
Fiordes  
da  Noruega

Os preços incluem: Voos KLM em classe A e respectivas taxas (no Pac. Completo), Transferes In/Out em flybus, 6 Noites 
de alojamento Apa nos Hotéis mencionados ou similares, Cartão de cidade 24 horas (Oslo e Bergen), Comboio Oslo/
Myrdal/Bergem, Comboio histórico Flämsbana, Cruzeiro no Nærøyfjord, 2 jantares (3º e 4º dia), Guia local em Espanhol 
(3º ao 5º dia) e Seguro Multiviagens.                  Só é permitido uma mala de 20kg + um saco de mão até 10Kg por pessoaO
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Partidas Fevereiro 03, 10, 17 e 24 
Março 03 e 10
Abril 01
Circuito parcialmente guiado 
em espanhol       

1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo. Transporte em flybus para 
Alojamento 2 noites Apa no Scandic Oslo City ou 
similar.

2º Dia – Livre em Oslo
Será portador do cartão turístico da cidade 24h que 
dá descontos em vários museus e atracções, acesso 
ilimitado ao transporte público de Oslo bem como as 
ofertas especiais em restaurantes, entretenimento 
e locais de lazer. Recomendamos visita ao Parque 
Frogner, com todas as esculturas de Vigeland, 
Palácio Real, Teatro Nacional, à moderna Opera 
House e explorar a rua principal de Karl Johan. 

3º Dia – Oslo – Myrdal – Fläm
Encontro com o guia acompanhante e curta 
deslocação a pé até a estação de comboio. Viagem 
de comboio de Oslo para Myrdal (comboio das 
06h25 ou 08h25 sujeito a disponibilidade – no caso 
da saída cedo, uma caixa de pequeno almoço será 
fornecida).  Chegada a Myrdal e mudança para 
a linha histórica de Fläm (uma das linhas férreas 
mais belas do mundo, junto do Aurlandfjord, 
zona montanhosa de paisagens espetaculares, 
desfiladeiros, fiordes e quedas de água) – chegada 
a Fläm e curta caminhada para Alojamento Apa 2 
noites no Hotel Fretheim ou similar. Jantar no hotel.

4 º Dia – Cruzeiro no Nærøyfjord
De manhã, cruzeiro pelo Nærøyfjord – Património 
Mundial da UNESCO, considerado um dos mais 
belos fiordes do mundo.  Estreito e espetacular, 

é cercado por montanhas íngremes com os seus 
picos brancos que se estendem até 1.800 metros 
acima do nível do mar e oferece. quedas de água e 
pitorescas aldeias perdidas na paisagem. Chegada 
a Gudvangen e regresso em autocarro regular para 
Fläm. Tempo livre. Jantar no hotel.

5 º Dia – Fläm – Myrdal – Bergen
Manhã livre. Curta caminhada até a estação de 
comboios e partida para Bergen, cidade Património 
Mundial da UNESCO. A região de Bergen tem a 
mistura ideal de natureza, cultura e vida urbana 
excitante durante todo o ano. Chegada e curta 
caminhada para Alojamento Apa 2 noites no hotel 
Zander K ou similar.

6º Dia – Livre em Bergen
Será portador do cartão turístico da cidade 24h que 
dá descontos em vários museus e atracções, acesso 
ilimitado ao transporte público na cidade de Bergen, 
bem como as ofertas especiais em restaurantes, 
entretenimento e locais de lazer. Recomenda-
se visita ao bairro Hanseatic Bryggen, a Igreja de 
Maria, a Fortaleza de Hakon e o famoso mercado 
de peixe. Faça um passeio no espetacular Funicular 
Fløibanen, que o leva ao topo da Montanha Fløyen, 
para uma vista superior da cidade.

7º Dia – Bergen -Lisboa
À hora indicada transporte em flybus para o 
aeroporto. Voos a indicar para Portugal. Fim do 
Programa.

 

Preço por pessoa Pacote sem voos Pacote completo

Quarto Duplo   €1.495 €2.150

Quarto Single   €2.200 €2.855


