Na Terra
Dos Fiordes
Partidas
2019

Maio 30
Junho 6, 13, 20 e 27
Julho 4, 11, 18, 23, 25 e 30
Agosto 1, 8 e 15
Circuito guiado - Inglês

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

1º Dia – Lisboa – Bergen
Voos a indicar para Bergen, transporte para alojamento
no Hotel First Marin ou similar no centro da cidade.
Encontro com o guia às 18h30 na receção do Hotel.
2º Dia – Bergen – Flam – Balestrand
Pequeno almoço no hotel. Partida de Bergen via
Dale até a cidade de Voss. Descida do Vale Naeroy,
passando o impressionante Canyon de Stalheim até
Flam, a margem do fiorde. Viagem de comboio para
Myrdal, uma obra-prima de engenharia que sobe 2838
pés em menos de uma hora. A descida de Myrdal para
Flam oferece oportunidades para fotos de magníficas
quedas de água e paisagens montanhosas. Depois de
breve descanso em Flam, embarque no barco cruzeiro
ao longo dos estreitos Aurlandsfjord e Naeroyfjord,
ambos braços do Sognefjord, o mais longo e profundo
do mundo. Após o desembarque em Gudvangen, no
topo do Naeroyfjord, continuação em autocarro pelas
montanhas de Vika para Vangsnes, travessia de ferry
para Balestrand. Alojamento 2 noites no Kvikne’s
Hotel. Jantar no hotel.
3º Dia – Livre em Balestrand
Pequeno almoço no hotel. Dia livre em Balestrand, com
oportunidade de apreciar a incrível beleza e natureza
dos fiordes. Recomendamos uma visita ao aquário
local e à galeria de arte, ou alugar uma bicicleta ou um
barco para um pequeno passeio. Jantar no hotel.

4º Dia – Balestrand – Geiranger
Pequeno almoço no hotel. Viagem de autocarro,
passando pelo glaciar de Jostedal, a maior da Europa.
Descida para o belo Nordfjord, com um desvio para
Olden para visita ao glaciar de Briksdal. A subida ao
glaciar é feita em carro aberto, para possibilitar melhor
vista. Em seguida será servido um almoço típico
norueguês. Pela tarde o tour continua via Loen e Stryn
para a pitoresca vila de Hellesylt. Embarque em ferry
para cruzeiro de uma hora pelo Geirangerfjord. Jantar
e alojamento no Union Hotel.
5º Dia – Geiranger – Oslo
Pequeno almoço no hotel. Do topo da famosa estrada
serpentina pode apreciar as incríveis paisagens do
fiorde antes de cruzar Montanhas Grotli seguindo
para Lom, muito conhecida por sua igreja de madeira
do século XIV. A viagem prossegue via Lago Vaagaa
antes da descida do magnífico vale Gudbrands para
Lillehammer. Almoço em Lillehammer. Após o almoço
a viagem continua pela margem do Lago Mjoesa, o
maior da Noruega. Alojamento e jantar no Radisson
Blu Plaza ou similar.
6º Dia – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte para o aeroporto
de Gardermoen, em Oslo, voos para Lisboa.
FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€1.845

€2.555

Quarto Single

€2.175

€2.885

Os preços incluem: Voos TAP/SAS em classe W/U com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 5 Noites de Alojamento
APA em hotéis de 1ª classe, 4 jantares de 3 pratos ou buffet, 2 almoços nos dias 4º e 5º, Visitas descritas no itinerário,
Assistência de bagagem em todos os hotéis, Guia local em Inglês, Transferes de aeroporto In/out e Seguro Multiviagens
VIP LIGHT.

