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1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo. Chegada e deslocação por 
meios próprios para alojamento Apa no Hotel Comfort 
Børsparken/Thon Munch ou similar.

2 º Dia – Oslo – Geilo
Encontro na recepção com o guia para iniciar visita 
panorâmica de Oslo. A visita passa pelos pontos 
principais como o Palácio Real, o Teatro Nacional, City 
Hall, a moderna Opera House e o Parque Frogner, com 
as suas esculturas obra de Gustav Vigeland. À tarde, 
partida pela fascinante natureza norueguesa do Vale 
de Hallingdal, ao longo do Lago Tyrifjord antes de 
alcançar a vila de Geilo. Jantar e Alojamento Apa no 
Ustedalen Hotel/Geilo Hotel ou similar.

3º Dia – Geilo – Bergen
Hoje a viagem leva-nos até ao fiorde de Hardanger 
através do planalto de Hardangervidda. Paragem 
na queda de água Voringfoss para admirar a sua 
grandeza. Continuação da viagem com travessia 
da ponte Hadanger e com passagem ao longo das 
margens do Hardangerfjord, com as vilas de Øystese 
e Norheimsund. À chegada a Bergen, visita guiada 
da cidade, com o popular mercado de peixe e flores, 
o porto de Bryggen com as suas famosas casas e o 
quarteirão de Hanseatic. Alojamento Apa no Scandic 
Bergen City/Zander K ou similar.

4º Dia – Voss – Fiorde dos Sonhos – Sogn Og Fjordane
Pela manhã saída em direcção ao vale de Voss, não 
perca a oportunidade de observar as fantásticas 
paisagens durante o percurso. À chegada a Voss terá a 
oportunidade de fazer um tour opcional com passeio 
de comboio pela linha histórica Flamsbana seguido de 
passeio de barco no fiorde dos sonhos até Gudvagen 
(mínimo 10pax). Para os passageiros que não fizerem 
a opcional a viagem continua de autocarro até Flåm.
Tempo livre para explorar está pequena vila junto aos 
fiordes (cerca de 4 horas). Continuação da viagem 

até à região de Sogn og Fjordane, localizada entre 
dois magníficos fiordes. Jantar e alojamento Apa no 
Scandic Sunnfjord Hotel ou similar.

5º Dia – Geiranger – Eagle Road – Trollstigen – Molde
A aventura continua com viagem pelas majestosas 
paisagens da Noruega. Cruzeiro no Geirangerfjord, 
considerado por muitos como o mais belo fiorde da 
Noruega. Não deixe de observar as fantásticas quedas 
de água “Véu da Noiva e as 7 Irmãs”. Continuaremos 
o trajecto pela estrada da águia, que nos oferece uma 
vista panorâmica do Geirangerfjord. Travessia de ferry 
entre Eidsdal e Linge e continuação da viagem pelo 
profundo Romdalsfjorden, cercado por montanhas 
impressionantes com seus picos vertiginosos e famoso 
pela estrada dos Trolls, impressionante pelas suas 
curvas fechadas e miradouros. Alojamento Apa no 
hotel Thon Moldefjord/Scandic Alexandra ou similar.

6º Dia – Estrada do Atlântico – Otta / Oppdal
Hoje a viagem leva-nos pelas fantásticas paisagens 
costeiras da famosa estrada do Atlântico, construída 
no oceano entre ilhas e recifes, passagem pela 
pequena vila de pescadores de Bud e depois pela 
cidade portuária de Kristiansund. Continuação para 
Sunndalsøra e região montanhosa de Oppdal. Jantar 
e alojamento Apa no Hotel Quality Skifer,/Dombas 
Hotel ou similar.

7º Dia – Otta / Oppdal – Lillehammer – Oslo
Viagem de regresso a Oslo com passagem por 
Lillehammer, visita panorâmica da cidade. Tempo livre. 
Continuação da viagem rumo a Oslo. Alojamento Apa 
no Hotel Comfort Børsparken/Thon Munch ou similar.

8º Dia – Oslo – Lisboa
Deslocação por meios próprios para o aeroporto, voos 
a indicar para Portugal. Fim do Programa.

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 7 Noites de alojamento APA 
nos hotéis mencionados ou similares, 3 jantares (2º, 4º e 6º dia), visitas descritas no itinerário, guia local em espanhol e 
Seguro Multiviagens.                                         Só é permitido uma mala de 20kg + um saco de mão até 10Kg por pessoa

Fiordes, Trollstigen 

e Estrada 

Atlântica

Partidas Julho 08, 15, 22 e 29
Agosto 05, 12, 19 e 26
Setembro 02

Circuito com guia em espanhol  
                                    

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €1.050 €1.740

Quarto Single  €1.610 €2.300

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

