
1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para a Oslo – chegada ao aeroporto de 
Gardermoen e deslocação por meios próprios para 
alojamento Apa no Hotel Comfort Borsparken ou similar.

2º Dia – Oslo – Evenes – Harstad
Pequeno almoço no hotel. Manha livre para explorar 
a cidade – Sugere-se visita ao o Palácio Real, Teatro 
Nacional, à moderna Opera House e ao Parque Frogner, 
com as suas esculturas obra de Gustav Vigeland. A meio 
da tarde encontro com o guia na recepção do hotel e 
transporte para o aeroporto voo a indicar para Evenes. 
Chegada e transporte para alojamento Apa no Hotel 
Scandic Harstad/ BW Narvik Airport ou similar. Jantar 
no hotel.

3º Dia – Harstad – Lofoten – Svolvaer
Pequeno almoço no hotel. Viagem por uma das rotas 
mais bonitas do norte da Noruega com a sua geografia 
acidentada, bacias e praias de areia branca, pequenas e 
acolhedoras vilas de pescadores, onde pode observar o 
seu método tradicional da seca do bacalhau. A pesca do 
Bacalhau é a principal atividade desta região. Chegada 
a Svolvaer para alojamento Apa no Hotel Thon Lofoten 
ou similar.

4º Dia – Svolvaer – Vesteralen – Andenes
Pequeno almoço no hotel. Viagem rumo norte por 
paisagens deslumbrantes entre altos picos e belas praias 
em direcção as ilhas de Vesteralen. Tempo livre para tour 
opcional de observação de baleias. Jantar e alojamento 
Apa no Marena Hotell ou similar.

5º Dia – Andenes – Gryllefjord – Tromso
Pequeno almoço no hotel. Partida em ferry para 

Gryllefjord, conhecido como o caminho das baleias. 
Continuação da viagem para Tromso. Chegada visita 
panorâmica da cidade, conhecida como a Veneza do 
Norte. Alojamento Apa no Hotel Quality Saga ou similar.

6º Dia – Tromso – Cabo Norte
Pequeno-almoço no hotel. Continuação da viagem para 
norte. Passagem pelos fiordes do norte Breivikeidet, 
Svensby y Lyngseidet e Olderdalen. Chegada à tarde 
a Honnigsvag para alojamento Apa no Hotel Arran 
Nordkapp. Jantar cedo. Partida para o Cabo Norte, este 
encontra-se a 308 metros acima do mar, e é referido 
como ponto mais a norte da Europa. Com bom tempo 
o sol e os jogos de luz são de beleza única. Regresso a 
Honnigsvag.

7º Dia – Honnigsvag – Alta
Pequeno almoço no hotel. Viagem rumo sul até à cidade 
de Alta a maior cidade da região de Finnmark e conhecida 
pelo museu das pinturas rupestres (Património Mundial). 
Alojamento Apa no Thon Hotel Alta.

8º Dia – Alta – Oslo
Pequeno almoço no hotel. Transporte por meios próprios 
para o aeroporto voo a indicar para Oslo. chegada e 
alojamento Apa junto do aeroporto de Gardermoen.

9º Dia – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios 
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para Lisboa. 
Fim do Programa

Partidas Julho 02 e 16
Agosto 06 e 13

Circuito com guia em espanhol

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto Lisboa-Oslo-Lisboa e voo SAS em classe W com taxas 
de aeroporto Alta/Oslo (no Pac. Completo), 8 noites de alojamento APA nos hotéis mencionados ou similares, 3 jantares 
(2º, 4º, 6º dia), Entrada no Cabo Norte, voos Oslo/Evenes (em grupo), Guia local em espanhol e Seguro Multiviagens.                                            
Só é permitido uma mala de 20kg + um saco de mão até 10Kg por pessoa

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €1.935 €2.905

Quarto Single  €2.485 €3.555
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https://nordictur.pt/circuitos-guiados-2/

