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1º Dia – Lisboa – Oslo
Voos a indicar para Oslo. Chegada e deslocação por 
meios próprios para alojamento APA no Hotel Comfort 
Karl Johan ou similar.

2º Dia – Oslo – Telemark
Pequeno almoço no hotel. Encontro na recepção 
com o guia para iniciar visita panorâmica da cidade. 
A visita passa pelos pontos principais como o Palácio 
Real, o Teatro Nacional e  o Parque Frogner, com as 
suas esculturas obra de Gustav Vigeland. Viagem em 
direcção à região de Telemark, conhecida pelas suas 
povoações tradicionais, museus, igrejas e o famoso canal 
de Telemark. Curta paragem para foto exterior da igreja 
de madeira Heddal. Alojamento e jantar no Hovden 
Resort ou similar.

3º Dia – Telemark – Lysefjord – Stavanger
Pequeno almoço no hotel. Hoje recomenda-se levar 
almoço picnic. A viagem leva-nos até Lysebotn, onde 
embarcamos num cruzeiro pelo Lyseford para admirar 
o famoso Púlpito de “Preikestolen” um local de beleza 
única com vista para o fiorde. Apôs o cruzeiro terá 
oportunidade de tour opcional para subir ao Púlpito – 
Alojamento Apa no Hotel Scandic Stavanger City ou 
similar.

4º Dia – Stavanger – Bergen
Pequeno almoço no hotel. Deixamos a cidade de 
Stavanger e seguimos para Bergen. Viagem de barco 
de Mortavika até Arsvagen e de Sandvikvag a Halhjem. 
Chegada a Bergen e tempo livre. Visita panorâmica de 
Bergen, para conhecer os locais mais emblemáticos da 
cidade, conhecida como a porta dos fiordes e Património 
da Humanidade pela UNESCO. Alojamento Apa no Hotel 

Zander K ou similar.

5º Dia – Bergen – Fläm – Fiorde dos Sonhos 
Pequeno almoço no hotel. Pela manhã, viagem até Voss, 
não deixe de observar as fantásticas paisagens durante 
o percurso. Chegada a Fläm ao fim da manhã. Tempo 
livre para almoço e opcionais: Cruzeiro pelo Sognefjord 
e viagem de comboio na linha histórica de Flamsbana. 
Continuação da viagem até zona de Sogn Og Fjordane 
para alojamento e jantar no Hotel Scandic Sunnfjord ou 
similar.

6º Dia – Briksdal – Geirangerfjord  – Oppland
Pequeno almoço no hotel. Pela manhã, viagem em 
direção ao Glaciar de Briksdal, Tempo livre para almoço 
e para admirar o Glaciar de Briksdal. Poderá aproveitar 
para fazer um passeio nos “trolls cars” até a base do 
glaciar. Continuação da viagem em direção a Hellesyt, 
Cruzeiro no Geirangerfjord, não deixe de observar as 
fantásticas quedas de água “Véu da Noiva e as 7 Irmãs”. 
Chegada a Geiranger e continuação da viagem para 
a região de Oppland com paragem na igreja de Lom 
(curta paragem para foto exterior). Alojamento e jantar 
no Hotel Thon Otta ou similar.

7º Dia – Oppland – Lillehammer – Oslo
Pequeno almoço no hotel. Viagem em direcção a 
Lillehammer, nas margens do Lago Mjosa, conhecida 
pelos desportos de inverno. Tempo livre. Continuação 
da viagem até Oslo. Alojamento no Hotel Comfort Karl 
Johan ou similar.

8º Dia – Oslo – Lisboa 
Pequeno almoço no hotel. Deslocaçao por meios 
próprios para o aeroporto, voos a indicar para Portugal.. 
Fim do Programa.

Stavanger 

e os Fiordes

Partidas
Junho 10, 17 e 24 
Julho 01, 08, 15, 22 e 29
Agosto 05, 12, 19 e 26
Setembro 02, 09 e 16

Circuito com guia em espanhol

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), 7 Noites de alojamento APA nos 
hotéis mencionados ou similares, 3 jantares (2º, 5º e 6º dia), visitas descritas no itinerário, 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  €1.340 €2.090

Quarto Single  €1.845 €2.610

https://nordictur.pt/circuitos-guiados-2/

