
Escandinávia e 
Fiordes da 
Noruega

1ºDIA - LISBOA / AMESTERDÃO / 
BERGEN

Comparência no aeroporto cerca de 
120 minutos antes do horário do voo. 

Formalidades de embarque e partida às 
05H00, em voo regular KLM, com destino a 

Amsterdão. Chegada às 09h00 e mudança de 
avião.

12h00 – Partida em voo regular KLM com 
destino a Bergen.

13h40 – Chegada e assistência por guia local 
em português ou espanhol (que acompanhará o 

grupo durante todo o circuito). Transporte para o 
centro da cidade para almoço em restaurante. De 

tarde,subida em funicular ao Monte Floyen para poder 
contemplar a cidade desde as alturas e o seu Fiorde. 

Continuação para o Hotel Thon Orion 4**** ou similar. 
Jantar e alojamento no Hotel.

2ºDIA - BERGEN
Após o pequeno almoço no Hotel, saída para visita de meio 

dia da cidade. Bergen é a capital dos Fiordes, a segunda 
cidade da Noruega e uma das cinco cidades universitárias 

do país. Foi fundada em 1066 e até 1830 foi a cidade maior 
do país, centro de comércio e transporte marítimo. Durante 

a nossa visita poderemos apreciar a Igreja de Santa Maria, a 
Sala de Haakon, o Grieg Hall, um edifício negro envidraçado, 

em forma de um piano de cauda, bem perto do colorido e 
pitoresco mercado de peixe onde se podem encontrar todas as 

especialidades gastronómicas do norte escandinavo. Almoço no 
famoso mercado de peixe. Restante tarde livre em Bergen. Jantar e 

alojamento no hotel.

3ºDIA - BERGEN / FLAM / SOGNEFJORD / BALESTRAND
Após o pequeno almoço no Hotel, saída de Bergen para a povoação 

histórica de Voss com o seu impressionante panorama de montanhas 
revestidas de neve. Aqui embarcamos no comboio que nos leva por 
montanhas e vales até à cidade de Myrdal onde mudaremos de carruagem 
para o famoso comboio Flamsbanen conhecido pela extraordinária beleza 
das paisagens que nos oferece ao descer da cidade de Myrdal nas altas 
montanhas até à cidade de Flam nas margens do fiorde.Uma vez em 
Flam, almoço em restaurante. Embarque no Flam Express Ferry para uma 
belíssima travessia pelo majestoso Fiorde dos Sonhos (Sognefjord) o mais 
extenso e profundo da Noruega. A costa oferece um aspeto fortemente 
contrastante: umas vezes são as rochas que se precipitam pavorosamente 
pelo fiorde, outras o rio está todo coberto de verde. Desembarcamos em 
Balestrand situada em esplêndida posição. Continuação de autocarro até 
ao Hotel Kviknes 4**** ou similar. Check-in, jantar e alojamento no Hotel.

4ºDIA - BALESTRAND / GLACIAR DE BRIKSDAL / LOEN
Após o pequeno almoço no Hotel, saída para a povoação de Dragsvik, 
onde embarcaremos no ferry e onde cruzaremos uma vez mais o formoso 
Sognefiord para desembarcar em Hella. Posteriormente, dirigir-nos-emos 
até Sogndal, passando por várias aldeias pitorescas assim como bosques e 
campos de cultivo até chegarmos a Skei situada ao pé do maior glaciar do 
continente europeu “Jostedalsbreen”. Continuação até ao impressionante 
Glaciar de Briksdal. Almoço em restaurante. Seguidamente vamos 
deslocar-nos em pequenas viaturas motorizadas (troll cars) até ao 
pé do glaciar com as suas incríveis paredes de gelo azul. Após a visita 
prosseguimos para o Hotel em Loen. Aqui ficaremos alojados por duas 
noites rodeados por montanhas e fiordes para realmente aproveitar ao 
máximo esta impressionante parte do mundo. Jantar e alojamento no 
Hotel Loen 4**** ou similar.

5ºDIA - LOEN / GEIRANGER / DALSNIBA / ESTRADA DE STRYN / LOEN
Após o pequeno almoço, e cedo pela manhã, saída via Hellasylt onde 
embarcaremos no ferry que atravessa o impressionante Fiorde Geiranger, 
situado entre verdes montanhas e cascatas e hoje em dia classificado 
pela UNESCO, Património Mundial da Humanidade. Desembarque na 
cidade de Geiranger onde teremos tempo para admirar e deixarmo-nos 
inspirar por estas paisagens naturalmente selvagens. Almoço em Hotel 
em Geiranger. Após o almoço, continuação até ao miradouro de Dalsnibba 
(situado a 1500 metros sobre o nível do mar), para ter provavelmente 
uma das mais impressionantes panorâmicas no mundo. De tarde, descida 
da montanha pela estrada de verão de Stryn até ao hotel Loen 4**** ou 
similar. Jantar e alojamento no Hotel.

