
30 NORUEGA POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2020 - AMÉRICA LATINA

Fiordes  
Noruegueses 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) Categoria 3*S/4* 
- Oslo: Thon Munch 
- Hovden (Região de Telemark): Hobvden Resort (Hovden) 
- Stavanger: Scandic Stavanger City 
- Bergen: Zander K 
- Forde (Sogn og Fjordane): Scandic Sunnfjord 
- Grotli (Região de Oppland): Grotli Hoyfjells

Este Programa Inclui: 
- Traslado aeroporto/estação de ônibus//aeroporto de 

Oslo em Flybussen (transporte regular). 
- 7 noites de hospedagem nos hotéis previstos (ou 

similar) em quarto standard com banheiro e/ou 
ducha. 

- Regime alimentar como indicado no programa (sem 
bebidas): café da manhã Buffet escandinavo +  
3 jantares. 

- Ônibus com ar condicionado durante todo o passeio. 
- Visita panorâmica de Oslo e panorâmica de Bergen 

com guia local de língua espanhola. 
- Guia acompanhante que fará as demais visitas duran-

te o circuito. 
- Entrada para o Museu Viking de Oslo. 
- Mini-cruzeiro Lysebiotn/Forsand (Lysefjord). 
- Ferry Mortavika/Arsvagen e Ferry Sandvikvag/ 

Halhjem. 
- Trem de Flam panorâmico e minicruzeiro pelo Fiorde 

dos Sonhos. 
- Cruzeiro Hellesylt /Geiranger. 
- Seguro de viagem. 

para Stavanger deve ser pago no local 
pelos clientes. Aprox.: 80 NOK, e 
quando chegar a Stavanger, irá com 
seu guia caminhando até o hotel (500 
metros). Esta excursão requer esforço 
físico. Chegada em Stavanger para 
quem não fizer a excursão, às 16h00 
/ 16h30. Alojamento. 
Dia 4º Stavanger/Bergen 
• Terça-feira • Café da manhã Buffet 
Saída de Stavanger para pegar o 
Ferry de Mortavika para Arsvagen, 
com duração de aproximadamente 
25 minutos. O passeio é cheio de 
pequenas ilhotas que lhe conferem 
grande beleza. Conectamos com 
outra balsa de Sandvikvag a Halh-
jem, com duração aproximada de 40 
minutos. Continuaremos até Bergen, 
passando pelos túneis subterrâneos. 
À tarde, visita panorâmica de Ber-
gen, para conhecer os lugares mais 
emblemáticos da cidade, incluindo o 
famoso mercado de peixe e o bairro 
hanseático, um Patrimônio Mundial 
(UNESCO). Alojamento. 
Dia 5º Bergen/Flam/Fiorde dos 
Sonhos/Área de Sogn og Fjordane 
• Quarta-feira • Café da manhã Buffet + jantar 
Saída de manhã para o vale de Voss, 
admirando a bela paisagem que o 
rodeia, para pegar um trem em Voss, 
que nos levará a Myrdal, onde 
incluiremos a ferrovia que nos levará 
a Flam. Realizaremos um passeio que 
chega a quase 863 metros acima do 
nível do mar em pouco menos de 50 
minutos e em uma paisagem espeta-
cular. Chegadas a Flam ao meio-dia e 
no horário marcado pegarão a balsa 
através de um dos braços do fiorde 
dos sonhos, declarado Patrimônio 
Mundial pela UNESCO. Este fiorde 
estreito e espetacular impressiona 
por causa de elevadas montanhas de 

até 1800 metros e suas cachoeiras, e 
em uma travessia de aproximada-
mente 1 hora e 50 minutos, chegare-
mos a Gudvangen e por estrada 
continuaremos para a área de Sogn 
og Fjordane. Alojamento. 
Dia 6º Área de Sogn og Fjordane/ 
Briksdal/Geirangerfjord/ 
Região de Oppland  
• Quinta-feira • Café da manhã Buffet + jantar. 
Saída para o glaciar Briksdal, admi-
rando a vista do glaciar Boyabreen no 
caminho. Chegada ao meio-dia em 
Briskdal e tempo livre para apreciar o 
local e tirar algumas fotos. Opcional-
mente: em vez de fazer a viagem a pé 
até a geleira, com duração de aproxi-
madamente 40 minutos, oferecemos 
a possibilidade de pegar os “carros 
Trolls”, carros pequenos que o levarão 
à geleira em cerca de 20 minutos. À 
tarde, continuaremos em Hellsylt, 
onde tomaremos o ferry pelo famoso 
fiorde de Geiranger. Chegada em 
Geiranger e continuação para a região 
de Oppland e alojamento. 
Dia 7º Região de Oppland/Oslo 
• Sexta-feira • Café da manhã Buffet 
Saída para Oslo, fazendo uma breve 
parada fotográfica em Lom, para 
ver uma das mais famosas igrejas de 
madeira da Noruega. (Entrada não 
incluída). Continuaremos a rota e 
pararemos em Lillehammer, a cidade 
conhecida pelas Olimpíadas de 92. 
Tempo livre. No horário indicado, 
continuaremos para Oslo. Chegada e 
alojamento. 
Dia 8º Oslo  
• Sábado • Café da manhã Buffet 
No horário agendado, traslado de 
Flybussen, para o aeroporto de Oslo 
(o traslado do hotel para a rodoviária 
ou para a parada mais próxima, por 
conta dos clientes). 

