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1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo – à chegada, Pick up da 
viatura – Viagem para alojamento APA no Thon Hotel 
Terminus ou similar em Oslo.

2º Dia – Oslo – Geilo (aprox 305Km)
Pequeno almoço no hotel – Viagem para Oeste ao longo 
do fiorde de Oslo e do lago Tyrifjord. Continuação da 
viagem para Honefoss e Torpo (recomenda-se visita à 
igreja de madeira). Chegada a Geilo e alojamento Apa 
no Hotel Vestlia Resort ou similar.

3º Dia – Geilo – Hardanger – Bergen (aprox 240Km)
Pequeno almoço no hotel – Viagem pela montanha 
Hardangervidda. Recomenda-se visita à queda de 
água de Voringsfossen, antes de chegar ao Eidfjord. 
Travessia do fiorde rumo a Norheimsund e daí 
continuação da viagem até Bergen. Alojamento Apa 2 
noites no Hotel Grand Terminus ou similar.

4º Dia – Livre em Bergen
Pequeno almoço no hotel. Aproveite para explorar 
Bergen, cidade Património Mundial e porta para alguns 
dos fiordes mais bonitos do mundo. Recomenda-se 
fazer o tour no fiorde dos sonhos com a famosa linha 
histórica de Fläm.

5º Dia – Bergen – Orsta (aprox. 350Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem rumo a norte com 
travessia do Sognefjord para Lavik. Continuação da 
viagem passando pelo Nordfjord e pelo Voldafjord, 

chegada a Orsta e Alojamento Apa 2 noites no Hotel 
Ivar Aasen ou similar.

6º Dia – Livre em Orsta
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a 
região. Recomenda-se viagem até Alesund (aprox. 
60km)

7º Dia – Orsta – Geiranger – Otta (aprox 250Km)
Pequeno almoço no hotel. Partida em ferry para Leknes 
e daí continuação da viagem para Hellesylt. Passeio 
de barco pelo Geirangerfjord até alcançar a localidade 
de Geiranger. Subida da estrada de montanha rumo 
Trollstigen (a famosa estrada dos trolls). Alojamento 
Apa no Rondane Hoyfjellshotell ou similar.

8º Dia – Otta – Lillehammer (aprox 110Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem rumo ao sul até 
chegarmos à cidade dos jogos Olímpicos de Inverno. 
Alojamento Apa no Hotel Scandic Victoria ou similar.

9º Dia – Lillehammer – Oslo (aprox 190Km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem de regresso a 
Oslo – Tempo para explorar a capital da Noruega – 
alojamento APA no Thon Hotel Terminus ou similar.

10º Dia – Oslo – Lisboa 
Pequeno almoço no Hotel. Viagem para o aeroporto, 
devolução da viatura – Voos a indicar para Portugal. 
FIM DO PROGRAMA

Os preços incluem: Voo TAP em classe W com taxas de aeroporto (no Pacote completo), 9 Noites APA nos hotéis 
mencionados ou similares, Aluguer de viatura grupo C – 9 dias (quilometragem ilimitada, LDW e IVA) e Seguro Multiviagens.

Os 3 Grandes 

Fiordes

Partidas diárias - Maio a Setembro de 2023

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

2 Pessoas  €1.705 €2.400

4 Pessoas  €1.425 €2.120