6ºDIA - LOEN / LILLEHAMMER / OSLO
Após o pequeno almoço, e cedo pela manhã, partida com destino a 
Oslo. Viajaremos via Lom, onde poderemos admirar Stavkirke, a igreja 
de madeira mais antiga da Noruega, do séc. XII. Prosseguimos via Otta, 
deixando a região dos fiordes da Noruega Central, a qual se caracteriza 
por montanhas e lagos que são as principais atrações do país. Continuação 
por Lillehammer. O centro da cidade de Lillehammer, é uma concentração 

de casas de madeira do final do século XIX, que goza de uma localização 
pitoresca com vista para a parte norte do lago Mjøsa e o rio Lågen, 
cercado por montanhas. A cidade tornou-se mundialmente conhecida 
por receber os Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 e foi sede dos Jogos 
Olímpicos de Inverno da Juventude de 2016. Almoço em Lillehammer. 
Pela tarde, chegaremos a Oslo. Check-in, jantar e alojamento no Hotel 
Scandic Sjolyst 4**** ou similar.

7ºDIA - OSLO
Após o pequeno almoço, visita à cidade de Oslo, capital da Noruega, 
soberbamente situada no final do seu fiorde. Entre outros pontos de 
interesse visitaremos o famoso Museu dos Barcos Vickings com os 
seus três navios vickings. Passearemos também pelo Parque Vigeland, 
sem dúvida um dos maiores tesouros culturais escandinavos, onde se 
encontram as impressionantes esculturas do famoso escultor norueguês 
Gustav Vigeland, que dedicou a sua vida à criação desta obra, 192 
esculturas em granito, bronze e ferro forjado com 600 figuras que podem 
ser apreciadas neste parque. Passaremos também pela Ópera de Oslo, 
pelo Palácio Real e pela rua principal KarlJohan, finalizando o passeio no 
Hotel. Desfrutaremos de uma fantástica vista panorâmica de Oslo e do 
fiorde desde a colina de Holmenkollen, na qual encontramos o famoso 
trampolim de saltos de esquí onde foram celebrados os Jogos Olimpicos 
de Inverno de 1952. Almoço em restaurante. De tarde, visita do Museu 
Munch que alberga as obras de Edvard Munch, deixadas em testamento 
à comuna de Oslo em 1940. O museu abriu as portas ao público em 1963, 
cem anos após o nascimento do pintor mundialmente famoso. Regresso 
ao hotel. Jantar e alojamento no Hotel.

8ºDIA - OSLO / ESTOCOLMO
Após o pequeno almoço no Hotel, saída com destino a Estocolmo. 
Atravessando bosques noruegueses e suecos passamos pela região de 
Varmland, famosa pelos seus bosques e a sua capital regional: Karlstad. 
Almoço em restaurante. Seguimos até Mariefred, onde faremos uma 
paragem para admiraro exterior do Castelo de Gripsholm, do séc. XVI. 
Durante o trajeto deOslo a Estocolmo, a paisagem alterna entre imensos 
bosques verdes e límpidos lagos. Chegada a Estocolmo pelo final da 
tarde. Check-in, jantar e alojamento no Hotel Scandic Malmen 4**** ou 
similar.

9ºDIA - ESTOCOLMO
Após o pequeno almoço no Hotel, saída para visita de dia inteiro à 
elegante capital da Suécia. Estocolmo é considerada como uma das 
capitais mais bonitas do mundo. Construída sobre 14 ilhas que fazem 
parte do arquipélago de Estocolmo, que conta aproximadamente 
com 24.000 ilhas, Estocolmo oferece paisagens fascinantes, com seus 
imponentes edifícios, com arquitetura desde o período medieval até ao 
pós-modernismo do séc. XXI e, o encanto único de ser banhada pelas 
águas do Mar Báltico e o Lago Mälaren. Durante o passeio faremos uma 
visita guiada ao Palácio de Drottningholm e dos seus jardins. Visita da 
Câmara Municipal, obra de arquitetura contemporânea do séc. XX, a Sala 
Azul e a Sala Dourada em estilo bizantino com os seus famosos mosaicos 
cobertos a ouro de 18 Kilates, onde todos os anos se realiza no dia 10 
de Dezembro, o banquete e baile de gala de celebração da entrega dos 
prémios Nobel. Passearemos a pé pela cidade velha, Gamla Stan, com 
suas ruelas de pedra, onde se encontra o Palácio Real que com os seus 
608 Salões é o maior palácio do Mundo propriedade de uma família real. 
Visitaremos também a Catedral Storkyrkan com os seus 700 anos de 
história. De tarde, faremos uma visita ao famoso Ice Bar. Regresso ao 
Hotel. À noite,saída para jantar a bordo de um cruzeiro nos canais de 
Estocolmo. Regresso ao Hotel e alojamento.

