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Csoportos hajóút, magyar nyelvű csoportvezetéssel az utazás teljes időtartama alatt!

Óceánjáróval a norvég fjordok mélyére
2022. július 22-29.

 jégkorszak formálta táj, számtalan vízesés, színes skandináv házak, viking múlt,…
… és egy életre szóló élmény a Costa Diadema fedélzetén


1. nap: Budapest: indulás menetrendszerinti repülővel Hamburgba, majd transzfer Keilbe, ahol délután a Costa hajótársaság Diadema nevű hajójának fedélzetére szállunk, elfoglaljuk a kabinunkat. Hajónk 1730-kor fut ki a kikötőből. 
2. nap: Koppenhága: Javasolt fakultatív program: Kikötő szikláin álló Hans Christian Andersen kis hableányának híres szobrát megnézzük, aki fogadja a világ minden tájáról érkező utazókat. Rövid megállónk alkalmával fotót készíthetünk Gefion szökőkútról. Ellátogatunk az Amalienborgi palotához, mely királynő jelenlegi rezidenciája, melyet most is katonák őriznek a hagyományos medve kalapban. Belvárosban, megnézzük a Rosenborg kastélyt, a Strøget - Európa leghosszabb sétálóutcát, a csodálatos Városházát jellegzetes dekorációival, a Városháza terét díszítő emlékművek és tengeri szimbólumokkal, valamint a csodálatos világhírű Tivoli-kertek. Szabadidőnk után látogatást teszünk Christianborg Palotába.Kikötő szikláin álló Hans Christian Andersen kis hableányának híres szobrát megnézzük, aki fogadja a világ minden tájáról érkező utazókat. Rövid megállónk alkalmával fotót készíthetünk Gefion szökőkútról. Ellátogatunk az Amalienborgi palotához, mely királynő jelenlegi rezidenciája, melyet most is katonák őriznek a hagyományos medve kalapban. Belvárosban, megnézzük a Rosenborg kastélyt, a Strøget - Európa leghosszabb sétálóutcát, a csodálatos Városházát jellegzetes dekorációival, a Városháza terét díszítő emlékművek és tengeri szimbólumokkal, valamint a csodálatos világhírű Tivoli-kertek. Szabadidőnk után látogatást teszünk  Palotába.3. nap: Hajónk Norvégiában érkezik, ahol 800-tól 900-ig behajózik a Hellesyt fjordba. Majd tovább utazunk Geirangerfjordon, ahol a tizenöt kilométer hosszú völgyet látványos vízesések díszítik, ahol útközben megcsodálhatjuk a leghíresebb Hétnővér vízesést is. Hajónk 11-kor köt Geirangerban, Geirangerfjord végében, mely a gyönyörű látványa miatt a legtöbbet fotózott norvég fjord. 1800-tól hajónk elhagyja Geiranger kikötőjét és újra végig hajózunk a látványos Geirangerfjordon. Javasolt fakultatív program: Felmegyünk az Ornesvingen kilátóba, ahonnét gyönyörű panoráma tárul elénk a fjodról és környékéről.
3. nap: Egész napunkat a hajón töltjük, ahol felfedezhetjük és kipróbálhatjuk az új hajó minden szolgáltatását.
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4. nap: Hajónk Norvégiában érkezik, ahol 900-tól 1100-ig behajózik a Hellesyt fjordba. Majd tovább utazunk Geirangerfjordon, ahol a tizenöt kilométer hosszú völgyet látványos vízesések díszítik, ahol útközben megcsodálhatjuk a leghíresebb Hétnővér vízesést is. Hajónk 13-kor köt Geirangerban, Geirangerfjord végében, mely a gyönyörű látványa miatt a legtöbbet fotózott norvég fjord. 1800-tól hajónk elhagyja Geiranger kikötőjét és újra végig hajózunk a látványos Geirangerfjordon. Javasolt fakultatív program: Felmegyünk az Ornesvingen kilátóba, ahonnét gyönyörű panoráma tárul elénk a fjodról és környékéről.
5. nap: Hajónk 0800-kor köt ki Alesund városában.  – Javasolt fakultatív program: Mai napon rövid városnézés után keletnek indulunk Spjelkavik városán keresztül Sjøholt kis falu felé, ahol a fjord öböllé szélesedik ki. Storfjord mellett utazva megcsodálhatjuk a képeslapra is illő tájat. Stordal kisvárosában megnézzük a nyolcszögletű templomot, majd folytatjuk utunkat Gudbrandsjuvet kanyonon felé, amely a régió egyik leghíresebb és legnépszerűbb látnivalója csodálatos panorámával. Ebédünket egy  tipikus helyi norvég étteremben fogyasztjuk el. Délután érkezünk az út legmagasabb pontjához, a tengerszint feletti 853 m-re, ahonnan megcsodálhatjuk Norvégia hajtűkanyaros gyönyörű panoráma útját, a Trollok útját. Erről az útról lehet megközelíteni Európa legmagasabb függőleges sziklafalát (915 méter), a Troll falat. Romsdalsfjorden mellett térünk vissza Alesundba. Hajónk délután 1600-kor folytatja útját.
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6. nap: Hajónk reggel 0900-kor érkezik Stavangerbe, ami a norvég fjord terület kapuja, s a „Vikingek bölcsője”. A hajó a Gamle Stavanger, régi negyed 200 éves fehér faházai mellett köt ki, amely bővelkedik piacokban, kézműves üzletekben és művészeti galériákban. Javasolt fakultatív kirándulás: Túra a Szószék-sziklához (Preikestolen), a terület egyik leghíresebb kilátópontjához, amely 604 méterrel emelkedik a Lysefjord fölé. – Hajónk 1800-kor kifut a kikötőből.
7. nap: Egész napunkat a hajón töltjük, ahol felfedezhetjük és kipróbálhatjuk az új hajó minden szolgáltatását.
8. nap: Ezen a napos Németország tengerpartján kötünk ki Kielben reggel 800-kor. Délelőtt folyamán elhagyjuk hajónkat, majd transzfer Hamburgba, ahol rövid városnézés után utazás repülővel Bécsbe, majd Pécsre.
Ár: 560.000 Ft/fő-től, 2 fő belső kabin elhelyezés esetén, 

