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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

Circuitona

LISBOA

escandinavia

Desde

Circuito por

especialistas em viagens felizes

06 de JUNHO
Saída

CÓD. PRODUCTO

LISESD1601

voos

diretos !

partida única

Preço Final
INCLUI TAXAS DE

AEROPORTO

1. 770€

CIRCUITO CAT. REG. 7 NOITES

BERGEN, fIORDES MÁGICOS E OSLO SUPERIOR SP 1.770

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. PENSÃO COMPLETA. 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. 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 – PREIKESTOLEN - STAVANGER.  PEQUENO-
ALMOÇO. Em seguida, saída em direção ao Sul, 
atravessando em ferry os fiordes de Halhjem e Arsvagen. 
Dirigimo-nos a Preikestolen (a Rocha do Púlpito), o lugar 
mais importante de todos os fiordes, uma subida de 2 
horas a pé leva-nos até lá acima, de onde desfrutaremos 
de uma fascinante vista sobre Lysefjord. Saída para 
embarcarmos num cruzeiro que nos levará à cidade 
portuária de Stavanger. JANTAR E ALOJAMENTO.

DIA 4. STAVANGER – FIORDE DE LYSE – VOSS. PEQUENO-ALMOÇO 
BUFFET. Saída para realizar uma das excursões mais 
famosas, o Fiorde de Lyse. Em seguida, partimos em 
direção à região de Voss, um estreito vale salpicado de 
lagos glaciares e montanhas. JANTAR E ALOJAMENTO. 

DIA 5. VOSS – REGIÃO DOS FIORDES. PENSÃO COMPLETA. O 
nosso percurso segue em direção Laerdal, que apresenta 
espetaculares montanhas e verdes exuberantes que 
revelam uma grande atividade agrícola. 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. 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 6. REGIÃO DOS FIORDES – GLACIAR DE NIGARDS - REGIÃO 
DOS FIORDES. PEQUENO-ALMOÇO BUFFET. Saída para 
realizar uma excursão ao Glaciar de Nigards, um braço 
do Glaciar de Jostedal, o maior do continente europeu. 
O nosso percurso segue em direção a Lom, onde 
podemos ver uma das igrejas de madeira mais antigas da 
Noruega. À continuação transporte até o hotel. JANTAR E 
ALOJAMENTO.

DIA 7. REGIÃO DOS FIORDES - OSLO. PENSÃO COMPLETA. Partida 
em direção à Oslo. Visita panorâmica à cidade onde iremos 
ver o Município, o Palácio Real, o Parlamento, a rua Karl-
Johan e visitaremos o Parque Frogner onde podemos 
contemplar a coleção de estátuas do escultor Vigeland. 
Em seguida, realizaremos uma excursão à Península de 
Bygdoy para visitar os melhores museus da 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 barco que utilizaram os exploradores 
Amundsen e Nansen nas suas expedições polares. Tarde 
livre para desfrutar da cidade. ALOJAMENTO..

DIA 8. OSLO – LISBOA. PEQUENO-ALMOÇO BUFFET. 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
• Cruzeiro pelo Fiorde de Lyse
• Cruzeiro pelos Fiordes de Bjorna e Bokna
• Cruzeiro pelos Fiorde dos Sonhos
• Visita panorâmica de Bergen e Oslo com guia local
• Excursão ao Preikestolen
• Excursão ao Glaciar de Nigards
• Funicular de Floyfjellet
• Museus da Península de Bygdoy, com guia local.
9 refeições marcadas a verde (3 almoços + 6 jantares)


