Освітній тур - 2022

Три столиці Норвегії
Осло-Ставангер-Берген
20 червня - 25 червня 2022 року

Загальна інформація
Ви вивчаєте норвезьку мову і хочете мати більше
розмовної практики з носіями? Обожнюєте Норвегію
так само сильно, як і ми? Хочете потусити тиждень у
крутій компанії однодумців? Тоді читайте далі, адже
Українсько-Скандинавський Центр має для Вас
неймовірну новину!
У червні 2022 року ми організовуємо унікальний
освітній тур до Норвегії, в рамках якого ми
відвідаємо три столиці Норвегії, підкоримо величний
Preikestolen, помилуємося Lysefjord-ом під час круїзу
та зруйнуємо останні мовні бар'єри, які могли бути,
адже ми пропонуємо насичену освітню програму 📚
Що таке освітній тур та чим він відрізняється від інших
туристичних продуктів? Як це - три столиці? Хіба можна
поєднати навчання та відпочинок? Чого можна
очікувати від подорожі?
Цікаво? Читай далі!

Концепт освітнього туру
Активне та вільне використання мови у реальному
житті - бажаний результат та мета наших студентів.
Замовити каву в кафе, подивитись фільм мовою
оригіналу, скупитись в магазині, запитати дорогу, коли
заблукав, розуміти всі написи на інформаційних
табличках в місті, підслухати, про що пліткують в
транспорті чи розпитати про щось місцевого гіда - все
це важливі комунікативні та мовні челленджі, які
потрібно пройти "вживу". Адже якими б класними не
були підручники та викладачі (а вони у нас найкращі!),
ніщо не зрівняється з ефективністю живого
спілкування "на місці".
Саме тому, поєднавши любов до норвезької мови та
пристрасть до подорожей, УкраїнськоСкандинавський Центр створив можливість
застосувати мову на практиці і отримати при цьому
максимальну насолоду в якості як студента, так і
туриста.

Локації туру
Наша подорож починається з маленького містечка
Бориспіль, що під Києвом - у вартість нашого туру вже
включений прямий переліт Київ - Осло*. У столиці
Норвегії ми проведемо два незабутні дні: екскурсії,
мовні заняття, розмовні клуби, норвезькі вечері та
прогулянки найінстаграмнішими місцями міста ❤️ Ми
також покажемо вам справжнє, нетуристичне Осло нордичний мегаполіс з неповторним вайбом.
Залізниця в Норвегії - особливий вид прекрасного, і
наша подорож не була б повною без такої пригоди! За
планом у нас - нічний трансфер поїздом до
Ставангера, нафтової столиці Норвегії. Ми
погуляємо яскравими вуличками, помилуємось
відомим стріт-артом, завітаємо до цікавенних музеїв, а
"перлиною" третього дня стане круїз по Lysefjord невимовної краси фйорду! Але це ще не всі сюрпризи,
які підготував для нас Ставангер: у четвертий день ми
вирушимо підкоряти легендарний Preikestolen - таке
неможливо пропустити!
*якщо виліт з Києва Вам незручний, будь ласка, повідомте нас про це в
реєстраційній формі та/або написавши нам повідомлення (див. розділ "Наші
контакти далі в документі). Ми спробуємо придумати компроміс разом.

Локації туру
Вдосталь насолодившись фйордом та горами, ми
"підкоримо" наступну нордичну стихію - море. Зранку
на нас чекатиме затишний паром, який відвезе нас до
історичної столиці Норвегії - Бергену. Саме тут ми
зануримось у атмосферу Vestlandet, культурно
збагатимось, відвідаємо знаменитий Bryggen та
випробуємо свої знання бергенського діалекту 🙂
Borte bra, men hjemme best! В останній день нашої
подорожі ми, сповнені нових вражень, захоплені
красою Норвегії та з великою любов'ю до неї в серці
відправляємось додому, в Україну. У вартість нашого
освітнього туру вже включений переліт Берген - Київ.

Освітня програма
Скажемо "ні" заняттям за партами та підручниками!
Спеціально для нашого туру ми розробили особливу
програму норвезької для подорожей - основна
лексика, лише необхідні граматичні конструкції та
максимум розмовної практики, яка абсолютно нічим
не обмежується - виходьте та спілкуйтеся норвезькою зі
спражніми нейтівами!
Ми підготували інтерактивні матеріали, теми для
розмовних клубів, а також особливий квест - список
мовних челенджів-завдань, виконавши які, ви точно
розпрощаєтесь з мовним бар'єром!
Детальну інформацію щодо розкладу можна
переглянути далі в документі в розділі "Програма
подорожі", але одразу можемо сказати, що ми будемо
проводити принаймні одну велику мовну активність
щодня. Це може бути заняття, розмовний клуб чи
інтерактивний захід - сумувати не доведеться!

