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VIAGEM À NORUEGA

9 DIAS

HOTÉIS 4*
★★★★



A Noruega é um dos países onde o convívio do homem com a natureza assume o seu estado mais perfeito. A
natureza, por sua parte, compensa os noruegueses e os visitantes com paisagens inolvidáveis e deslumbrantes. Em
qualquer curva da estrada é possível encontrar uma queda de água altíssima ou mesmo um alce…
Os fiordes são uma marca da costa atlântica do país, com paisagens de cortar a respiração.
Nesta viagem vamos descobrir algo que apenas existe na Noruega – os “trolls” e as construções que eles espalham
pelas montanhas durante a noite.
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1º DIA – 05 JUNHO (SÁBADO) – LISBOA | OSLO
Comparência no aeroporto às 05h00 para embarque no voo TAP com partida prevista às 07h00, com destino a Oslo. Chegada
às 12h00, formalidades de desembarque e transporte para o hotel.  Distribuição dos quartos após as 15 horas e caminhada
opcional pelos arredores do hotel. 
Jantar e alojamento no Hotel Scandic Victoria 4****ou similar.

2º DIA – 06 JUNHO (DOMINGO) – OSLO
Pequeno-almoço no hotel e partida para visita à cidade de Oslo. Passeio por alguns dos pontos de maior interesse: Rampa de
Saltos de Holmenkollen, de onde poderemos apreciar uma magnífica vista da cidade, visita ao Museu de Barcos Vikings e
Parque Escultural de Vigeland, com as suas 192 diferentes esculturas de bronze feitas por Gustav Vigeland e que descrevem
os ciclos da vida humana. Almoço em restaurante local.
À tarde, caminhada pelo centro da cidade. Jantar e alojamento no hotel.   

3º DIA – 07 JUNHO (2ª FEIRA)-  OSLO | LILLEHAMER 
Pequeno-almoço no hotel e partida em direção a Lillehamer (aproximadamente 170 km, 3h00 de viagem com paragem
prevista), cujo trajeto será entre as belas montanhas e paisagens norueguesas. Chegada em Lillehamer e visita à rampa olímpica
de salto em esqui. Almoço em restaurante local. Distribuição dos quartos após as 15 horas e caminhada pelo centro da
cidade.Jantar e alojamento no Hotel Scandic Victoria Lillehamer 4****ou similar.

4º DIA– 08 JUNHO (3ª -FEIRA) LILLEHAMER | ÅLESUND 
Pequeno-almoço no hotel e partida para Ålesund (aproximadamente 365 km com diversas paragens previstas). O primeiro
trajeto da viagem será até o Trollveggen Besøkssenter (250 km, aprox. 4h00 de viagem com paragem prevista), almoço com
vista para a montanha que possuí a maior parede vertical (1.000 metros) da Europa. O segundo percurso da viagem será pela
famosa estrada Trollstigen até o seu cume, onde apreciaremos a vista do vale. Continuação até Ålesund (aprox. 125 km e
2h00). Jantar e alojamento no Hotel Quality Water Front Ålesund 4 ****ou similar. 
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5º DIA – 09 JUNHO (4ª FEIRA) - ÅLESUND | GEIRANGER | SKEI 
Pequeno-almoço no hotel e partida para Skei (aprox. 260 km com paragens previstas). Iniciaremos o dia em direção a
Geiranger (aprox. 110 Km) entre os belos fiordes e montanhas. Almoço na cidade de Geiranger e tempo livre para caminhadas
e fotos. Continuação do percurso até a cidade de Skei (aprox. 170 km, 3h00 de viagem com paragem prevista). 
Jantar e alojamento no Hotel Thon Jölter Skei 4**** ou similar. 