Dia 1º Oslo  
• Sábado  
Chegada e traslado regular de 
Flybussen, para a rodoviária ou a 
parada mais próxima de seu hotel. 
Alojamento  
(*)Ver notas importantes sobre os 
traslados de hotéis. 
Dia 2º Oslo/Região de Telemark 
(Hovden)  
• Domingo •Café da manhã Buffet + jantar. 
De manhã, visita panorâmica de 
Oslo, incluindo o Parque Frogner 
com o conjunto escultural de Vige-
land, passando diante da prefeitura, 
do Palácio Real e a moderna ópera. 
Na península de Bygdoy, visitaremos 
o Museu dos Barcos Vikings com 
três navios originais com mais de mil 
anos. Saída para a região de Tele-
mark, no sul da Noruega, conhecida 
por belos arquipélagos rochosos e 
pequenas vilas com casas de madeira 
branca e o famoso Canal de Tele-
mark. No caminho para o hotel, 
pararemos para tirar fotos da igreja 
tradicional de madeira de Hedal 
(entrada não incluída). Chegada à 
região de Telemark e alojamento. 
Dia 3º (Hovden) Região de  
Telemark/Fiorde de Lyse/ 
Stavanger  
• Segunda-feira • Café da manhã Buffet. 
Saída para Lysebotn, onde faremos 
um mini-cruzeiro para Forsand, pas-
sando pelo fiorde de Lyse para admi-
rar o conhecido "púlpito" (Preikesto-
len), a mais famosa atração turística 
de Ryfylke que coroa o fiorde de 
Lysefjord a uma impressionante altura 
de 604 metros Essa plataforma 
rochosa, com cerca de 600 metros 
quadrados, provavelmente foi forma-
da 10.000 anos atrás, como resultado 
do degelo. No final do cruzeiro, os 
passageiros que desejarem podem 
fazer a excursão opcional ao púlpito 
(exceto nos meses de maio e setem-
bro). Esta excursão inclui um piqueni-
que que será entregue na base do 
Preikestolen e um mapa. São neces-
sárias pelo menos duas horas de subi-
da e mais duas de descida e pelo 
menos cerca de 30 minutos para tirar 
fotos. A excursão é feita por conta 
própria e o guia o aguardará na base, 
para continuar até seu hotel em Sta-
vanger (aproximadamente 1 hora e 
meia). O pagamento da balsa de Tau 
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Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a condições particulares (C.E.E.C.) 
- Tour regular garantido em espanhol 
- Em caso de reclamação, o guia acompanhante deve ser infor-

mado no momento, para resolver o problema “in situ”. Se isso 
não for possível, a reclamação deve chegar ao correspondente 
dentro de 7 dias após o término da viagem. 

- A ordem dos serviços pode ser modificada sem aviso prévio 
por motivos técnicos e/ou de ocupação hoteleira, da mesma 
forma que seria possível passar a noite em outras cidades além 
das previstas, sempre respeitando o conteúdo do programa. 

- Não se incluem entradas, a serem pagas no destino, custam 
aprox. 76 €. 

- Os quartos triplos geralmente consistem em uma cama de 
casal + cama extra. 

- * Da estação de ônibus à estação de Oslo e vice-versa, o tras-
lado será feito por conta dos Sres. clientes. 

 
Gastos de Cancelamento: 
- Entre 35 e 21 dias antes da saída: 25% do valor total da viagem. 
- Entre 20 e 8 dias antes da saída: 50% do valor total da viagem. 
- 7 dias ou menos antes da saída ou não apresentação: 100%

SAÍDAS GARANTIDAS

HOTÉIS 
3*S/4*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ, 
3 JANTARES e 5 VISITAS

Cód. 06106F

Sognerfjord

FIORDO DE GEIRANGER

Maio 30; Junho 6, 13, 20 e 27; 
Setembro 5 e 12 1.750 575 

Julho 4, 11, 18 e 25;  
Agosto 1, 8, 15 e 29 1.829 575

Suplementos 
Preço voo Madri/Oslo/Madri (sem taxas, aproximado) desde ............................. 269 
Taxas de aeroporto ........................................................................................ Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33

DATAS DE SAÍDA 2020 (SÁBADOS) base quarto duplo supl. indiv.

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

CASAS HANSEÁTICAS EM BRYGGEN - BERGEN

Oslo

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.750 USD


