
 

 

 

 

 

  CIRCUITE 2022 

FIORDURILE NORVEGIEI 
Minunile naturii norvegiene 

Plecare din CLUJ 
Plecari: 18.07, 08.08.2023 (9 zile/ 8 nopti) 

_________________________________ 
 

 Norvegia este mai mult decat o destinatie turistica, este o intoarcere la radacinile existentei, o serie de trairi si senzatii intr-o 

tara in care natura se gaseste in stare pura de mii si mii de ani! Cascadele se pravalesc peste stanci aproape verticale, iar pe 

malul apei isi fac aparitia satele, care par pictate pe o carte postala, cu traditionalele lor case rosii din lemn si cu turlele albe ale 

bisericilor. Scaldate vara de lumina orbitoare a soarelui si biciuite iarna de ploi naprasnice, fiordurile sunt de o frumusete 

salbatica, iar maretia lor va infioara! 

 

 
 
 



PROGRAMUL CIRCUITULUI: 
 
Ziua 1: CLUJ – OSLO 
Intalnire cu insotitorul de grup la aeroportul Cluj la ora 11:30. Plecare spre Oslo cu compania LOT; schimbarea cursei 
la Varsovia. Sosire la Oslo la ora locala 18:55. Transfer si cazare la hotelul Scandic Lillestrom sau similar. 
 
Ziua 2: OSLO 
Mic dejun. Tur de oras cu ghid local (3 ore) in capitala Norvegiei, cu scurte opriri la: parcul de sculpturi Vigeland, 
Palatul Regal, Primaria, Parlamentul. Dupa-amiaza timp liber. Cazare la hotelul Scandic Lillestrom sau similar. 
 
Ziua 3: OSLO – LILLEHAMMER – DOMBAS – 335 km 
Mic dejun. Pornim spre Dombas, o mica statiune montana, aflata aproximativ la mijlocul distantei dintre Oslo si 
Tronndheim. Pe drum vom opri in Lillehammer, oras celebru pentru organizarea Jocurilor Olimpice de iarna din 
1994. Optional, vizitarea muzeului in aer liber Maihaugen, ce adaposteste 200 cladiri traditionale norvegiene din evul 
mediu pana in prezent, fiind o experienta culturala unica, atat pentru adulti, cat si pentru copii. Pret informativ: 140 
coroane/ persoana. Vom inainta apoi pe faimosul drum montan Peer Gynt Vegen, care ne va dezvalui privelisti de 
neegalat ale masivelor Jotunheim si Rondane. Vom continua cu o oprire in micul sat Lom, pentru o vizita panoramica 
a Lom Stavkyrkje, una din cele mai mari si mai frumoase biserici de lemn din Norvegia, datand din mijlocul secolului 
XII,  cu cea mai impresionanta colectie de picturi ce se regaseste intr-o biserica norvegiana. Cina si cazare la hotelul 
Dombas sau similar. 
 
Ziua 4: DOMBAS – OPPDAL – TRONDHEIM – 200 km 
Mic dejun. Pornim spre Trondheim, al patrulea oras ca marime al Norvegiei, fosta capitala medievala. Pe drum vom 
opri la Snoheta Viewpoint, tracand prin parcul natural Dovrefjell – Sunndalsfjella, cu peisaje spectaculoase si o 
puternica bogatie culturala. O data ajunsi in Trondheim, continuam ziua cu vizitarea catedralei Nidaros din 
Trondheim, cea mai mare din Scandinavia, dar si locul unde este ingropat Sf. Olaf, un rege din secolul XI, care a 
crestinat Norvegia (intrarea aproximativ 120 coroane). Cazare la Quality Hotel Panorama sau similar. 
 
