Na Rota
dos
Fiordes
Partidas diárias de Maio a Setembro

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

1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo. À chegada, deslocação por
meios próprios para alojamento APA no Thon Hotel
Terminus ou similar.
2º Dia – Oslo – Balestrand
Pequeno almoço no hotel. Viagem de comboio até
Myrdal e daí mudança para a linha histórica de Flam,
que irá levá-lo através de paisagens selvagens de
belas montanhas com quedas de água e encostas
íngremes atingindo uma altura de 900 metros até
ao Sognefjord. De Flåm continuação da viagem em
barco pelo Sognefjord, o fiorde mais longo e profundo
mundo, alojamento APA 2 noites no Hotel Kviknes em
Balestrand.
3º Dia – Livre em Balestrand
Pequeno almoço no hotel – Dia livre para explorar
a região – Recomenda-se excursão a Fjaerland e ao
Glaciar Jostedal (opera apenas 01.6 a 31.8 e não é
diário).
4º Dia – Balestrand – Sognefjord – Bergen
Pequeno almoço no hotel. Viagem de barco pelo
Sognefjord e depois ao longo da costa em direcção
a Bergen a segunda maior cidade da Noruega e a
única cidade do mundo cercada por 7 montanhas e
7 fiordes. Alojamento 2 noites APA no Hotel Augustin
ou similar.
5º Dia – Livre em Bergen
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para explorar a

cidade conhecida como a porta dos fiordes fundada
no sec. XI. Não deixe de visitar o bairro de Bryggen
(Património da Humanidade), Igreja de Maria, Castelo
do Rei Haakony e o moderno museu de Belas Artes.

Pequeno almoço no hotel. Partida em autocarro para
Norheimsund, passará pela impressionante queda de
água de Steindalsfossen. De Norheimsund sairá em
cruzeiro de 3 horas pelo Hardangerfjord até Eidfjord. O
Hardangerfjord é o segundo maior fiorde da Noruega,
e famoso pelos seus pomares. O contraste criado por
colinas verdes, pomares em flor e montanhas cobertas
de neve tem inspirado muitos, e entre eles o conhecido
Compositor norueguês Edvard Grieg. Tempo livre em
Eidfjord (aprox.3h). A última parte da viagem de hoje
é um cruzeiro para Ulvik, alojamento APA no Hotel
Brakanes ou similar.
7º Dia – Ulvik – Voss – Oslo
Pequeno almoço no hotel. Tempo livre em Ulvik antes
da partida de autocarro para Voss. Em Voss vai mudar
para viagem de comboio de regresso a Oslo (chegada
à noite). Alojamento APA no Thon Hotel Terminus ou
similar.
8º Dia – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para
Portugal. FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.630

€2.290

Quarto Single

€2.020

€2.680

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (no pacote completo), 7 Noites de Alojamento APA no
hotéis mencionados ou similares, Comboio Oslo – Myrdal – Flåm, Barco Flåm – Balestrand – Bergen, Autocarro Bergen –
Norheimsund, Barco Norheimsund – Eidfjord – Ulvik, Autocarro Ulvik – Voss, Comboio Voss – Oslo e Seguro Multiviagens
VIP LIGHT.

