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1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo – Deslocação por meios próprios 
para alojamento APA no Comfort Hotel Borsparken ou 
similar no centro da cidade.

2º Dia – Livre em Oslo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a cidade 
a seu gosto. Sugere-se visita ao Palácio Real, o Teatro 
Nacional e o Parque Frogner, com as suas esculturas 
obra de Gustav Vigeland.

3º Dia – Oslo – Evenes – Harstad
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios 
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para Evenes. 
Chegada e pick up da viatura. Viagem até Harstad para 
alojamento APA no Thon Hotel Harstad ou similar.

4º Dia – Harstad – Andenes (aprox 185Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem em direcção a 
Andenes nas ilhas Vesteralen com passagem por vales e 
magníficos fiordes e belas vilas como Kvaefjord, Refsnes 
e Flesnes. Alojamento Apa no Hotell Marena ou similar. 
Sugere-se visita ao museu da baleia em Andenes e ou 
passeio em barco para observação de baleias.

5º Dia – Andenes – Svolvaer (aprox 210Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem até à capital das 
Lofoten com passagem por Sortland e Stokmarknes 
onde poderá visitar o Norwegian Coastal Express 
Museum (Hurtigruten). Alojamento 2 noites num Rorbur 
tradicional na região de Svolvaer.

6º Dia – Svolvaer – Livre para explorar a região
Dia explorar algumas das vilas mais pitorescas desta bela 

região, praias de areia branca, pequenas e acolhedoras 
aldeias de pescadores, onde pode observar o método 
tradicional da seca do bacalhau, é a principal atividade 
desta região. Não se esqueça de visitar o museu das 
Lofoten, o aquário e o museu de Kabelvag.

7º Dia – Svolvaer – Reine (aprox 120Km)
A viagem continua rumo sul pelas paisagens únicas da 
região. Recomenda-se visita ao Museu Viking em Lofotr 
e paragem em Nusfjord uma autêntica vila piscatória. 
Alojamento num Rorbur tradicional na região de Reine.

8º Dia – Reine – Livre para explorar a região
Dia livre para explorar as belas paisagens da região, com 
destaque a pequena vila de A com os seus tradicionais 
casas em madeira e de cores coloridas.

9º Dia – Reine – Henningsvaer (aprox 115km)
Viagem rumo norte até Henningsvaer, uma das maiores 
vilas piscatória da região. Recomenda-se visita à Galeri 
Lofoten Hus. Alojamento num Rorbur tradicional em 
Henningsvaer.

10º Dia – Henningsvaer – Evenes (aprox 190km) – Oslo
Viagem para Evenes. Entrega da viatura. Voo a indicar 
para Oslo. Deslocação por meios próprios para 
alojamento APA no Scandic Hotel Airport ou similar.

11º Dia – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios 
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para Portugal. 
FIM DO PROGRAMA

Ilhas 

Lofoten

e Vesteralen

Os preços incluem: Voos TAP/SAS em classe W, incluindo taxas de aeroporto (no pacote completo), 3 Noites de 
alojamento APA em Oslo, 7 noites em Hotel ou Rorbuer, aluguer de viatura grupo C por 7 dias (quilometragem ilimitada, 
LDW, IVA e taxa one way) e Seguro Multiviagens.

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

2 Pessoas  €2.335 €3.505

4 Pessoas  €2.095 €3.265

Partidas diárias - Maio a Setembro de 2023


