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ОСЛО
Осло - главен град на Норвешка, трет град по големина во Скандинавија, со импресивен архипелаг на
острови. Признат за глобален град поради неговата важност во финансиите, трговијата, забавата,
уметноста и туризмот, со изобилство на фјордови кој може да се видат крстарејќи.

Топ 10 места од интерес:
1. Замок “Akershus”
2. Тврдина „Akershus“
3. Музеј на армиски сили
4. Музеј Фрам
5. Центар на Холохауст
6. Историскиот музеј
7. Кoн-Тики музеј
8. Музеј на Викиншките
бродови
9. Паркот на рептилите
10. Шопинг зона- „Aker
Brygge Wartf“
Предлог програма:

1 ден Предлагаме разглед на градот и посета на: замокот и тврдината Акершус, музејот на армиските
сили. Ноќевање.
2 ден Предлагаме посета на Музејот Фрам-за поларниот брод Фрам, или Холохауст центарот, каде
може да се види тој дел од историјата или посета на паркот на рептилите каде има повеќе од 100 вида
рептили. Ноќевање.
3 ден Предлагаме: разглед на центарот и посета на Кон-Тики музејот, најпосетуваниот во Осло, исто
впечатлив момент е музејот на Викиншките бродови. Ноќевање
4 ден Предлагаме крстарење по Фјордовите со „Carderbatrederiet“ или „Cristian Radich“.
5 ден Индивидауален трансфер до аеродром. Препорачуваме да бидете на аеродром 2 часа пред летот.

Цена: од 457 €
Во цената на пакетот е вклучено:
- Авионски превоз на релација: Скопје–Виена-Осло-Виена-Скопје.
- Аеродромски такси
- Хотелско сместување во хотел *** / 4 BB
*Цената и саатниците зависат од моментално расположливите места на Авио компанијата.
Во цената на пакетот не е вклучено:
- Трансфер: aеродром - xотел
- Трансфер со TAXI = 35-45 €, во еден правец за две лицa
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Hotel Anker Oslo ***

P – Hotels Oslo ***

Hotel Park Inn ***

Цена: од 457 €

Цена: од 471 €

Цена: од 543 €

Наппмена:
-Оваа е самп мал дел пд ширпкипт спектар на хптели штп мпжеме да ви ги ппнудиме, цените зависат
пд распплпжливпста на слпбпдните места вп хптелпт вп мпментпт на вршеое на резервација...
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