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1º Dia – Lisboa – Oslo
Voo a indicar para Oslo. Chegada e transporte por 
meios próprios para alojamento Apa no Thon Hotel 
Terminus ou similar.

2º Dia – Oslo – Lillehammer
Pequeno almoço no hotel. Pode aproveitar a manhã 
para conhecer Oslo. À tarde, viagem de comboio 
para Lillehammer (aprox. 2 horas), cidade conhecida 
pelos jogos de Inverno. Alojamento Apa no Hotel First 
Breiseth ou similar.

3º Dia – Lillehammer – Andalsnes – Geiranger
Pequeno almoço no hotel. Viagem de comboio pela 
fantástica linha de Rauma. Em Andalsnes, mudança 
para viagem em autocarro até Geiranger, uma viagem 
única pela estrada dos Trolls famosa pelas suas curvas. 
Alojamento Apa no Hotel Geiranger ou similar.

4º Dia – Geiranger – Alesund
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre. Embarque 
no famoso expresso costeiro. Viagem ao longo do 
Geirangerfjord até à costa e daí continuação até 
alcançar Alesund. Chegada ao final do dia para 
alojamento 2 noites APA no Quality Hotel Waterfront 
ou similar.

5º Dia – Livre em Alesund
Pequeno almoço no hotel. Dia livre, recomendamos 
passeio pela bela cidade construída ao estilo Art 
Nouveau. Pode ainda visitar o aquário e o museu 

Sunnmore com construções tradicionais, entre outros 
pontos de interesse.

6º Dia – Alesund – Expresso costeiro para Bergen
Pequeno almoço no hotel. Aproveite mais um dia na 
magnifica cidade de Alesund. Ao final do dia embarque 
no expresso costeiro para viagem de regresso a 
Bergen. Pernoita a bordo em cabines exteriores.

7º Dia – Bergen
Pequeno almoço a bordo. Desembarque no início da 
tarde e deslocação por meios próprios para alojamento 
2 noites APA no Hotel Augustin ou similar.

8º 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. Pode fazer 
um tour opcional no fiorde dos sonhos com a linha 
histórica de Flamsbana.

9º Dia – Bergen – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios 
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para Lisboa. 
FIM DO PROGRAMA

Os preços incluem: Voos TAP/SAS em classe W/U com taxas de aeroporto (no pacote completo), 7 Noites de 
Alojamento APA nos hotéis mencionados ou similares, 1 noite APA no expresso costeiro em cabine exterior, 
todos os transportes em Comboios, Barcos e Autocarro mencionados no itinerário e Seguro Multiviagens.

Fiordes

e a Rota 

Dourada

Partidas diárias - Junho a 20 de Agosto de 2023

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €1.790 €2.750

Quarto Single  €2.790 €3.750

https://nordictur.pt/noruega/

