
Os preços incluem: Voos TAP/SAS em classe U/L/K/E e respectivas taxas (no Pac. Completo), Transferes In/Out em 
flybus, 7 Noites de alojamento Apa nos Hotéis mencionados ou similares, Entrada no Parque Polar, Entrada no Museu 
Lofotr Viking , Experiência cultura Sami, Tour das Auroras Boreais, Guia local em Espanhol (3º ao 6º dia) 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   €1.800 €2.500

Quarto Single   €2.325 €3.095
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1º Dia – Lisboa – Oslo 
Voo a indicar para Oslo – à chegada, transporte em 
flybus para a cidade – alojamento APA no Hotel 
Scandic Oslo City ou similar no centro da cidade.

2º Dia – Oslo – Tromso
Pequeno almoço no hotel. À hora indicada voos 
a indicar para Tromso. Chegada e transporte em 
flybus para alojamento Apa no Quality Saga Hotel 
ou similar.

3º Dia – Tromso – Parque Polar – Svolvaer
Pequeno almoço no hotel. Saída para Bardu e visita 
ao Parque Polar. Aqui pode admirar os animais da 
região ártica: o lince, o lobo cinzento, alces, renas e 
raposas árticas. Continuação da viagem rumo norte 
para as Ilhas Lofoten. Chegada a Svolvær, a “capital 
das Lofoten” com cerca de 4.600 habitantes, a 
maior cidade do arquipélago. Alojamento Apa 2 
noites no Hotel Thon Lofoten ou similar.

4º Dia – Ilhas Lofoten – Auroras Boreais
Pequeno almoço no hotel. Dia explorar algumas das 
cidades mais pitorescas desta bela região, com a 
sua geografia acidentada, bacias e praias de areia 
branca, pequenas e acolhedoras vilas de pescadores, 
onde pode observar o método tradicional da seca 
do bacalhau, a principal atividade desta região. As 
Lofoten são ricas em história, cultura e folclore. 
Visita ao Museu Lofotr Viking, localizado num sítio 
arqueológico descoberto em 1983, perto de Borg. 
Aqui foi reconstruído um típico assentamento viking. 
Após o jantar, vamos tentar a sorte na observação 
das luzes do norte.

5º Dia – Svolvaer – Sortland – Harstad
Pequeno almoço no hotel. Viagem de barco de 
Fiskebøl para Melbu, e depois cruzamos as ilhas de 
Hadseløya e Langøya entre montanhas cobertas 
de neve, pontes e pequenas aldeias, até Sortland. 
Tempo livre. Visita a uma herdade de criação de 
Renas, onde podemos aprender sobre a cultura do 
povo Sami, ouvir canções tradicionais enquanto 
sentados ao redor de uma fogueira dentro de um 
Lavvo (tenda típica Sami). Continuação da viagem 
com uma curta travessia de ferry entre Flesnes 
e Refsnes, e depois por estrada até Harstad. 
Alojamento Apa em Scandic Harstad ou similar.

6º Dia – Harstad – Tromso
Pequeno almoço no hotel. Partida de manhã 
cedo, em barco rápido, para Tromsø (07h00 ou 
16h15 sujeito a disponibilidade – uma caixa de 
pequeno almoço será fornecida na opção das 07h). 
Alojamento Apa no Quality Saga Hotel ou similar.

7º Dia – Tromso – Oslo
Pequeno almoço no hotel. À hora indicada, voo 
para Oslo. Chegada e transporte em flybus para 
Alojamento Apa no Hotel Scandic Oslo City ou 
similar no centro da cidade.

8º Dia – Oslo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Transporte em Flybus 
para o aeroporto. Voos a indicar para Lisboa. Fim 
do Programapara Portugal. FIM DO PROGRAMA

Tromso,Lofoten 

e as Auroras

Partidas
Fevereiro 01, 15 e 22 
Março 01, 08 e 15
Abril 01
Circuito parcialmente guiado 
em espanhol       


