Os Fiordes
da Noruega
Partidas
2019

Maio 28
Junho 4, 11, 18 e 25
Julho 2, 9, 16, 21, 23, 28 e 30
Agosto 6 e 13
Circuito guiado - Inglês

1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para a Oslo – chegada ao aeroporto
de Gardermoen e transporte para alojamento Apa no
Radisson Blu Plaza ou similar. Encontro com o guia na
receção do hotel às 19h45.

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

2º Dia – Oslo – Ulvik
Visita ao museu Viking pela manhã. Partida de Oslo,
via Honefoss e ao longo do charmoso vale de Halling
até à estância turística de Gol. Almoço buffet em
restaurante local. Após almoço travessia da montanha
de Hardanger e planalto até Fossli. Paragem para
observação da queda de água Voringsfoss, a maior
da Noruega. Descida do canyon Mabodal até ao idílico
fiorde de Hardanger. Jantar e alojamento no Brakanes
Hotel em quartos com vista fiorde.
3º Dia – Ulvik – Bergen
Início do tour cénico ao longo do fiorde de Hardanger,
famoso pelos seus pomares, via cidades como Oystese
e Norheimsund. Chegada a Bergen e almoço em
restaurante local. À tarde, visita guiada da cidade por
2 horas, incluindo visita ao popular mercado de peixe e
flores, o porto de Bryggen com as suas famosas casas
e o quarteirão de Hanseatic. Viagem no funicular até
ao monte Floien, uma das melhores vista da cidade e
fiordes. Alojamento no Hotel First Marin ou similar.
4º Dia – Bergen – Flam – Balestrand
Partida de Bergen via Dale até à cidade de Voss.
Descendo o vale de Naeroy, passando o fantástico
canyon de Stalheim alcançamos a vila junto ao fiorde,
Flam. Embarque a bordo do comboio para uma
fantástica viagem pela linha histórica até Myrdal. A
descida a Flam oferece a oportunidade para fotografias
a quedas de água e cenários de montanha. Após uma
pequena pausa em Flam, partida para cruzeiro de 2
horas ao longo dos estreitos fiordes de Aurlands e
Naeroy, ambos braços do Fiorde Sogn, um dos mais
compridos e fundos fiordes do mundo. Aprecie o
cenário espectacular de quedas de água, cascatas,
picos cobertos de neve e uma variedade de vida

selvagem. Após desembarque em Gudvangen, bem
no coração do fiorde Naeroy, viagem em autocarro
através da montanha de Vika até Vangsnes. Curta
travessia de ferry até ao bonito resort de Balestrand.
Jantar e alojamento no Hotel Kvikne´s.
5º Dia – Livre em Balestrand - Jantar no hotel.
6º Dia – Balestrand – Geiranger
Partida de ferry de Dragsvik para Hella, seguido de
um tour panorâmico ao longo da margem norte do
fiorde Sogn até Sogndal. O tour continua por estrada
até Fjaerland, passando por baixo do Glaciar Jostedal,
o maior da Europa, até à vila de Skei na ponta norte
do bonito lago de Jolster. Descendo para o fiorde do
norte, fazendo um desvio em Olden para visita ao
mundialmente famoso Glaciar de Briksdal. Viagem ao
topo do glaciar. Almoço num restaurante de montanha
com vista para o Glaciar. O tour continua em redor do
fiorde do Norte via Loen e Stryn, até à pitoresca vila de
Hellesylt. Daqui embarcamos a bordo de um ferry para
um cruzeiro de uma hora ao longo do espectacular
fiorde de Geiranger. Durante o cruzeiro passagem, de
perto, por algumas cascatas, como a de Bridal Veil e as
setes Irmãs. Jantar e alojamento no Hotel Union.
7º Dia – Geiranger – Oslo
Do topo da famosa estrada em serpentina, temos a
oportunidade desfrutar da vista deslumbrante dos
fiordes, antes de atravessar a montanha escarpada de
Grotli para Lom, com a sua bem conhecida igreja em
madeira do Século XIV. O tour continua via o lago Vaga,
antes de descer o magnífico vale de Gudbrands até a
popular cidade turística de Lillehammer. Paragem para
almoço. A viagem continua ao longo do lago Mjosa, o
maior da Noruega, de regresso a Oslo. Alojamento e
jantar no Radisson Blu Plaza ou similar.
8º Dia – Oslo – Lisboa
Transporte para o aeroporto de Gardermoen. Voos a
indicar para Lisboa. FIM DO PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€2.440

€2.985

Quarto Single

€2.940

€3.485

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, 6 jantares, 4 Almoços (2º, 3º, 6º e 7º dia), Assistência com bagagem nos hotéis,
Guia local em inglês, Todas as visitas e refeições mencionadas no programa, Transferes de aeroporto In/Out e Seguro
Multiviagens VIP LIGHT.

