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Precios desde

É um produto 
Travelplan Linha Azul

Voo com

Cód. Produto
Observações gerais:
Preços válidos a partir de 29.01.2016
Preço por pessoa em quarto duplo. Os preços incluem: Avião de ida e volta + Circuito segundo 
programa + Taxas de aeroporto (120€) + Seguro básico de viagem. Consultar condições gerais 
em www.travelplan.pt . Lugares Limitados. Consultar gastos de cancelamento. 
“PREÇOS NÃO VÁLIDOS PARA GRUPOS”. RNAVT Nº 2837
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Preço Final
INCLUI TAXAS DE

AEROPORTO

1. 645€

CIRCUITO CAT. REG. 7 NOITES

fIORDES E OSLO SUPERIOR SP 1.645

DIA 1.  LISBOA – BERGEN. Apresentação no aeroporto duas horas 
antes da saída do avião. Partida com destino à Noruega, 
chegada a Bergen e transporte até ao hotel.  ALOJAMENTO. 

DIA 2. BERGEN. PEQUENO-ALMOÇO BUFFET. Visita panorâmica da 
cidade. Percorremos a Cidade Velha Hanseática, o porto de 
Bryggen, etc. e subimos no funicular à colina de Floyfjellet, 
onde podemos desfrutar de uma impressionante vista da 
cidade. ALMOÇO. Tarde livre para ir conhecendo a cidade. 
Recomendamos-lhe uma visita ao mercado de peixe, à 
zona comercial ou ao porto, que durante séculos foi o mais 
importante de Escandinávia. ALOJAMENTO. 

DIA 3.  BERGEN – REGIÃO DE VOSS.  PENSÃO COMPLETA. Em seguida, 
saída em direção à região de Voss, um estreito vale salpicado 
de lagos glaciares e montanhas. Opcionalmente, é possível 
realizar um trajeto no Flämsbana, um dos comboios turísticos 
mais famosos. Um trepidante trajeto que, serpenteando 
sempre a subir entre rochas, bosques e cascatas, nos oferece 
inesquecíveis vistas do Fiorde de Aurland. ALOJAMENTO.

DIA 4.  REGIÃO DE VOSS – FIORDE DOS SONHOS – GLACIAR DE 
JOSTEDAL - NORDFJORD. PENSÃO COMPLETA. Rota até 
ao mar para embarcar num cruzeiro pelos fiordes de Sogne 
e Naeroy, o dos Sonhos, tão estreito que existem partes que 
se mantêm na sombra durante todo o ano. Um trajeto entre 
pastos e bosques levar-nos-á ao colossal Nordfjord, onde 
iremos fazer uma excursão à surpreendente massa de gelo do 
glaciar de Jostedal. ALOJAMENTO.

DIA 5.  NORDFJORD – FIORDE DE GEIRANGER - ÄLESUND. PENSÃO 
COMPLETA. Logo pela manhã subimos ao monte Dalsnibba, 
de onde poderemos contemplar uma paisagem de alta 
montanha, com lagoas que permanecem geladas grande parte 
do ano. Espetacular descida para embarcarmos num cruzeiro 
pelo Fiorde de Geiranger, sinuoso braço de mar ladeado por 
recortes de rocha de 1000 metros de altura. No decorrer da 
travessia iremos contemplar as famosas cascatas “As Sete 

Irmãs” e "O Véu da Noiva". Depois de um espaço entre as 
montanhas, iremos cruzar o Storfjord num mini-cruzeiro até 
chegar à cidade marítima de Älesund. Situada entre ilhas e 
com uma zona histórica excecional com edifícios de estilo 
Art Nouveau, poderemos desfrutar de uma vista estupenda a 
partir do miradouro. ALOJAMENTO.

DIA 6.  ÄLESUND – VEREDA DOS TROLLS – VALE DE GUDBRANSDAL. 
PENSÃO COMPLETA. Continuamos o nosso percurso 
pelos fiordes margeando o fiorde de Nordal desde a sua 
desembocadura. Depois de uma descida em ziguezague pela 
vertiginosa vereda dos Trolls, encaixada entre penhascos 
inverosímeis, remontamos ao vale glaciar de Romsdalen, com 
os seus bosques frondosos e densos. Chegada à região de 
Gudbransdal. ALOJAMENTO.

DIA 7.  VALE DE GUDBRANSDAL - OSLO. PENSÃO COMPLETA. Saída 
em direção ao sul, descendo o Vale de Gudbransdal, que com 
os seus pastos e cereais é uma das regiões mais férteis do 
país, além de ser um dos berços do rico folclore norueguês. 
Depois de percorrer as margens do Lago Mjosa, o maior da 
Noruega, chegamos à capital do país. Visita panorâmica à 
cidade onde iremos ver a Câmara Municipal, Palácio Real, 
Parlamento, a rua Karl-Johan e irmos visitar o Parque Frogner 
onde poderemos contemplar a coleção de estátuas do escultor 
Vigeland. Em seguida excursão à Península de Bygdoy. Iremos 
visitar os melhores museus de Noruega: o Norksfolkmuseum, 
mostra dos edifícios e costumes de todas as regiões do país; 
o Museu dos Barcos Vikings, que alberga três barcos e um 
tesouro viking e o Museu de Främ, onde se encontra o navio 
que foi utilizado pelos exploradores Amundsen e  Nansen nas 
suas expedições polares.  ALOJAMENTO.

DIA 8.  OSLO – LISBOA. PEQUENO-ALMOÇO . Tempo livre até à hora 
indicada pelos nossos representantes. Saída do hotel e 
transporte até ao aeroporto para embarcar com destino à 
cidade de origem. Chegada e fim dos nossos serviços.
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Inclui
• Parque Nacional de Jostedal: Glaciar de Jostedal 
• Visita de Älesund, comentada pelo nosso guia.
• Percurso pela Vereda dos Trolls.
• Visita panorâmica de Bergen e Oslo com guia local
• Subida no Funicular à colina de Floyfjellet.
• Cruzeiro pelos Fiordes dos Sonhos / Sognefjord (1.5 

horas aprox)
• Cruzeiro pelos Fiordes de Geiranger (2 horas aprox)
• Museus da Península de Bygdoy, com guia local.
11 refeições marcadas a verde (6 almoços + 5 
jantares)