Ziua 5: TRONDHEIM – KRISTIANSUND – ATLANTIC  ROAD – ALESUND – 305 km 
Mic dejun. Pornim pe ruta Heimdal – Orkanger – Kristiansund (optional, se poate urca in turnul de observatie, de 
unde se vede panorama Atlanticului). Urmam Drumul Atlanticului, o portiune de 8 km care ne va duce foarte 
aproape de ocean. Acest drum ne va taia respiratia cu traseul sau peste insule, insulite si stanci, toate legate intre ele 
prin 12 poduri curbate, intr-un peisaj unic. Ne vom indrepta apoi spre Alesund, un oras atipic pentru Norvegia, 
datorita multitudinii de cladiri construite in stilul Art Nouveau / Jugendstil. Kaiserul Germaniei, Wilhelm II, a finantat 
acest proiect architectural dupa ce un incendiu a mistuit centrul orasului in 1904, lasand aproximativ 10.000 de 
oameni fara locuinte. Cazare la Thon Baronen AS Hotel sau similar.  
 
Ziua 6: ALESUND – DRUMUL TROLILOR – GEIRANGER – GHETARUL BRIKSDAL – FORDE – 400 km 
Mic dejun. Deplasare pe ruta de aur. Facem un scurt popas la "Zidul Trolilor", cel mai lung masiv muntos, apoi 
incepem ascensiunea pe spectaculosul „Drumul Trolilor”, printr-un peisaj care ne va tine cu sufletul la gura.  
Urmeaza "Drumul Vulturilor", o alta ruta palpitanta cu 11 curbe in ac de par care ne va oferi si ocazia unei privelisti 
memorabile asupra faimosului fiord Geiranger. Geirangerfjord figureaza pe lista patrimoniului universal UNESCO 
drept unul dintre cele mai spectaculoase locuri de pe Terra. Continuam explorarea unora dintre cele mai frumoase si 
mai salbatice peisaje din lume, facand croaziera de neuitat pe Geirangerfjord, in care veti fi impresionati de 
cascadele inspumate ce cad de la sute de metri pe pantele abrupte ale muntilor, cele mai renumite fiind: "Cele sapte 
surori", "Voalul miresei" si "Petitorul". Vom vizita Ghetarul Boyabreen situat în parcul național Jostedalsbreen și este 
o ramură laterală a marelui ghețar Jostedalsbreen. Cazare la Thon Hotel Forde sau similar.   
 
Ziua 7: FORDE – BERGEN – 180 km 
Mic dejun. Traversam Sognefjord cu ferryboat-ul (Lavik – Oppedal) spre Bergen. Sognefjord, supranumit "fiordul 
rege" este cel mai lung si mai adanc fiord din Norvegia si al doilea din lume dupa fiordul Scoresby Sund din 
Groenlanda. Bergen - tur de oras cu ghid local (2 ore): cartierul Bryggen (cladirile hanseatice incluse in patrimoniul 
UNESCO), biserica Sf. Maria, Piata de Peste. Dupa amiaza, urcare optionala cu funicularul pe Muntele Floyen, pentru 
o  frumoasa imagine panoramica a orasului. Integrati-va in atmosfera locurilor vizitand renumita Piata de Peste, o 
adevarata incantare a tuturor simturilor, unde puteti degusta diverse specialitati norvegiene. Apoi explorati 
stradutele pitoresti din Gamle Bergen (Vechiul Bergen) sau faceti o vizita la Acvariu, unul dintre cele mai mari din 
Scandinavia. Cazare la Scandic Flesland Airport Hotel sau similar.   
 



Ziua 8: BERGEN – VORINGFOSS – OSLO – 460 km 
Mic dejun. Vom porni dis de dimineata spre Oslo peste Canionul Mabodal si apoi vom traversa platoul muntos 
Hardanger spre statiunile montane Geilo si Gol, nu inainte de a face o scurta oprire la spectaculoasa cascada 
Voringsfoss, cu o cadere de 180 m. Inainte de a ajunge la Oslo vom vizita biserica din lemn Torpo (intrarea nu este 
inclusa). Seara, sosire in Oslo. Cazare la Scandic Oslo Airport Hotel sau similar. 
 
