
Fjords, Lofoten e Sol da Meia-Noite /  
9 dias 2020 
Oslo – Oslo 
 
Tour Code: VSO-04 
Guia acompanhante bilíngue (espanhol e italiano) 
  
 
Fenômenos naturais, paisagens de sonho, cultura e história 
 
Dia 1: OSLO  
Chegada a Oslo. Todos os traslados estão incluídos com o serviço regular Flybuss (*). Este serviço é 
exclusivamente a partir do aeroporto internacional de Oslo Gardermoen. O check-in no seu hotel estará disponível 
a partir das 15:00h. Encontro no hotel com o guia acompanhante. Alojamento no Scandic Holberg ou similar.  
 
Dia 2: OSLO - EVENES / VOO 1H 40M / Distância aprox: 50km  
Café da manhã buffet no hotel. Visita guiada em por Oslo, incluindo o parque Frogner com o conjunto de 
esculturas de Vigeland, passando pela da prefeitura, palácio real e ópera moderna. Tempo livre para almoço (não 
incluído) e saída para o aeroporto para embarque no voo para Evenes. Chegada e traslado para Harstad, 
localizado na parte ocidental das Ilhas Lofoten. Jantar incluído no hotel. Alojamento no Sure Hotel in Evenes 
Airport ou similar. 
 
Dia 3: EVENES - SVOLVÆR / Distância aprox: 260 km  
Café da manhã buffet no hotel. Pela manhã saída para Svolvær, durante o caminho prepare-se para se deixar 
encantar pelas incríveis paisagens e geografia característica desta região. As ilhas têm uma área total de cerca de 
1.250 quilômetros quadrados e, graças à corrente quente do Golfo, contam com um clima muito mais ameno do 
que em outras partes do mundo que estão à mesma latitude, como o Alasca e a Groenlândia. À tarde visita ao 
Museu Viking de Lofotr, este espetacular museu provém das escavações realizadas em 1983 na vila de Borg, 
localizada no município de Vestvågøy. Neste local foram recreados de forma completa, a casa principal, a forja do 
ferreiro, duas docas e dois barcos. Deixe-se levar pela magia do momento e aprecie as explicações fornecidas 
pelos próprios Vikings - vestidos a rigor, os guias deste lugar darão todas as informações sob uma atmosfera 
única. Alojamento no Thon Hotel Lofoten ou similar.  
 
Dia 4: SVOLVÆR - LEKNES (Alojamento em Rorbu) / Distância aprox: 180 km  
Café da manhã buffet no hotel. O nosso guia especializado irá orientar numa incrível viagem panorâmica ao longo 
do arquipélago de Lofoten, situado acima do Círculo Polar Ártico, na costa norte da Noruega. Dirigindo pela E10, 
considerada uma rota turística nacional, cruzaremos a particular paisagem, tão característica das Ilhas Lofoten: 
um contraste de picos escarpados, praias de areia branca e mar de cor esmeralda. Ao longo da costa pode-se 
encontrar vilas de pescadores dispersas, com suas típicas "rorbu" - as típicas casas vermelhas, muitas vezes 
sobre palafitas. Jantar incluído no hotel. Alojamento no Statues Rorbusenter Mortsund ou similar.  
 
Dia 5: LEKNES - TYSFJORDEN - TREM NOTURNO / Distância aprox: 304 km  
Café da manhã buffet no hotel. A manhã será para desfrutar em Lofoten com o nosso guia acompanhante. Partida 
para Lødingen e embarque no ferry para Bognes, nas margens do Tysfjorden. A partir daqui, continua-remos de 
ônibus até Fauske. Pelo caminho faremos uma paragem para almoçar (almoço não incluído). Chegada Fauske e 
jantar incluído, embarque no trem noturno para Trondheim. Esta lendária rede ferroviária de Nordland, estende-se 



por 729Km desde Bodø até à cidade histórica de Trondheim, atravessando o Círculo Ártico entre montanhas e 
deslumbrantes vistas que ficarão na sua memória. Alojamento em cabines no trem noturno NSB. 
 
