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1º Dia – Lisboa – Oslo
Voo a indicar para Oslo – à chegada, deslocação por 
meios próprios para a cidade – alojamento APA 2 
noites no Hotel Thon Opera ou similar no centro da 
cidade.

2º Dia – Livre em Oslo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a 
cidade. Não deixe de visitar o Palácio Real, o Teatro 
Nacional e o Parque Frogner com as suas esculturas 
obra de Gustav Vigeland.

3º Dia – Oslo – Myrdal – Flam
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios 
próprios para a estação de comboios – viagem em 
comboio de Oslo para Myrdal – mudança para a linha 
histórica de Fläm (uma das linhas férreas mais belas 
do mundo, junto do Aurlandfjord, zona montanhosa 
de paisagens espetaculares, desfiladeiros, fiordes e 
quedas de água) – chegada a Fläm, alojamento Apa 
no Hotel Flamsbrygga ou Hotel Fretheim.

4º Dia – Flam – Gudvangen – Flam – Balestrand
Pequeno almoço no hotel. De manhã passeio de barco 
até Gudvangen – parte do fiorde património mundial. 
Chegada a Gudvangen e viagem de autocarro de 
regresso a Flam. Às 15h30, passeio de barco ao longo 
dos Aurlandsfjord e Sognefjord até Balestrand – 
alojamento Apa no Hotel Kvikne’s.

5º Dia – Balestrand – Bergen
Pequeno almoço no hotel – Manhã livre para passeio 
na região, tour ao glaciar ou às igrejas de madeira. À 
tarde, belo passeio de barco ao longo do Sognefjord, 
o maior e mais belo fiorde da Noruega, e depois ao 
longo da costa atlântica até atingir a bela cidade de 
Bergen – alojamento Apa 2 noites no  Scandic Hotel 
City ou similar no centro da cidade.

6º Dia – Livre em Bergen
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a 
cidade conhecida como a porta dos fiordes fundada 
no sec. XI. Não deixe de visitar o bairro de Bryggen 
(Património da Humanidade), Igreja de Maria, Castelo 
do Rei Haakony e o moderno museu de Belas Artes.

7º Dia – Bergen – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios 
próprios para o aeroporto – voos a indicar para 
Portugal. FIM DO PROGRAMA

Os preços incluem: Voos TAP/SAS em classe W/U com taxas de aeroporto (no Pac. completo), Alojamento APA 6 
noites nos hotéis nos hotéis mencionados ou similares, todos os transportes mencionados no itinerário (barco, autocarro, 
comboio nas viagens nos fiordes) e Seguro Multiviagens.

Oslo a Bergen

pelo Fiorde 

dos Sonhos

Partidas diárias - 15 de Maio a 26 de Outubro de 2023

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €2.065 €3.030

Quarto Single  €3.220 €4.190


