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1º Dia – Lisboa – Copenhaga
Voos a indicar para Copenhaga. Deslocação por 
meios próprios para alojamento Apa no Hotel Scandic 
Copenhagen ou similar. 

2º Dia – Copenhaga – Aarhus
De manhã, visita panorâmica de Copenhaga. Partida para 
Aarhus com travessia de ferry para Odden. Alojamento 
Apa no Scandic Aarhus City Hotel / Scandic The Mayor 
ou similar

3º Dia – Aarhus – Hirtshals – Cruzeiro Hirshals/Stavanger
Pela manhã, visita panorâmica de Aarhus. Tempo livre 
para explorar a cidade a seu gosto. À tarde, viagem rumo 
norte para alcançar Hirtshals para cruzeiro noturno rumo 
à Noruega. Jantar e alojamento a bordo.  É necessário 
passaporte para apresentar na travessia marítima

4º Dia – Stavanger
Pequeno almoço a bordo. Desembarque e visita 
panorâmica a pé da bela cidade de Stavanger. Resto 
do dia livre – Possibilidade de opcional Fjord Cruise de 
Lysefjord (3 horas) para admirar o famoso Púlpito de 
“Preikestolen” um local de beleza única com vista para 
o fiorde ou Cruzeiro no Lysefjord + subida Preikestolen 
(nesta Opção a saída será logo após o desembarque 
e não farão a visita de Stavanger). Alojamento Apa no 
hotel Scandic Stavanger City ou similar.

5º Dia – Stavanger – Bergen
Deixamos a cidade de Stavanger e seguimos para 
Bergen. Viagem de barco de Mortavika até Arsvagen e de 
Sandvikvag a Halhjem. Chegada a Bergen e tempo livre. 
À tarde, visita panorâmica de Bergen, para conhecer os 
locais mais emblemáticos da cidade, conhecida como 
a porta dos fiordes e Património da Humanidade pela 
UNESCO. Alojamento Apa no Hotel Zander K ou similar.

6º Dia – Bergen – Fiorde dos Sonhos
Viagem para Flam, durante o percurso não deixe de 
observar as fantásticas paisagens desta região. Em 
Flam possibilidade de tour opcional para fazer a famosa 
linha histórica Flamsbana – uma das linhas de comboio 
mais bonita do mundo. Embarque num cruzeiro pelo 
Sognefjord conhecido como o Fiorde dos Sonhos até 
alcançar Balestrand. Alojamento Apa no Kviknes Hotel 
ou similar. Jantar no hotel.

7º Dia – Região dos Fiordes – Oslo
Continuação da viagem por montanhas e vales de 
paisagens incríveis com inúmeras aldeias. Paragem 
observação do exterior da igreja de madeira de Borgund. 
Continuação da viagem rumo a Oslo com passagem 
pelo Lago Tyrifjord. Alojamento Apa no Scandic Solli 
Hotel ou similar

8º Dia – Oslo – Karlstad
Visita panorâmica de Oslo, com os principais pontos 
turísticos. À tarde, viagem em direcção à Suécia com 
destino a Karlstad, localizada junto ao impressionante 
Lago Vänern. Alojamento Apa no hotel Elite Stadshotellet 
Karlstad / Scandic Karlstad City ou similar.

9º Dia – Karlstad – Estocolmo
Visita a pé de Karlstad com o bairro de Almen com suas 
casas de madeira, as estátuas do Duque Karl e Eva Lisa 
Holtz, e Stora Torget, a praça Principal. Continuação da 
viagem para chegar à capital sueca, construída em 14 
ilhas. Visita panorâmica com guia local percorrendo as 
principais atrações turísticas da cidade. . Alojamento 2 
noites Apa no hotel Scandic Malmen ou similar.

10º Dia – Livre em Estocolmo

11º Dia – Estocolmo – Lisboa
Deslocação por meios próprios para o aeroporto. Voos a 
indicar para Portugal. Fim do Programa

Escandinávia

Fabulosa

Partidas
Junho 13 
Julho 04, 11, 18 e 25
Agosto 01, 08 e 15
Setembro 05
Circuito com guia em Português e 
Espanhol

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 10 noites de alojamento APA nos 
hotéis mencionados ou similares, 1 Noite cruzeiro (Fjord Line Hirtshals – Stavanger) em cabine exterior,  2 Jantares (3º e 6º 
Dia), visita panorâmica de Copenhaga, Aarhus, Bergen, Oslo e Estocolmo, Guia local em Português / Espanhol e Seguro 
Multiviagens.                                                                Só é permitido uma mala de 20kg + saco de mão até 10Kg por pessoa

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €2.040 €2.685

Quarto Single  €2.940 €3.585
                                                                                                                                           

https://nordictur.pt/circuitos-guiados-2/