Az ár tartalmazza:
- elhelyezés a kiválasztott kabinkategóriában
- választott csomagban lévő szolgáltatásokat a hajón
- a kikötői illetékek
- teljes ellátás a fedélzeten (a beszállás napján vacsorával kezdve, a kiszállás napján reggelivel befejezve) 
- a legtöbb fedélzeti létesítmény és közös utastér használata
- részvétel a közös rendezvényeken és szórakoztató programokon
- csomaghordás ki-és beszálláskor
- magyar nyelvű asszisztencia

A részvételi díj nem tartalmazza
- repülőjegyet
- a transzfereket Pécs – repülőtér – Pécs között és Hamburg repülőtér – hajó - Hamburg repülőtér között
- kötelező borravalót a hajóút végén (felnőtt és gyermek 15 éves kor felett: 10 euró/fő/nap, gyermekek 4-14 éves korig: 5 euró/fő/nap)
- választott csomagban lévő szolgáltatásokon kívüli fizetős italfogyasztást a hajón
- parti fakultatív kirándulásokat 
- egyéb személyes kiadásokat pl.: Internet, SPA, wellness szolgáltatások, fodrász stb.
- orvosi ellátást
- biztosítást (irodánkban megköthető)
Magasabb kategóriájú kabinokról, italcsomagokról és gyerekkedvezményekről érdeklődjön irodánkban.
Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie kell érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni, akár csoportos kedvezménnyel is, vagy egy nyilatkozat kitöltésével igazolni kell azt, hogy az utazás idejére rendelkeznek érvényes utasbiztosítással!