Ziua 9: OSLO – CLUJ 
Mic dejun. Transfer la aeroport pentru imbarcare pe cursa LOT, cu decolare la ora 10.45; schimbarea cursei Varsovia. 
Sosire in Cluj la ora 17.25 
 
 
 

Plecare 
Pret/persoana 

(loc in camera dubla) taxe incluse 
A treia persoana in camera 

dubla (adult sau copil) 
Supliment 

camera single 

18.07.2023  1.500 1.405 325 

08.08.2023 1.540 1.445 325 

ATENTIE: patul suplimentar este pat pliant si va fi adaugat intr-o camera dubla, spatiul fiind limitat. Camerele cu 3 
ocupanti sunt la cerere. 

SERVICII INCLUSE: 

• transport cu avionul Cluj – Oslo si retur cu compania LOT, cu schimbarea curselor la Varsovia; 

• transferuri aeroport - hotel - aeroport; 

• 7 nopti cazare cu mic dejun: 3 nopti in Oslo, 1 noapte in Trondheim, 1 noapte in Alesund, 1 noapte in Forde, 
1 noapte in Bergen la hoteluri de categoria Type (echivalent 4*); 

• 1 noapte cazare cu demipensiune in Dombas la hotel de categoria Type (echivalent 4*); 

• tururi panoramice cu ghid local in Oslo si Bergen;  

• treceri cu ferryboat: Halsa – Kanestraum, Molde – Vestnes, Magerholm – Orsneset, Eidsdal – Linge, Lavik – 
Oppedal; 

• treceri prin tunelul Drumul Atlanticului si peste Podul Hardanger; 

• croaziera de 1h prin Fiordul Geiranger; 

• insotitor roman de grup; 

• taxele de aeroport si catering (pot suferi modificari). 

Nota: Taxele de aeroport incluse in pret sunt cele valabile la data lansarii programului, respectiv decembrie 2022. In situatia 

majorarii de catre compania aeriana a acestor taxe pana la data emiterii biletelor de avion (biletele se emit cu 7-14 zile inainte 

de plecare), agentia isi rezerva dreptul de a modifica pretul circuitului conform cu noile valori ale acestor taxe. 

NU SUNT INCLUSE: 

• asigurarea medicala de calatorie (optionala, dar recomandata); 

• asigurarea storno cu extensie COVID (optionala), se incheie odata cu contractul de comercializare a 
pachetului de servicii turistice, in pachet cu asigurarea medicala de calatorie;  

• bacsisuri pentru prestatorii locali (ex: soferi, personal hotelier, ghizi): 35 EURO/persoana – se practica, se 
achita la sosirea in Norvegia; 

• excursiile optionale si intrarile la obiectivele turistice, altele decat cele mentionate ca fiind incluse; 

• bauturile alcoolice sau racoritoare la mesele incluse in program. 
 

GRUP MINIM:  

20 persoane. Pentru un numar mai mic de 20 participanti pretul se recalculeaza sau circuitul se reprogrameaza. De 

asemenea, in cazul unui grup mai mic, agentia isi rezerva dreptul de a schimba compania aeriana sau hotelurile, cu 

pastrarea standardelor si cu informarea prealabila a turistilor inscrisi. Locurile confirmate suplimentar fata de grupul 

rezervat pot fi la un tarif mai mare (in functie de disponibilitatile la avion si cazare) si se supun unor reguli diferite de 

decomandare. 

 



CONDITII FINANCIARE:  

TERMENE DE PLATA: 

• 20% din pretul pachetului turistic la inscriere; 

• 30% din pretul pachetului turistic cu minim 60 zile inaintea plecarii;  

• 50%  din pretul pachetului turistic cu minim 45 zile inaintea plecarii. 
Procentul aferent primei plati sa va calcula in functie de momentul inscrierii. Daca inscrierea intervine cu mai putin 
de 45 zile inaintea plecarii, pachetul turistic se va achita integral. 
In cazul nerespectarii termenelor de plata, Tour Operatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea. 
 
