитате  някои  фитнес
занимания, да си направите
масаж,  да  опитате  някои
традиционни  круизни  игри



(табла, тенис на маса и миниголф). Има толкова много неща за правене, но
както и да прекарате деня си, не забравяйте да се отпуснете, нали сте на
почивка!

Ден   3     - 11   юли   –   Берген

След  релаксиращия  ден
на  море  следва  ранно
сутрешно  посещение  на
пристанището,  като
корабът  пристига  в
пристанището  на  Берген
в 08:00 ч.

Берген,  вторият  по
големина  град  в
Норвегия,  е  и  най-
голямото  пристанище  на
западното  крайбрежие  и
едно  от  най-

натоварените пристанища за круизни кораби в Скандинавия. Заобиколен от
пръстен  от  хълмове,  известен  като  Седемте  планини,  идиличното
местоположение  на  града  и  зашеметяващото  естествено  пристанище  са
затвърдили репутацията му на едно от най-популярните туристически места в
Норвегия. Той е и една от най-популярните културни дестинации в страната,
предлагаща популярни събития в  областта  на  изкуството  и  музиката,  като
Международния  фестивал  в  Берген  (май-юни),  фестивала  Nattjazz  (май)  и
Бергенфест (юни). 

Препоръчваме ви да не пропускате да посетите основните забележителности
на града, за да се разходите из Берген на спокойствие:
Бергенската пиаца (Torgett) - В югоизточния край на красивото пристанище на
града,  бергенската  пиаца  (Torgett)  е  винаги  оживена.  Оживеният  кей  е
мястото,  където  местните  рибари  разтоварват  улова  си  всяка  сутрин,  а  в
съседство се намира 700-годишният рибен пазар (Torget).



Ханзейското  пристанище  Bryggen  -  Колоритното  Ханзейско  пристанище
Bryggen е една от най-популярните туристически атракции в Берген. Пътят,
изпълнен с ресторанти, ателиета, работилници и бутикови магазини, тесни
улички и стари къщи на търговци на дървен материал,  просто изисква да
бъде изследван. По време на престоя си разгледайте завладяващия музей
Bryggen  с  многобройни  експонати  и  артефакти,  датиращи  от  14-и  век  и
първите заселници на града.
Ханзейският  музей -  най-добре запазеният  музей в  Брайген.От  18-и  век  в
къщата на търговците Finnegård се помещава Ханзейският музей от 1872 г.
Тази  бивша  сметна  палата  предлага  отлична  представа  за  живота  на
германските търговци (Ханзата), които са живели в района на пристанището,
и включва изложби на оръжия, мебели и оборудване.

Ще отпътуваме от Берген за следващото пристанище в 18:00 ч., така че, моля,
бъдете на кораба от 16:00 ч.

Ден   4     - 12   юли   –   Нордфьорайд

Корабът ни пристига днес
в  пристанището
Нордфьорд, също в 08:00
ч.,  както  и  предишния
ден.

Корабът ни пристига днес
в  пристанището
Нордфьорд  също  в  08:00
ч.,  както  и  предишния
ден.

Нордфьорд е разположен
между красивите заливи Герангерфьорд и Согнефьорд. Дължината му е 106
км,  дълбочината  му  е  565  м  и  се  намира  в  подножието  на  най-големия



континентален ледник в Европа - Йостедалбреен. В района се намира най-
дълбокото езеро в Европа - Hornindalsvatnet.

Можете  да  посетите  Стария  град,  който  се  намира  съвсем  близо  до
пристанището и се нарича Eidsgata. Тук ще бъдете съблазнени от красотата на
старите дървени къщи, характерни за тези части на Норвегия. В този район се
намира и църквата на града - стара сграда от 1849 г.
Не пропускайте възможността да посетите езерото Hornindalsvatnet, което се
намира  на  10  минути  с  автобус.  Това  е  най-дълбокото  езеро  в  Норвегия,
заобикалящо езерата Мьос и Тання. Дълбочината на Hornindalsvatnet е 514
метра.

Ще отпътуваме от Берген за следващото пристанище в 18:00 ч., така че, моля,
бъдете на кораба от 16:00 ч.

Ден   5     - 13   юли   –   Олден

Олден  е  малко,  приятно
селце във вътрешния край
на  Нордфьорд.  Пейзажът
е  разнообразен  и
завладяващ.  Тихите
долини  и  поддържаните
ферми  контрастират  с
блестящите  ледници,
водопадите  и
извисяващите се планини.
Олден е отправна точка за
посещение  на  ледника
Йостедал  -  най-големият
на  европейския

континент. Олдън и районът са добре развити благодарение на туризма и са
популярни не само с красивата си природа, но и с модерния си дизайн.



