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

2º Dia – Oslo – Bergen
Pequeno almoço no hotel. Viagem de comboio até 
Myrdal e daí mudança para a linha histórica de Fläm, 
que irá levá-lo através de paisagens selvagens e de belas 
montanhas com quedas de água e encostas íngremes 
atingindo uma altura de 900 metros até ao Sognefjord. 
De Fläm, continuação da viagem agora de barco pelo 
fiorde de Nærøyfjord, o mais estreito fiorde da Europa 
até Gudvangen (Património Mundial da UNESCO). 
Viagem em autocarro para Voss e daí em comboio até 
chegar a Bergen. Alojamento 2 noites APA no Hotel 
Augustin ou similar.

3º Dia – Livre em Bergen
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para conhecer Bergen, 
conhecida como a porta dos fiordes e Património da 
Humanidade pela UNESCO.

4º Dia – Bergen – Stavanger
Pequeno almoço no hotel. Viagem de barco (Aprox. 
5h30) ao longo da costa até Stavanger. Um dos destaques 
de Stavanger é a Cidade Velha (Gamle Stavanger), com 

as suas bem conservadas casas de madeira (sec. XVIII). 
Alojamento 2 noites APA no Comfort Hotel Stavanger 
ou similar.

5º Dia – Stavanger
Pequeno almoço no hotel. Cruzeiro pelo Lyseford para 
admirar o famoso Púlpito de “Preikestolen” um local de 
beleza única com vista para o fiorde.

6º Dia – Stavanger – Kristiansand
Pequeno almoço no hotel. Viagem de comboio rumo a 
sul, até alcançar Kristiansand, a maior cidade do sul da 
Noruega. Tempo para explorar a cidade. Alojamento 
APA no Thon Hotel Kristiansand ou similar.

7º Dia – Kristiansand – Oslo
Pequeno almoço no hotel. Viagem de comboio de 
regresso à capital da Noruega – Oslo. Alojamento APA 
no Comfort Hotel Borsparken ou similar.

8º Dia – Oslo – Lisboa 
Pequeno almoço no hotel. Transporte por meios próprios 
para o aeroporto. Voos a indicar para Portugal. FIM DO 
PROGRAMA

Oslo, Bergen

e 

Stavanger

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (no pacote completo), 7 Noites de Alojamento APA 
nos hotéis mencionados ou similares, Comboios, Barcos e Autocarros mencionados no itinerário, Cruzeiro no Lysefjord 
(3horas) e Seguro Multiviagens.

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €1.555 €2.250

Quarto Single  €1.995 €2.690

Partidas diárias - Abril a Setembro de 2023