CONDITII DE ANULARE / PENALIZARI: 

• 20% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 90 zile - 60 zile inaintea plecarii;  

• 50% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 59 zile - 30 zile inaintea plecarii;  

• 80% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face in intervalul 29 zile - 15 zile inaintea plecarii; 

• 100% din pretul pachetului turistic daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 15 zile calendaristice 
inainte de data plecarii sau pentru neprezentarea la program. 

IMPORTANT! Va reamintim ca incheierea unei Asigurari STORNO de calatorie poate acoperi pierderile financiare 
cauzate de anulare, contracarand efectul penalizarilor aplicate. Va recomandam sa uzati de acest mijloc de protectie 
financiara care acopera cele mai frecvente evenimente ce cauzeaza anularea calatoriei. 

OBSERVATII:  

• DOCUMENTE NECESARE CALATORIEI: CARTE DE IDENTITATE SAU PASAPORT SIMPLU ELECTRONIC VALABILE 
CEL PUTIN 6 LUNI DE LA INCHEIEREA CALATORIEI (CARTILE DE IDENTITATE ROMANESTI EMISE INAINTE DE 
ANUL 2009 NU SUNT RECUNOSCUTE CA DOCUMENTE DE CALATORIE IN NORVEGIA); TOTI COPIII AU 
NEVOIE DE PASAPORT; 

• Nu sunt necesare vaccinari speciale pentru aceasta destinatie; 

• Nu este necesara obtinerea vizei pentru aceasta destinatie; 

• avand in vedere epidemia SARS-COV 2 este posibil ca unele reglementari de calatorie sa se modifice pana la 
data plecarii, independent de vointa agentiei (cum ar fi: limitari ale capacitatii de transport in autocar, 
restrictii de vizitare pentru unele atractii turistice, masuri suplimentare de igiena si control al starii de 
sanitate, formalitati vamale). 

• In Scandinavia nu exista o clasificare oficiala pe stele, astfel hotelurile sunt clasificate pe hoteluri tip. (type) 
Clasificarea hotelurilor este cea atribuita oficial de Ministerul Turismului local. Ca atare, facilitatile comune si 
cele ale camerelor sunt conforme cu standardele  

• conform reglementarilor in vigoare, minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa 
iasa din tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al 
parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul care-i insoteste, in cazul in care acesta nu este 
unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la frontiera; informatii suplimentare pe 
www.politiadefrontiera.ro; 

• persoanele care calatoresc cu copii sub 18 ani trebuie sa detina pe langa pasaportul acestora si o copie a 

certificatului de nastere al copiilor (este posibil ca autoritatile de la frontiera sa o solicite); 

• agentia nu raspunde in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul 
propriu sau de a-i permite sa paraseasca teritoriul propriu; 

• tariful pentru copil este valabil in cazul in care acesta sta in camera cu doi adulti. Pentru a beneficia de tariful 
de copil acesta trebuie sa nu fi depasit la data inceperii calatoriei varsta mentionata in program. 

• distributia camerelor la hoteluri se face de catre receptiile acestora; problemele legate de amplasarea sau 
aspectul camerei se rezolva de catre turist direct la receptie, asistat de insotitorul de grup; 

• hotelul isi rezerva dreptul de a solicita fiecarui turist o suma cash sau o copie a cartii de credit personale, ca 
garantie pentru cheltuielile suplimentare ce urmeaza a fi facute pe parcursul sederii; 

• pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare; in momentul 
sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor; 

• persoanele care calatoresc singure pot opta pentru camera single sau pentru partaj, caz in care agentia va 
propune, in functie de inscrierile existente sau ulterioare, un partaj. In situatia in care nu exista partaj pana la 
expirarea termenului limita de inscriere, agentia nu se obliga sa suporte diferenta de camera single, in 
consecinta turistul poate sa se retraga fara penalizari sau sa opteze pentru camera single; 

http://www.politiadefrontiera.ro/


• agentia isi rezerva dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport in cazul in care valoarea acestora este 
schimbata de compania aeriana; 