Програма подорожі
День 1. 20.06.2022
Нарешті цей день настав! Збираємось групою в
аеропорті "Бориспіль", знайомимось та ділимось
радісними передчуттями перед пригодою, що вже
розпочинається!
Прибуваємо в Осло, заселяємось у нашу домівку на
наступні два дні. Сьогодні ми tar det med ro - гуляємо
містом, відвідуємо цікаві місцини, починаємо
виконувати завдання квесту - справ багато! Ми
розкажемо, що і де можна подивитись, а також
організуємо, за бажанням туристів, централізований
похід на концерт або якусь подію (ближче до літа
знатимемо, що Осло зможе нам запропонувати)
Ввечері збираємось на спільну вечерю - знайомимось
ближче, граємо в ігри, проводимо тімбілдинг і, власне,
вечеряємо - і спілкуємось виключно норвезькою!
Чудове завершення першого норвезького дня ✨

Програма подорожі
День 2. 21.06.2022
Ранок. Добряче відпочивши, ми снідаємо разом та
проводимо перше заняття, яке буде присвячене місту:
Steder i byer. У формі інтерактивних вправ ми
повторимо/вивчимо лексику, необхідну для впевненої
навігації містом, попрактикуємо корисні вирази та
ідіоми, які знадобляться нам для комунікації з
нейтівами та одразу застосуємо отримані знання на
практиці.
Після заняття вирушаємо на екскурсію містом - ніхто
не розкаже про Осло краще, ніж корінний житель
столиці. Наш гід-норвежець проведе нас по
найкрутішим місцям і розповість про них так цікаво,
що ми забудемо, якою мовою ми взагалі говорили до
того, як вивчили норвезьку!
Після екскурсії маємо вільний час - можна
самостійно прогулятися, випити кави, насолодитися
міськими видами та відвідати ті атракції, які не встигли
відвідати раніше. Збираємось увечері на вокзалі, де
сідаємо на поїзд до Ставангера. Затишні двомісні
купе, де можна виспатись не гірше за готель - фішка
норвезької залізниці та ще одна пригода для нас!

Програма подорожі
День 3. 22.06.2022
Зранку ми прибуваємо у Ставангер та заселяємось.
Даємо собі трошки часу на сніданок та душ і
збираємось на заняття Norge i våre dager, яке ми
проведемо просто неба! У вас буде можливість
дізнатися про те, чим живе сучасна Норвегія,
"підтягнути" свій вокабуляр з теми та одразу
використати його під час нашої наступної екскурсії
містом, яку для нас проведе місцевий гід. Ставангер неймовірне місто, і легко оніміти від захоплення його
атмосферою, але ми дуже радимо виконати ще пару
завдань нашого квесту і поговорити сьогодні з
якомога більшою кількістю норвежців :) Відвідайте
відомий музей нафти або відправтесь у VR-подорож
на кораблі вікінгів - у Ставангері всі знайдуть заняття
собі до душі!
О 14:45 збираємось біля пристані, де на нас вже
чекатиме паром. На нас чекає круїз чарівним
Lysefjord-ом, який своєю величною красою вразить до
самих глибин серця. Це неможливо описати словами слідкуйте за нашими дописами у соцмережах, ми
публікуватимемо фото локацій нашого туру, і Lysefjord
- це просто ❤️

Програма подорожі
Увечері третього дня збираємось на розмовний клуб,
де у нас буде можливість обговорити все побачене та
відчуте сьогодні - вражень буде достатньо, аби
говорити до пізньої ночі, але ми вкладаємось спати
вчасно - адже завтра на нас чекає дещо особливе!
День 4. 23.06.2022
Підйом сьогодні ранній - адже на нас чекає хайкінг на
відомий Preikestolen! Мабуть, всі бачили цього
кам'яного гіганта з пласкою вершиною та
вертикальним обривом в 604 метри над рівнем моря.
Піші походи (хайкінг) займають особливе місце в
норвезькій культурі і ми просто маємо відчути це на
собі! Беріть з собою теплий та зручний одяг, а також
надійне спортивне взуття - чекліст потрібного
спорядження ми ще опублікуємо на наших сторінках у
соцмережах.
Після насиченого пригодами дня, збираємось на
розмовний клуб - в розслабленому темпі поговоримо
про Fritidsaktiviteter та поділимось враженнями від дня
перед тим, як іти спати.