В този район като уникални забележителности можем да посетим ледника
Тистигбреен,  който  се  намира  на  кратко  разстояние от  пристанището.  Тъй
като е отлично разположен между планините и долините, той ни предлага
изключително красива гледка, която ни кара да затаим дъх.
Друг ледник, който си заслужава да посетите, е Бриксдалсбреен, разположен
на 25 километра от пристанището в началото на долината Олдедален, която е
много популярна в района за пешеходни преходи.

Ще отпътуваме от Берген за следващото пристанище в 18:00 ч., така че, моля,
бъдете на кораба от 16:00 ч.

Ден   6     - 14   юли   –   Ставангер

Ето  ни  на  ден  5  от
круиза  с  норвежки
фиорди. Днес ще спрем
на  пристанището  в
Ставангер от 12:00 ч.

На  югозападното
крайбрежие  на
Норвегия,  южно  от
Берген,  оживеният
Ставангер  е  третият  по
големина  град  в
страната.  Това е и една
от  най-старите  общини
в  Норвегия,  чиито

корени  водят  началото  си  от  12-и  век.  Закътан  встрани  от  крайбрежните
острови,  той  е  бил  търговски  център  в  продължение  на  векове,  а  днес  е
популярно  круизно  пристанище.  Градът  е  и  оживен  културен  център  с
музикални  заведения  и  ежегодни  събития,  сред които  фестивалът  MaiJazz



през май и Международният фестивал на камерната музика през август. Като
прибавим и музеите в града, които обхващат всички теми - от викингите до
петролните находища в морето, като между тях има и сардини, самолети и
ветроходство - в Ставангер има какво да правите. Целият регион е популярен
като място за отдих, с няколко близки езера и мек морски климат.

Най-разпознаваемата  забележителност  тук  определено  е  Прейкестолен
(Катедралата  на  проповедника)  -  най-известната  туристическа  атракция  в
района на Ставангер е и един от най-емблематичните образи на Норвегия -
масивната плоска скала, която се издига на почти 609 метра над водите на
Лисефиорд.  За  да  стигнете  до  тази  уникална  забележителност,  трябва  да
направите кратък преход, който включва пътуване с ферибот, автобус и два
часа пеша. Но ако имате добри обувки, гледката в ясен ден е незабравима.
Друга местна забележителност е катедралата в Ставангер -  разположена в
центъра  на  града,  катедралата  в  Ставангер  е  построена  през  12-и  век  от
англичанина  Реджиналд  Уорчестърски  (по-късно  известен  като  епископ
Рейналд)  като  триетажна  римска  базилика.  Олтарът  е  възстановен  в
готически стил след пожар през 1272 г., а цялата църква е обновена през XIX
век.  Сред  забележителните  елементи  в  интериора  са  богато  резбованият
бароков амвон (1658 г.), каменният купел от готическия период и витражите в
източния прозорец, изобразяващи сцени от Новия завет.
Но  ако  искате  да  отделите  време  за  посещение  на  музей,  можете  да  го
направите  в  един  от  местните  музеи  -  Музея  на  петрола  или  Норвежкия
музей на консервирането.



Ден   7     - 15   юли   –   в открито море

Този  ден  ще  прекараме
изцяло  в  открито  море,  но
пък  ще  може  да  се
възползвате  от  забавленията
и  развлекателната  програма
на борда. Прекрасно време за
опознаване  на  кораба  и
истински  релакс.
Оползотворете  почивния  ден

по  най-добрия  начин,  защото  вероятно  вече  ще  сте  се  поуморили  от
различни места и нови впечатления.

Ден   8   -   16   юли   –   Кил

Достигнахме  края  на
това  завладяващо
пътуване  из
норвежките  фиорди.
Днес,  в  07:00  ч.,
корабът  ни  ще
пристигне  на  мястото,
откъдето  е  тръгнал  -
Кил,  а  в  15:00  ч.  ще
започнем  пътуването
си към дома, на борда
на самолета,  който ще
излети  от  Хамбург  за

Франкфурт, а оттам за София, където очакваното време за кацане е 22:40 ч.
  



Цената включва:

• Самолетни  билети София  –  Франкфурт  -  Хамбург и  обратно  с  включен  20  кг
чекиран багаж + 7 кг ръчен;

• Aвтобусни трансфери от Хамбург до Кил и обратно;
• Настаняване за 7 нощувки в избрания тип каюта на борда на MSC Fantasia 5*;
• Изхранване на пълен пансион на борда (закуска, обяд, вечеря, следобедна закуска);
• Медицинска застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с покритие за спешни

медицински разходи при инцидент и заболяване, включително COVID-19, с лимит
на отговорност 10 000 €;

• Представител на туроператора, пътуващ с групата;

• Дневни и вечерни развлечения на борда на кораба;

• Ползване на откритите басейни, джакузи, шезлонги, плажни кърпи;

• Ползване на фитнес центъра (има изисквания за възраст и облекло);

• Ежедневно почистване на каютите;

Цената не включва:

• Задължителни допълнителни разходи:

• Такса обслужване на борда, съгласно общите условия на круизната компания в 
размер на €84 на възрастен и €42 на детеа целия круиз. Може да се заплати 
предварително или директно на круизната компания по време на круизното 
пътуване.