• agentia nu este raspunzatoare pentru eventualele perturbari ale orarului de zbor; 

• in situatia in care turistul achizitioneaza bilete de avion pe zboruri interne iar acestea nu mai corespund 
noului orar de zbor al cursei internationale, agentia nu are obligatia de a suporta eventualele diferente de 
pret ocazionate de reemiterea biletelor pe cursa interna; daca circuitul se anuleaza din cauza neintrunirii 
grupului minim, agentia nu este obligata sa suporte costul respectivelor bilete de avion; 

• conducatorul de grup poate modifica programul actiunii in anumite conditii obiective; 

• conform reglementarilor internationale, serviciile de ghidaj in interiorul muzeelor pot fi asigurate doar de catre 
ghizii locali;  

• politica de prealocare a locurilor in avion depinde de fiecare companie aeriana; la cerere, se pot furniza 
informatii suplimentare cu privire la acest aspect; 

• agentia nu este raspunzatoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; in 
cazul in care aceste situatii nedorite apar, turistul are obligatia de a depune personal plangere la organele 
competente;  

• excursiile optionale se efectueaza la fata locului cu agentii locale. Sumele aferente acestor excursii nu se 
incaseaza in numele si pentru agentia Tour Operatoare. Preturile excursiilor optionale pot fi mai mari decat 
cele ale excursiilor ce pot fi achizitionate de la receptia hotelurilor, aceasta datorandu-se faptului ca 
persoanele participante vor avea la dispozitie un mijloc de transport care ii va duce si ii va aduce la hotelul 
respectiv, ghidul excursiei si dupa caz ghid local. Pretul excursiilor este calculat pentru un grup minim de 20 
persoane. La un numar mai mic de participanti pretul creste proportional; daca numarul persoanelor inscrise la 
excursiile optionale este suficient de mare, insotitorul de grup se va alatura turistilor care au achizitionat 
respectivele excursii, astfel incat cei care raman la hotel vor avea program liber fara insotitor; in situatia in care 
excursia optionala se va desfasura fara prezenta insotitorului de grup (din cauza numarului mic de 
participanti), limba de comunicare va fi engleza; 

• in ultimii ani tot mai multe hoteluri si vase de croaziera au initiat politica „fara bani cash” (cash free). Astfel, 
este posibil ca unii prestatori sa nu mai incaseze bani cash pentru serviciile suplimentare prestate, de aceea 
este important sa detineti un card de credit cand calatoriti in afara tarii; 

• bacsisurile pentru prestatorii locali (tips) reprezinta o practica internationala si nu sunt obligatorii; 

• acest program nu este recomandat persoanelor cu mobilitate redusa; 

• in situatia in care turistul are cerinte speciale, cum ar fi dar fara a se limita la: camere alaturate sau cu o 
anumita localizare, meniu special, acestea vor fi cu titlul de solicitare catre prestatori dar nu vor fi 
considerate confirmate decat in masura posibilitatilor de la fata locului; 

• nominalizarea insotitorului de grup si comunicarea datelor de contact ale acestuia vor fi furnizate cel tarziu 
cu o saptamana inaintea plecarii in calatorie; 

• in ultimii ani tot mai multe hoteluri si vase de croaziera au initiat politica „fara bani cash” (cash free). Astfel, 
este posibil ca unii prestatori sa nu mai incaseze bani cash pentru serviciile suplimentare prestate, de aceea 
este important sa detineti un card de credit cand calatoriti in afara tarii; 

• asezarea in autocar se face in ordinea inscrierilor, incepand cu bancheta a doua; 

• prezentul document constituie anexa la contractul de prestari servicii. 

 

________________________________ 

 


