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1º Dia – 3ª Feira – Lisboa – Copenhaga
Voos a indicar para Copenhaga. Chegada e transporte 
para alojamento Apa 2 noites no Hotel Scandic Spectrum 
ou similar. Encontro com o guia acompanhante da 
viagem na recepção entre as 18h30 e as 19h30.

2º Dia – Copenhaga
De manhã, visita panorâmica de Copenhaga, com os 
principais pontos turísticos. Tarde livre para explorar 
a cidade a seu gosto. Não deixe visitar o parque de 
atrações Tivoli e passear pela rua de pedonal de Strøget.

3º Dia – Copenhaga – Oslo
Manhã livre. À tarde, transporte para o porto, embarque 
no cruzeiro noturno DFDS Seaways com destino a Oslo. 
Pernoita em cabines exterior com jantar (uma bebida 
incluída). Durante a travessia aproveite as várias atrações 
a bordo, música ao vivo, lojas, restaurantes e bares, entre 
outras. Os clientes deverão preparar uma bolsa de mão 
para a pernoita no navio já que não terão acesso às 
bagagens durante a viagem.  É necessário passaporte 
para apresentar na travessia marítima

4 º Dia – Oslo – Fagernes 
Desembarque e visita panorâmica de Oslo incluindo 
passagem pelo  Parque de Frogner com as famosas 
esculturas do artista Gustav Vigeland, pelo Palácio Real, 
pela fortaleza medieval de Akershus e o exterior da City 
Hall de Oslo. À tarde, viagem para Fagernes, passando 
por Hønefoss, uma famosa estância de ski. Alojamento 
Apa no Hotel Scandic Valdres ou similar. Jantar no hotel.

5º Dia – Fagernes – Bergen
De manhã, viagem para a região do fiorde mais largo e 
profundo da Noruega, o Sognefjord, também conhecido 
como o Fiorde dos Sonhos. Chegada a Flåm e passeio 
de barco ao longo do fiorde até Gudvangen (Património 
Mundial). Continuação da viagem pela região de 

Hordaland e Voss, cuja paisagem nos presenteia 
com cenários de sonho. Chegada a Bergen e visita 
panorâmica da cidade. Bergen. Entre outros pontos de 
interesse, passagem pelo Mercado do Peixe e Bryggen e 
o bairro Hanseático.  Alojamento Apa no Hotel Scandic 
Ørnen ou similar

6º Dia – Bergen – Balestrand
Manhã livre para explorar a capital dos fiordes ou sugere-
se visita à casa do famoso compositor Norueguês 
Edvard Grieg. À tarde, viagem para Balestrand, travessia 
de ferry de Oppedal para Lavik e no final do dia chegada 
á encantadora vila de Balestrand, para alojamento Apa 
no famoso Hotel Kvikne’s. Jantar no Hotel.

7º Dia – Balestrand – Oslo
Viagem pela manhã para Oslo com paragem em 
Borgund, onde visitaremos a bela igreja de Madeira, 
Borgund Stavkirke (entrada incluída), expoente máximo 
da arte Norueguesa em madeira. Chegada a Oslo e 
Alojamento Apa 2 noites no Hotel Scandic St. Olavs ou 
similar.

8º Dia – Dia livre em Oslo

9º Dia – Oslo – Estocolmo
Viagem para Estocolmo com paragem na cidade de 
Karlstad, cidade sueca localizada entre o lago Värnern 
e a foz do rio Klarälven. Continuação da viagem até 
Mariefred. Curta paragem para apreciar o belo Castelo 
de Gripsholm. A restante viagem leva-nos pela região 
dos lagos até alcançar Estocolmo. Alojamento Apa 2 
noites no Hotel Clarion Stockholm ou similar.

10º Dia – Estocolmo
De manhã visita panorâmica de Estocolmo. Tarde livre 
para conhecer a cidade, conhecida como “Veneza do 
Norte”. 

11º Dia – Estocolmo – Lisboa
À hora indicada, transporte para o aeroporto. Voos a 
indicar para Portugal. Fim do Programa

Lendas da 

Escandinávia

Partidas
Maio 02*, 09, 16*, 23 e 30
Junho 06, 13, 20* e 27 
Julho 04, 11*, 18 e 25
Agosto 01*, 08, 15, 22 e 29*
Setembro 05, 12 e 19*
Circuito com guia em Português 
Espanhol*

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 9 noites de alojamento APA nos 
hotéis mencionados ou similares, 1 Noite em cabine exterior com jantar a bordo,  2 Jantares (4º e 6º Dia), visita panorâmica 
das capitais, Guia local em Português ou Espanhol e Seguro Multiviagens.  Só é permitido uma mala de 20kg (76x54x33) 
+ saco de mão até 5Kg por pessoa

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €2.590 €3.235

Quarto Single  €3.710 €4.355
                                                                                                                                           

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

