Lenda dos
Fiordes
Partidas
2019

Maio 22
Junho 19
Julho 17
Agosto 14
Setembro 04
Circuito guiado - PORTUGUÊS

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

1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para a Oslo – chegada ao aeroporto
de Gardermoen e transporte por meios próprios para
alojamento Apa no Hotel Radisson Blu Scandinavia ou
similar.
2º Dia – Oslo – Geilo
Pequeno almoço no hotel. Encontro com o guia na
recepção do hotel. Pela manhã Visita panorâmica
de Oslo, passando pelos pontos de maior interesse
turístico. Conheceremos o Parque de Frogner com
as famosas esculturas do artista Gustav Vigeland,
o Palácio Real, a fortaleza medieval de Akershus e o
exterior da Câmara Municipal de Oslo. Viagem para
para Geilo, passando por Hønefoss e Gol, famosas
estancias de Ski. Jantar e alojamento Apa no Bardøla
Høyfjellshotell.
3º Dia – Geilo – Bergen
Pequeno almoço no hotel. Hoje o dia leva-nos para
a região onde se encontra o fiorde mais largo e
profundo da Noruega, o Sognefjord, conhecido
como o Fiorde dos Sonhos. Durante o cruzeiro, que
nos leva de Flåm a Gudvangen, contemplaremos as
águas verdes cristalinas, impressionantes falésias e
queda de água. No final do cruzeiro continuaremos
a viagem para Bergen, passaremos pela região de
Hordaland e Voss, um lugar perfeito para os amantes
da natureza. Chegada a Bergen e visita panorâmica
para conhecer os locais mais emblemáticos da cidade,
conhecida como a porta dos fiordes e Património da
Humanidade pela UNESCO. Entre outros pontos de
interesse, visitaremos o Mercado de Peixes e Bryggen
com as suas casas Hanseáticas. Alojamento Apa no
Hotel Scandic Ornen ou similar.

4º Dia – Bergen – Balestrand
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para explorar
a capital dos fiordes ou fazer um passeio opcional à
casa do famoso compositor Norueguês Edvard Grieg.
À tarde partiremos para Balestrand, atravessaremos
de ferry de Oppedal para Lavik e ao final do dia
chegaremos à encantadora vila de Balestrand, onde
está localizado o famoso hotel Kvikne’s, um lugar
histórico e romântico inserido num cenário natural de
enorme beleza. Jantar e alojamento Apa no Kvikne’s
Hotel.
5º Dia – Balestrand – Oslo
Pequeno almoço no hotel. Viagem rumo a Oslo com
paragem em Borgund, onde visitaremos a bela igreja
de Madeira, Borgund Stavkirke (entrada incluída),
expoente máximo da arte Norueguesa e uma das
mais visitadas e fotografadas da Noruega. Chegada a
Oslo no final do dia. Alojamento Apa 2 noites no Hotel
Radisson Blu Scandinavia ou similar.
6º Dia – Livre em Oslo
Pequeno almoço no hotel.Dia livre para Explorar a
capital da Noruega. Recomenda-se visita aos museus
Viking, Kon-tiki e Fram.
7º Dia – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte por meios
próprios para o aeroporto de Gardermoen. Voos a
indicar para Lisboa. FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.285

€1.860

Quarto Single

€1.630

€2.205

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 6 Noites de alojamento APA nos
hotéis mencionados ou similares, 2 jantares (2º e 4º dia), visitas descritas no itinerário, guia local em Português e Seguro
Multiviagens.
Só é permitido uma mala de 20kg + saco de mão até 5Kg por pessoa

