Escapadinha
nos
Fiordes

Organização: NORDICTUR - RNAVT 2050 - Condições Gerais em www.nordictur.pt

Partidas diárias de Outubro a 15 de Abril

1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo, chegada e deslocação por
meios próprios para alojamento APA 2 noites no Hotel
da categoria selecionada no centro.

5º Dia – Livre em Bergen
Pequeno almoço no Hotel. Aproveite para explorar
Bergen, cidade Património Mundial e porta para
alguns dos fiordes mais bonitos do mundo.

2º Dia – Livre em Oslo
Pequeno almoço no Hotel. Aproveite para explorar a
cidade sem perder os highlights como por exemplo –
Parque Vigeland, museu Viking e museu Munch entre
outros.

6º Dia – Bergen – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto – voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA.

3º Dia – Oslo – Myrdal – Flam
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para a estação. Partida em comboio para
Myrdal. Mudança para a linha histórica, uma das mais
famosas do mundo até chegar a Flam, pequena vila
a porta do Sognefjord, conhecido como o fiorde
dos sonhos. Alojamento APA no hotel da categoria
selecionada.
4º Dia – Flam – Gudvangen – Voss – Bergen
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para explorar a
região. Às 15h10, passeio de barco ao longo do fiorde
até Gudvangen (Património Mundial) – mudança para
viagem de autocarro até Voss e mudança para viagem
de comboio para Bergen – Alojamento 2 noites Apa
no hotel da categoria selecionada no centro.

Preço por pessoa
Quarto Duplo

Pacote sem voos

Pacote completo

Hotéis Turística

Hotéis 1ª Classe

Hotéis Turística

Hotéis 1ª Classe

€800

€1.055

€1.550

€1.805

Os preços incluem: Passagem aérea TAP/SAS em classe W/U com taxas de aeroporto (no Pac. completo), 5 noites de
alojamento Apa nos Hotéis da categoria selecionada, Comboio Oslo-Bergen com tour pelo fiorde dos sonhos e Seguro
Multiviagens.

