Panorama
Escandinavo
Partidas
2019

Maio 16
Junho 06, 13 e 27
Julho 11 e 25
Agosto 08 e 22
Circuito guiado - Espanhol e
		
Inglês

1º Dia – 5ª Feira - Lisboa – Copenhaga
Voos a indicar para Copenhaga. À chegada, transporte
para alojamento APA no Hotel Tivoli ou similar.

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

2º Dia – Copenhaga – Oslo
Pequeno almoço. Visita guiada a Copenhaga, uma
cidade cheia de vida conhecida pelos seus castelos,
igrejas, o antigo porto de Nyhavn, a famosa pequena
Sereia entre muitos outros pontos. À tarde, transporte
para o cais. Cruzeiro para Oslo alojamento em cabines
duplas exteriores. Jantar a bordo. É necessário
passaporte para a travessia marítima
3º Dia – Oslo – Eidfjord
Pequeno almoço a bordo, enquanto se navega
pelo fiorde de Oslo. Após desembarque, partida
para Hoenefoss, zona de lagos e florestas antes de
chegar ao magnífico vale de Hallingdal. Visita a Gol
antes de chegar a Geilo. Continuação da viagem até
Hardangervidda. Cruzamos a montanha de Hardanger,
e à medida que vamos descendo o Fiorde, poderemos
avistar a famosa cascata de Vöringfossen. Alojamento
em Eidfjord no Hotel Quality Voringfoss ou similar.
Jantar no hotel.
4º Dia – Eidfjord – Bergen
Pequeno almoço. Saída em direção a Bergen através
do fiorde de Hardanger. À tarde, Visita guiada de
Bergen, conhecida como “porta” dos fiordes, com
destaque para o bairro de Bryggen, com suas casas
antigas de madeira, Património Mundial pela UNESCO,
Haakon’s Hall, a Igreja de St Mary e o mercado de
peixe. Alojamento no Hotel Scandic Oernen ou similar.
5º Dia – Bergen – Stalheim
Pequeno almoço. Manhã livre para explorar a cidade a
seu gosto. Ao início da tarde partida de Bergen até à
cidade de Voss. Descendo o vale de Naeroy, passando
o fantástico canyon de Stalheim. Alojamento no Hotel

Stalheim ou similar. Jantar no Hotel.
6º Dia – Stalheim – Fagernes
Pequeno almoço. Continuação da viagem pela
fantástica região dos fiordes, à chegada a Gudvangen
travessamos o Naroyfjord para chegar a vila de Flam.
Tempo para opcional – Viagem na linha histórica de
Fläm. À tarde, continuação da viagem ao longo do
Aurlandfjord até alcançarmos a cidade de Fagernes
com curta paragem na famosa Igreja “Borgund Stave”.
Alojamento no Hotel Thon Scandic Valdres ou similar.
Jantar no hotel.
7º Dia – Fagernes – Oslo
Pequeno almoço. Deixamos para trás a fantástica
paisagem dos fiordes e regressamos a Oslo. Chegada
ao início da tarde para visita guiada da cidade com
passeio a pé pelo Parque Frogner com as esculturas
de Gustaf Vigeland. Alojamento no Hotel Thon Opera
ou similar.
8º Dia – Oslo – Estocolmo
Pequeno almoço. Viagem em direção à fronteira.
Entrando na Suécia na zona de Varmland passando por
quintas férteis, lagos e bosques. Chegada a Estocolmo
à tarde. Alojamento no Hotel Scandic Grand Central
ou similar.
9º Dia – Estocolmo
Pequeno almoço. De manhã, visita guiada a Estocolmo,
uma das mais bonitas cidades do mundo. Construída
sobre 14 ilhas, ligadas por várias pontes. Passeio pela
zona histórica “Gamla Stan”, com as suas ruas estreitas,
o Palácio Real e a Catedral. Tarde livre.
10º Dia – Estocolmo – Lisboa
Pequeno almoço. Transporte para o aeroporto
de Arlanda, voos a indicar para Portugal FIM DO
PROGRAMA

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote completo

Quarto Duplo

€2.375

€2.970

Quarto Single

€3.175

€3.770

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (no pacote completo), transferes In/Out, 8 noites de
alojamento APA nos hotéis mencionados ou similares, travessia marítima com pernoita a bordo em camarote exterior,
assistência com bagagem nos hotéis, Guia local em Inglês/Espanhol, 4 jantares, Welcome meeting e Seguro Multiviagens
VIP LIGHT.