Програма подорожі
День 5. 24.06.2022
Сьогодні ми встаємо раненько - вже о 7:00 у нас
паром, який відвезе нас до Бергена, історичної
столиці Норвегії та "серця фйордів", як це місто іноді
називають. На нас також чекає амбітний експеримент провести заняття прямо на борту парома і відчути
себе академічними вікінгами :)
О 10:00 ми прибуваємо до Бергена, заселяємось та
відправляємось на екскурсію містом. В Бергені є, що
подивитись, від найбільшого музейного комплексу
KODE до знаменитої набережної Bryggen та рибного
ринку. Милуємось затишним містом, звикаємо до
бергенського діалекту та виконуємо мовні челенджі
квесту! Весь день у прекрасному Бергені у нашому
розпорядженні - насолоджуймось!
Увечері є можливість централізовано відвідати певний
концерт або захід - детальніше будемо знати ближче до
літа :)

Програма подорожі
День 6. 25.06.2022
Прокидаємось у Бергені і стараємось не думати про те,
що наша подорож добігає кінця - адже у нас ще є
половинка дня, аби дізнатися дещо цікаве на нашому
заключному занятті та закупитися сувенірами,
шоколадом Freia та справжнім брюностом. Ближче до
вечора вилітаємо до України.
Повертаємось додому - щасливі, сповнені вражень, з
новими знайомствами та знаннями. До нових пригод!
Ваш USC❤️

Тур "Три столиці Норвегії" в цифрах

3

6

міста ми відвідаємо

1450 €

днів проведемо в Норвегії

4-8*

Вартість нашого туру

∞

Кількість туристів у нашій
групі

стільки задоволення та користі ми
отримаємо під час подорожі

*Будь ласка, зверніть увагу, що мінімальна кількість учасників нашої
подорожі - 4 людини. Якщо до 10 березня 2022 року місце у турі забронює
менше, ніж 4 людини (що можливо лише за умови настання Рагнарьоку),
ми, на жаль, не зможемо організувати тур і повернемо кошти учасникам у
повному обсязі.

У вартість подорожі включено:
Квитки на переліт Київ - Осло та Берген - Київ
Квитки на поїзд Осло-Ставангер
Квитки на паром Ставангер-Берген
Екскурсії в Осло, Бергені та Ставангері з місцевими
гідами
Один прийом їжі на день (сніданок або вечеря в
залежності від програми на день)
Освітня програма: різноформатні мовні заняття та
розмовні клуби
Проживання: комфортабельний AirBnB
Нові знайомства, досвід та неповторні враження!

Як придбати тур:
1. Ознайомтеся з публічним договором-офертою (QRкод та посилання можна знайти у розділі "Корисні
посилання");
2. Заповніть реєстраційну форму, просканувавши
відповідний QR-код у розділі "Корисні посилання";
3. Внесіть першу передоплату у розмірі не менше 30%
від вартості туру (435 €);
4. Очікуйте підтвердження бронювання від нас - ми
напишемо Вам одразу після зарахування коштів на
наш рахунок;
5. Внесіть другу передоплату у розмірі 40% (580 €) від
вартості туру не пізніше 10 березня 2022 року;
6. Внесіть третю передоплату у розмірі 30% (435 €) від
вартості туру не пізніше 17 травня 2022 року;
7. Вітаємо! Вже зовсім скоро Ви вирушите у подорож!

Наші контакти
У разі виникнення запитань Ви завжди можете зв'язатись
з нами через наші сторінки у соціальних мережах:
Facebook: https://www.facebook.com/ukrscandcenter

Instagram: @usc_travel

Також ви можете зв'язатись з нами, написавши на пошту:
usc_travel@ukr-scandinavian.org, або за номерами
телефонів:
+4798410602
+380660794604

Корисні посилання
Публічний договір-оферта
(документ, де прописані
юридичні деталі нашої поїздки):

Реєстраційна форма (тут можна
забронювати тур):

Розділ на сайті УкраїнськоСкандинавського Центру з
інформацією про наш тур:

Актуальні правила в'їзду до
Норвегії для громадян України

