
1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo. Chegada e deslocação por 
meios próprios alojamento APA no Hotel Comfort 
Borsparken ou similar.

2 º Dia – Oslo – Evenes/Harstad
À hora indicada, transporte para o aeroporto, voo 
a indicar para Evenes. Chegada e transporte para 
alojamento Apa no Hotel Scandic Harstad / BW Narvik 
Airport ou similar. Jantar no hotel.

3 º Dia – Harstad – Svolvaer
Partida pela manhã para Svolvær, ao longo do 
caminho poderá observar as fantásticas paisagens 
desta região. Entre outras coisas, visitaremos as 
maravilhosas cidades de Henningsvær e Kabelvåg, 
autênticos cartões-postais desta região. Chegada 
à tarde para alojamento Apa 2 noites no Scandic 
Svolvaer ou similar.

4º Dia – Svolvaer
Dia explorar algumas das cidades mais pitorescas desta 
bela região, com a sua geografia acidentada, bacias 
e praias de areia branca, pequenas e acolhedoras 
vilas de pescadores, onde pode observar o método 
tradicional da seca do bacalhau, é a principal atividade 
desta região.

5º Dia – Svolvaer – Tysfjorden 
Manhã nas Lofoten – À tarde, Partida para Lødingen 
e embarque no ferry para Bognes nas margens do 
Tysfjorden. Continuação da viagem até alcançar 
Fauske. Chegada e jantar, embarque no comboio 
noturno para Trondheim. A lendária rede ferroviária de 
Nordland estende por 729 quilômetros de Bodø até a 
cidade histórica de Trondheim e atravessa o Círculo 
Polar Ártico entre as montanhas e o mar com vistas 
impressionantes que tornam esta viagem inesquecível. 
Pernoita em camarote.

6º Dia – Trondheim – Estrado do Atlântico – Molde
Desembarque de manhã cedo em Trondheim.  Tempo 
para pequeno almoço. Visita de Trondheim, a terceira 
cidade maior da Noruega, com sua bela Catedral 
Nidaros Estilo românico-gótico (exterior). Continuação 
da viagem pela costa norueguesa e pela famosa 
estrada do Atlântico. Alojamento Apa no Scandic 
Alexandra Molde ou similar. Jantar no Hotel.

7º Dia – Molde – Geiranger – Forde/ Skei i Jolster
Viagem para Geiranger, com passagem pela incrível 
estrada dos trolls (Trollstigen) – a famosa estrada das 
águias, um dos pontos mais visitados desta região. 
Cruzeiro pelo Geirangerfjord (Património da UNESCO) 
o mais belo e espetacular fiorde da Noruega, com 
inúmeras quedas de água descendo ambos os lados da 
montanha. Continuação da viagem com possibilidade 
de observação do Glaciar de Bøyabreen na área de 
Fjærland dentro do Parque Nacional Jostedalsbreen. 
A viagem termina com alojamento Apa no Thon 
Jølster ou similar. Jantar no hotel.

8º Dia – Forde/ Skei i Jolster – Laerdal – Oslo
Partida de Førde para Mannheller, nas margens 
do Sognefjord, o fiorde mais longo da Noruega. 
Atravessaremos de ferry para Fodnes e continuação 
para Lærdal. Curta paragem para ver o exterior da 
Igreja de Borgund, de 1180. À tarde, continuação 
da viagem rumo a Oslo com passagem pelo Lago 
Tyrifjord. Chegada e visita panorâmica da cidade. A 
visita passa pelos pontos principais como o Palácio 
Real, o Teatro Nacional e o Parque Frogner, com as 
suas esculturas obra de Gustav Vigeland.  Alojamento 
Apa no Hotel Comfort Børsparken ou similar.

9º Dia – Oslo – 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 em classe W com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 7 Noites de alojamento 
APA nos hotéis mencionados ou similares, 1 Noite em camarote no comboio,  4 jantares (2º, 5º, 6º e 7º dia), 
visitas descritas no itinerário, Cruzeiro no Geiranfjord, voo Oslo/Evenes (em grupo), Guia local em espanhol e 
Seguro Multiviagens.                          Só é permitido uma mala de 20kg + um saco de mão até 10Kg por pessoa

Lofoten, 

Trondheim

e Geirangerfjord

Partidas Junho 23
Julho 07 e 21
Agosto 04, 11 e 18

Circuito com guia em espanhol  
                                    

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €1.960 €2.650

Quarto Single  €2.700 €3.390
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https://nordictur.pt/circuitos-guiados-2/