6º DIA – 10 JUNHO (5ª FEIRA) – SKEI |GUDVANGEN | FLÅM | MYRDAL | VOSS |BERGEN 
Pequeno-almoço no hotel e partida para Bergen (aprox. 300 km com várias paragens e passeios previstos). O primeiro trajeto
será até Gudvangen (aprox. 150 km). Almoço em Gudvangen. Depois de almoço, partida em ferry boat em direção à charmosa
cidade de Flåm, travessia de 2h00 de navegação pelo impressionante fiorde de Nærøy, o mais estreito da Noruega. Chegada a
Flåm, viagem panorâmica em comboio de Flåmsbana até a cidade de Voss (pequena paragem para troca de comboio em
Myrdal). Partida por estrada em direção á cidade de Bergen (aprox. 100 km, 1h30 sem paragens). Chegada ao hotel.
Jantar e alojamento no Hotel Scandic Bergen City 4**** ou similar  

7º DIA – 11 JUNHO (6ª FEIRA) - BERGEN  
Pequeno-almoço no hotel e partida para visita à cidade de Bergen, a capital dos Fiordes, cidade universitária e a segunda
cidade mais populosa da Noruega. Visita panorâmica com paragem nos locais de maior interesse: Mercado do Peixe e Flores,
Igreja de Santa Maria, que data do século XII e Molhe do Mercador, edifício considerado como património da humanidade pela
UNESCO, que teve primordial importância durante a vigência da Liga Asiática. Almoço em restaurante local. De tarde passeio
em funicular. 
Jantar e alojamento no Hotel Scandic Bergen City 4**** ou similar  

8º DIA – 12 JUNHO (SÁBADO) - BERGEN | OSLO  
Pequeno-almoço no hotel e partida para Oslo (aprox. 465 km com paragens). No primeiro trajeto da viagem, e desfrutando da
vista pelos fiordes, viajaremos até a cidade de Geilo (aprox. 245 km). Almoço. Depois de almoço, saída em direção a Oslo
(aprox. 220 km, 4h00 com paragem). 
Jantar e alojamento no Hotel Scandic Victoria 4****ou similar.

9º DIA – 13 JUNHO  (DOMINGO) - OSLO | LISBOA  
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre. Almoço em restaurante local. 
Em hora a combinar, transfere ao aeroporto para formalidades de embarque. 
Saída em voo TAP pelas 19h00 com destino a Lisboa. Chegada prevista às 22h05. 

Fim de viagem



Base de quarto duplo

Suplemento quarto individual

2.495 €

395€

•  Passagem aérea em classe turística em voo regular da TAP
Air Portugal, para percurso Lisboa / Oslo / Lisboa, com direito
ao transporte de 23 kgs de bagagem;

• Acompanhamento por responsável Novas Fronteiras
durante todo o circuito;

• Estadia de 8 noites EM HOTÉIS 4* em regime de Alojamento
e pequeno almoço; 

• Transportes conforme indicado no programa;

• Pensão completa do jantar do 1º dia ao almoço do último dia
(8 almoços e 8 jantares)

• Tours em autocarro de turismo;

• Guia acompanhante em Português para todo o circuito;

• Entradas conforme indicado no programa 

• Taxas hoteleiras, serviços e IVA;

• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor
aprox.de 33€ à data de 18/11/2020 (a reconfirmar e atualizar
na altura da emissão dos bilhetes);

• Seguro Multiviagens;

• Extras de caráter particular;

• Tudo o que não estiver mencionado como incluído;

• Gratificações;

• Bebidas às refeições; 

O PREÇO NÃO INCLUI
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PREÇO POR PESSOA Mínimo de 15 participantes

O PREÇO INCLUI

NOVAS FRONTEIRAS

Leonor Martins
T: 217 651 816
Email: leonor@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa

RNAVT 7281

VIAGEM À NORUEGA

Para informações e reservas contacte:

A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante
as disponibilidades de voo e hotéis à data da vossa reserva.
Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais
alterações em caso de significativas oscilações cambiais
e/ou de custos de combustível e/ou eventuais novas taxas,
tendo em conta a atual conjuntura internacional.

NOTA IMPORTANTE


