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Circuit Scandinavia - Suedia, Norvegia, Danemarca 

 Perioada: 06.06, 4.07, 1.08.2020 

Descriere Pachet 

Ziua 1. București – Stockholm 
Check-in și îmbarcare pe aeroportul din București Otopeni cu destinația Stockholm. Tur panoramic de oraș în 
capitala Suediei. Seara, cazare la hotel în zona Stockholm. 
Ziua 2. Karlstad – Oslo   
Mic dejun. Plecare spre Oslo. Pe drum, oprire la Karlstad, un autentic oraș suedez, situat pe malul celui mai mare 
lac din Suedia, Vänern, și vizitarea zonei de sud a Norvegiei. Seara, cazare la hotel în zona Oslo.  
Ziua 3. Oslo - Vänersborg 
Mic dejun. Se vizitează capitala Norvegiei, pe cont propriu sau într-un tur organizat, care include principalele 
atracții turistice: Parcul Vigeland, Opera, Palatul regal și Primăria*. După-amiaza, se continuă circuitul de-a lungul 
fascinantei coaste și a fiordurilor din Oslo. Oprire la Parcul Național Kosterhavet, important obiectiv turistic situat 
pe coasta Suediei în jurul insulelor Koster.  Seara, cazare la hotel în zona Vänersborg. 
Ziua 4. Göteborg - Malmö 
Mic dejun.Plecare spreMalmo. Oprire la Goteborg, considerat unul dintre cele mai frumoase orașe din Țările 
Nordice. Timp liber la dispoziție sau, opțional, tur de oraș organizat*. Seara, cazare la hotel în zona Malmö. 
Ziua 5. Malmö – Copenhaga* 
Mic dejun.Timp liber la dispoziție sau excursie opțională la Copenhaga*. După traversarea strâmtorii Oeresund pe 
impresionantul pod de 16 km care leagă cele două țări, se vizitează principalele atracții ale capitalei daneze: 
Castelul Amalienborg, enigmaticul cartier Cristiania și fostul port comercial Nyhavn, împânzit de restaurante și 
localuri cu preparate tradiționale. Seara, cazare la hotel în zona Malmö. 
Ziua 6. Malmö – Sudul Suediei   
Mic dejun. Timp liber pentru plimbări individuale sau, opțional, tur de oraș cu ghidul în Malmo, un fost oraș 
portuar transformat într-o metropolă modernă*. Se continuă circuitul de-a lungul coastei printr-o regiune cu peisaje 
tipice Țărilor Nordice. Seara, cazare la hotel în sudul Suediei. 
Ziua 7. Sudul Suediei – Stockholm  
Mic dejun. Plecare spre capitala Suediei pe un traseu cu panorame spectaculoase și orașe emblematice. Tur 
pietonal în Gamla Stan, Centrul Vechi din Stockholm, oraș denumit simbolic și „Veneția Nordului”. Seara, cazare 
la hotel în zona Stockholm. 
Ziua 8. Stockholm– București   
Mic dejun. Transfer la aeroportul din Stockholm pentru check-in și îmbarcare pe cursa cu destinația București 
Otopeni. 
 

Grup minim pentru realizarea circuitului: 35 persoane 
 
• CONDITII DE PLATA: 
- La inscriere se achita un avans minim de 30% din valoarea totala a pachetului, nerambursabil in caz de anulare 
- Diferenta de 70% se achita cu cel putin 30 de zile inainte de data inceperii excursiei 
 
• CONDITII DE ANULARE: 
- 30% penalizare pentru anularea cu mai mult de 30 de zile inainte de plecare 
- 100% penalizare pentru anularea cu 30 – 0 zile inainte de plecare sau no show 

Servicii incluse 

- Transport cu avionul pe ruta Bucuresti - Stockholm - Bucuresti  
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- 1 bagaj de cala si 1 bagaj de mana/ persoana  
- Taxe de aeroport  
- Cazare 7 Nopti in hoteluri de 3* cu mic dejun  
- Transport cu autocar modern pe tot parcursul circuitului  
- Asistenta turistica in limba romana   

Servicii optionale 

• Tururi de oraș  în Malmö, Göteborg, Copenhaga și Oslo: 49 Euro/ persoană fiecare 
• Pachet 4 tururi de oraș  169 Euro/ persoană 
• Supliment demipensiune (7 cine): 179 Euro/ persoană (se poate rezerva doar in avans, nu se rezerva la fata 
locului) 

Tarife Pachet 

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 06.06.2020 7 699 EUR  
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 04.07.2020 7 739 EUR  
loc in Camera Dubla (Mic Dejun) 01.08.2020 7 769 EUR  

 

Camera Data plecare Nr. nopti Pret Adult 
loc in Camera Single (Mic Dejun) 06.06.2020 7 949 EUR  
loc in Camera Single (Mic Dejun) 04.07.2020 7 989 EUR  
loc in Camera Single (Mic Dejun) 01.08.2020 7 1019 EUR  

 

 
 

 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA HARI 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518942(Whatsapp) 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.hari@lineablutravel.ro 
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