Dia 6: TRONDHEIM - LOM - STRYN / Distância aprox: 370 km 
Chegada de manhã cedo em Trondheim e café da manhã num restau-rante. Visita da cidade de Trondheim, a 
terceira maior cidade da Norue-ga, com a sua bela catedral de Nidaros, estilo românico-gótico (exterior). Saída em 
direção a Lom para admirar uma das mais famosas e antigas Stavkirke da Noruega (igrejas medievais de 
madeira). Continuaremos para o nosso hotel localizado bem no coração da natureza norueguesa. Jantar incluído 
no hotel. Alojamento no Hotel Videseter ou similar. 
 
Dia 7: STRYN - GEIRANGER - BRIKSDAL - FØRDE / Distância aprox: 280 km 
Café da manhã buffet no hotel. Partida para Geiranger para embrque num cruzeiro de cerca de uma hora pelo 
Fjord de Geiranger (UNESCO), o fjord mais belo e espetacular da Noruega, com as suas inúmeras cachoeiras 
descendo dos dois lados da montanha, criando uma paisagem única. Continuação até Briksdal para explorar o 
braço acessível de Jostedalbreen, o maior glaciar da Europa continental. O glaciar cai de uma altura de 1200m 
para o estreito vale de Briksdal. Após a visita, saída para Førde. Jantar incluído no hotel. Alojamento no Scandic 
Sunnfjord ou similar. 
 
Dia 8: FØRDE - LÆRDAL - OSLO / Distância aprox: 440 km 
Café da manhã buffet no hotel. Partida de Førde para Mannheller, nas margens do Sognefjord (o maior fjord da 
Noruega). Travessia numa curta viagem de ferry para Fodnes e continuação para Lærdal. Parada para almoço 
(não incluído) e visita ao exterior da Igreja Borgund Stave, igreja de madeira que data de 1180 DC. À tarde, partida 
para o Lago Tyrifjord e chegada a Oslo. Tempo livre para compras ou visitas individuais. Alojamento no Scandic 
Holberg ou similar. 
 
Dia 9: OSLO - Fim de nossos serviços 
Café da manhã buffet no hotel. Os traslados de saída ao aeroporto de Oslo estão incluídos, e dependendo do 
horário de saída podem ser com o serviço de ônibus VOS ou com Flybuss. 
 
 
 
Serviços incluídos 
- 7 noites de hospedagem em hotéis citados ou similares com café da manhã 
- 1 noite a bordo do trem NSB 
- 5 jantares de 3 pratos (dias 2, 4, 5, 6 e 7) 
- Ónibus privativo de acordo com o programa 
- Guia acompanhante bilíngue (espanhol e italiano) 
- Tour panorâmico em Oslo 
- Voo interno OSL-EVE 
- Museu Lofotr + Navegação no Fjord de Geiranger 
- Traslados com serviço regular Flybuss 
 
Não inclui: 
- Voos internacionais 
- Refeições não mencionadas no programa 
- Bebidas e despesas pessoais 
- Gorjetas 
- Outros serviços não mencionados 
 
IMPORTANTE: É permitido uma mala de 20kg + 1 mala de mão (10kg). Reservamo-nos o direito de negar acesso 
a passageiros que excedam este limite. Informamos que por razões logísticas o programa pode sofrer variações 
na ordem das atividades ou ter que acontecer na direção inversa. Caso isso se verifique, permanecem as mesmas 
inclusões, alterando apenas a ordem. 
 



Informação dos voos internos: 
Oslo-Evenes - Norwegian - DY 366 - Partida 17:55h / Chegada 19:35h 
*As saídas de 26 de Junho e 14 de Agosto terão um voo pela manhã bem cedo, sendo que nestas saídas CCS 
será no dia 8. 
 
 

SAÍDAS 2020  TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

Junho 26 
Julho 18, 25 
Agosto 01, 08, 14 

€ 1915,– por pessoa em Duplo 
€  580,– Suplemento individual 

 


