
O
rg

an
iz

aç
ão

: N
O

R
D

IC
T

U
R

  -
 R

N
A

V
T

 2
0

50
 -

 C
o

nd
iç

õ
es

 G
er

ai
s 

em
 w

w
w

.n
o

rd
ic

tu
r.p

t

1º Dia – Lisboa – Oslo – Lillehammer
Voos a indicar para a Oslo. À chegada, pick up da viatura 
e viagem até Lillehammer (aprox 135km). Alojamento 
APA no Clarion Collection Hotel Hammer ou similar

2º Dia – Lillehammer – Røros (aprox 270 km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem pelo vale de 
Gudbrandsdalen até Ringebu. Viagem ao longo do 
parque nacional de Rondane. No vale de Østerdalen 
poderá ter a sorte de ver alces e raposas. A viagem 
continua rumo norte até ao rio Glomma e cidade mineira 
de Røros. Alojamento APA no Røros Hotel ou similar

3º Dia – Røros – Trondheim (aprox 160 km)
Pequeno almoço no hotel. Partida em direcção a 
Trondheim. Alojamento 2 noites APA no Quality Hotel 
Augustin ou similar

4º Dia – Livre em Trondheim
Dia livre para explorar a cidade, recomendamos uma 
visita à Catedral Nidaros, construída sobre o túmulo de 
santo Olavo. Ao lado da catedral encontra-se o Palácio do 
Arcebispo, o mais velho edifício secular na Escandinávia, 
entre outros pontos de interesse da cidade.

5º Dia – Estrada do Atlântico – Molde (aprox 300 km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem em direcção a 
Nordmøre, caracterizada por montanhas, fiordes, ilhas e 
linha costeira única. Travessia de ferry Halsa – Kanestraum. 
Viagem pelo túnel até Bremsnes e posteriormente 8,3 
km de estrada sobre pequenas ilhas, 8 pontes tudo na 

curta estrada do Atlântico, Alojamento APA no Quality 
Hotel Alexandra ou similar.

6º Dia – Geirangerfjord – Beitostølen (aprox 350 km)
Pequeno almoço no hotel. De Manhã, travessia de ferry 
Molde-Vestnes. Continuação até Åndalsnes, onde poderá 
fazer a famosa, serpenteada estrada dos Troll, com as 
suas 11 curvas em cotovelo e ponto mais alto a 858m 
acima do nível do mar. Pequena travessia Linge-Eidsdal 
levá-lo-á à estrada da águia, com uma vista panorâmica 
do Geirangerfjord. Em Geiranger poderá fazer um 
curto cruzeiro pelo fiorde e visitar o centro do fiorde. 
A viagem continuará pela montanha de Jotunheimen e 
Galdhøpiggen. Alojamento APA no Radisson Blu Hotel 
Beitostølen ou similar.

7º Dia – Beitostølen – Oslo (aprox 210 km)
Pequeno almoço no hotel. Viagem de Beitostølen rumo 
sul até Fagernes e Hønefoss antes de chegar a Oslo. 
Alojamento APA no Thon Hotel Terminus ou similar.

8º Dia – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Viagem até Gardemoen. 
Devolução da viatura. Voos a indicar para Portugal – FIM 
DE PROGRAMA

Panorama

dos

Fiordes

Os preços incluem: Voo TAP em classe W com taxas de aeroporto (no Pacote completo), 7 Noites APA nos hotéis 
mencionados ou similares, Aluguer de viatura grupo C – 7 dias (quilometragem ilimitada, LDW e IVA) e Seguro Multiviagens.

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

2 Pessoas  €1.450 €2.145

4 Pessoas  €1.225 €1.920

Partidas diárias - 15 de Maio a 15 de Agosto de 2023