10ºDIA - ESTOCOLMO / AMESTERDÃO / LISBOA
Após o pequeno almoço no Hotel, saída para visita do Museu de Vasa. 
Trata-se de um museu histórico temático em cujo local está exibido o 
navio Vasa. O Vasa foi um navio de guerra sueco, do início do século XVII, 
afundado quando deixava o porto na sua primeira viagem, o que causou 
uma comoção nacional à época. Segue-se a visita a Skansen, museu a 
céu aberto que inclui um jardim zoológico, situado na ilha de Djurgården. 
Foi fundado em 1891 por Artur Hazelius com o objetivo demostrar o 
modo de vida na Suécia durante os últimos séculos. Skansen agrupa 
cerca de 150 construções procedentes de toda a Suécia, desmontadas 
e voltadas a montar, peça a peça, no seu lugar definitivo, dando uma 
visão global sobre a vida na Suécia, passando pelas pobres aldeias 
agrícolas às ricas residências da nobreza. O museu apresenta também 
uma reprodução fidedigna de uma pequena cidade com as oficinas 
dos artesãos que trabalhavam o couro, a prata e o vidro. No parque do 
museu que se estende sobre uma área de 300 000 m2, encontra-se um 
extenso jardim zoológico que mostra uma grande variedade de espécies 
da Escandinávia e outras mais exóticas. Almoço em restaurante. De 
tarde,transporte para o aeroporto para embarque pelas 17h30 em voo 
regular KLM com destino a Amsterdão.
19h35 – Chegada e mudança de avião.
20h55 – Partida em voo regular KLM com destino a Lisboa.
22h50 – Chegada a Lisboa ao aeroporto Humberto Delgado.

Um magnífico circuito pela Noruega 
dos Fiordes, dos glaciares, das 
montanhas, das florestas e das 
quedas de água. Visite esta 
Região Património da Unesco 
e deixe-se deslumbrar por 
magnificas paisagens cénicas 
com milhares de anos…
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PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por representante da Tryvel;
Bolsa ou similar Tryvel;
• Passagem aérea Lisboa / Amsterdão / Bergen + Estocolmo
/ Amsterdão / Lisboa em voos regulares KLM, em classe 
económica e com direito ao transporte de 23 kg de bagagem;
• 09 noites / 10 dias de alojamento em hotéis de 4****
mencionados no itinerário, ou similares com pequeno almoço
incluido;
• Todos os transportes mencionados no itinerário, em
autopullman com ar condicionado e assistência local em
português ou castelhano (consoante a disponibilidade);
• Todo o circuito de acordo com o itinerário, acompanhados
de guia local em português ou castelhano (consoante a
disponibilidade);
• Todas as entradas mencionadas no itinerário: Funicular de
Floibanen + St. Mary Church, Hakon Hall, Lom Stavkirke, Museu 
Vicking em Oslo, Museu Munch, Palácio de Drotningholm, Ice
Bar, Catedral Storkyrkan, Câmara Municipal em Estocolmo,
Museu Vasa e Skansen;
• Atividades especiais : Comboio Flambanen, Flam Express
boat para travessia do Sognefjord até Balestrand, Glaciar
Briksdal e troll cars, cruzeiro de Geiranger, Passe para montanha 
Dalsnibba, jantar cruzeiro em Estocolmo;
• Travessias de ferry conforme mencionado no itinerário;
• 19 refeições de acordo com o itinerário (incluindo um jantar a 
bordo de um cruzeiro em Estocolmo);
• Seguro de viagem Multiviagens especial;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível e taxas
portuárias no montante de 63,39 € – à data de 11.09.2019 – a
atualizar e reconfirmar na altura da emissão da documentação;
• Auriculares durante todo o percurso;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Bagageiros nos hotéis;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente
mencionados no presente itinerário e extras de carácter pessoal 
(ex. telefonemas, bar, mini-bar, lavandaria, etc.) e refeições não 
mencionadas.

SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

460€

PREÇO POR PESSOA 
QUARTO DUPLO

3.365€

NORUEGA E SUÉCIA

nunocardoso
Riscado