• Други брегови екскурзии в отделните точки от маршрута (може да се резервират 
чрез вашата туристическа агенция или на борда на кораба). Бреговите екскурзии се 
провеждат на английски език в група от приблизително 20-30 туристи;

• Услугите на SPA и бизнес центъра; фризьорския салон; фотографското ателие; 
лекарския кабинет; казиното; румсървис;

• Всякакви услуги с индивидуален характер (СПА, пране, гладене, фризьор, козметик
и др.);

• Телекомуникации и интернет на борда на кораба;

• По желание може да сключите допълнителна застраховка "Отмяна на пътуването“. 
Застраховката се сключва до 7 дни от подписването на договора за круизно 
пътуване само при условие, че е извършено плащане (частично или пълно) и до 
началната дата на пътуването остават не по-малко от 10 дни. Повече информация 
може да получите в офисите на вашата туристическа агенция.



Ред и начини на плащане:

• 30%  от  общата  стойност  на  пътуването са  дължими  при  потвърждение на
резервацията  и  при  сключване  на  договор  за  круизен  пакет  в  офис  на
туристическата агенция. Доплащане до 09.05.2022 г.

• При прекратяване на круизния пакет, ако не е уговорено друго в договора за 
круизен пакет, пътуващият дължи такса както следва:

• При прекратяване на договора от 59 (петдесет и девет) до 31 (тридесет и един) 
дни преди началната дата на круизния пакет – такса в размер на 50% (петдесет 
процента) от цената на круизния пакет; При прекратяване на договора 30 (тридесет)
 и по-малко дни преди началната дата на круизния пакет – такса в размер на 100% 
(сто процента) от цената на круизния пакет.

Допълнителни условия и информация:

• Предлаганата  комбинация  от  туристически  услуги  представлява  туристически
пакет по смисъла на Директива (ЕС) 2015/2302. Запознайте се с вашите основни
права според директивата тук.

• За осъществяване на круизното пътуване е необходимо да се събере минимален 
брой участници 19 (деветнадесет) души. Ако необходимият минимален брой 
участници не бъде набран, Юзит Калърс ще уведоми пътуващия за това не по-късно
от 7 (седем) дни преди заминаването и ще възстанови заплатените до момента суми
на пътниците в разумен срок;

• Приблизителен размер на групата – 30 (тридесет) души.
•  Единственият необходим документ за пътуването е валиден международен 

паспорт, изтичащ след не по-малко от 6 месеца от датата на приключване на 
пътуването или лична карта със същата оставаща валидност. Чуждестранни 
граждани, може да проверят визовите изисквания, валидни за техните държави на 
страниците на техните консулски отдели, външно министерство или съответните 
служби. Няма специфични изисквания за ваксинации по маршрута.

• Круизните кораби са съобразени с нуждите на лица с ограничена подвижност. За да
бъдат съобразени специфичните нужди на всяко пътуващо лице с ограничена 
подвижност, те трябва да бъдат ясно комуникирани с туристическия агент. Може да
бъде заявена специализирана каюта, съдействие от корабния персонал по време на 
слизане и качване на кораба и др. Всички общи части на круизните кораби може да 
бъдат достъпвани с инвалидна количка. Някои от бреговите екскурзии и 
допълнителните дейности на борда може да не са подходящи за пътуващи лица с 
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ограничена подвижност. Автобусните превози по маршрута могат да бъдат 
некомфортни или неподходящи за лица със силно ограничена подвижност.

• Официалният език на комуникация, ежедневните бюлетини, обслужването, 
менютата в ресторантите, указателните табели, бреговите екскурзии и др. на борда 
на круизните кораби е английският език. Възможно е, но не е гарантирано, нито от 
страна на превозвача, нито от страна на туроператора или туристическия агент по 
настоящия договор, да бъдат използвани и други езици като френски, немски, руски
или друг, специфичен за конкретната круизна компания и персонал на борда.

• „Юзит Калърс България“ ООД е туроператор с регистрационен номер РКК-01-
05771, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Васил Левски“ 35, тел. 
0700 15 115.

• Tуроперaтор, с регистрационен №РКК-01-05771, е сключил застраховка 
“Отговорност на туроператора” със 3K “Лев Инс” АД, адрес гр. София, бул. 
“Симеоновско шосе" 67 А, тел. 02/404 94 92; 0 800 15 333, застрахователна полица 
№13062210000344, валидна до 16.04.2023 г.
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