
Fjords Fabulosos e Estocolmo /  
8 dias 2022 
Bergen – Estocolmo 
 
Tour Code: BDMFFS 
Guia acompanhante dias 2-7 
*Saídas bilíngues também em português  
Categoria: Escandinávia   
 
Uma viagem através do melhor dos fjords noruegueses e a capital da Suécia, Estocolmo. Vivencie os 
contrastes culturais e históricos de algumas das capitais da Escandinávia e a intacta natureza dos fjords. 
Explore esta fabulosa parte do mundo e aprecie a sua riqueza histórica, cultural e paisagística. 
 
DIA 1 / Sab: Chegada a BERGEN 
Chegada a Bergen, encontro com um representante em inglês da Borealis Destination Management para o serviço 
de traslado regular de chegada ao hotel. Durante o check-in, consulte a recepção sobre sua carta de boas-vindas 
da Borealis Destination Management com informação detalhada sobre o horário e ponto de encontro com o guia 
acompanhante. Dia livre. Acomodação no Scandic Oernen Hotel**** ou similar. 
 
DIA 2 / Dom: BERGEN 
Manhã livre. Favor estar na recepção do hotel aproximadamente às 14:00h para encontro com o guia e para 
receber informações sobre o programa do tour. Às 15:00h, visita panorâmica à cidade de Bergen, a capital dos 
fjords. Durante o passeio pode-se apreciar a Igreja de Santa Maria, Haakonshallen, o colorido mercado de peixes 
e a antiga área de Bryggen, patrimônio mundial da Unesco (entradas não incluídas). Noite livre.  
 
Opcional: Fløibanen - Apreciando Bergen a partir do topo do Monte Fløyen 
PREÇO: 18 EUR/PESSOA / Duracão: 5-8 min / Pré-reserva e In situ 
O bondinho de Fløibanen, no coração de Bergen, é uma das atrações mais conhecidas da Noruega. O passeio ao 
topo do Monte Fløyen (320 m acima do nível do mar), que leva 5-8 minutos atravessando a ladeira da montanha e 
os bosques e permite apreciar as belas vistas da cidade, é por si só uma experiência incrível. Desde a plataforma 
pode-se desfrutar fantásticas vistas de Bergen e da costa norueguesa. 
 
DIA 3 / Seg: BERGEN - STALHEIM 
Manhã livre para explorar um pouco mais a bela capital dos fjords. À tarde, continuação para a histórica cidade de 
Voss atravessando uma impressionante paisagem com montanhas e picos nevados. Depois de uma breve parada, 
saída para o Vale de Naeroy, onde fica situado o hotel desta noite. Resto da tarde livre para desfrutar as fabulosas 
paisagens de Stalheim. Jantar incluído no hotel. Acomodação no Stalheim Hotel**** ou similar. 
  
DIA 4 / Ter: STALHEIM - FLAAM – FAGERNES 
Saída de Stalheim através do Vale de Naeroy até Gudvangen para embarque em um pequeno cruzeiro ao longo 
do Fjord de Naeroy, um dos mais estreitos e belos do mundo. Chegando a Flaam pode-se participar da excursão 
opcional, ou se optar por não participar, tempo livre. Acomodação no Hotel Scandic Valdres**** ou similar. 
  
Opcional: FLAAMSBANA  / PREÇO: 80 EUR/PESSOA 
Duração: Aprox 2- 2,5 horas  / Mínimo 10 pessoas / Pré-reserva e In situ 
Flaamsbana é uma espetacular viagem ferroviária de 2 horas que oferece incríveis vistas panorâmicas da bela 
natureza selvagem dos fjords da Noruega. Embarque no mundialmente famoso trem de Flaam, que segue através 



de um dos vales mais bonitos do mundo, serpenteando a montanha, ladeira abaixo, em um dos trechos 
ferroviários de montanha mais íngremes do mundo. Desfrute essa espetacular viagem ferroviária com vistas de 
tirar o fôlego, descendo da estação de montanha de Myrdal para o pitoresco vilarejo de Flaam, à margem do fjord. 
À tarde, continuação da viagem em ônibus para Fagernes através do Fjord de Aurland, passando por Laerdal e 
Borgund, com breve parada para fotos na antiga igreja de madeira de Borgund, construída no século XIII (entrada 
não incluída). Chegada a Fagernes. Check-in e jantar. 
  
Opcional: Mirante de Stegastein / PREÇO: 35 EUR/PESSOA 
Duração: Aprox 2 horas / Mínimo 6 pessoas 
Um passeio imperdível para qualquer visitante de Flaam. O Mirante de Stegastein faz parte da rota panorâmica 
norueguesa que vai de Aurland a Laerdal. Essa estrutura, que se projeta a 30 metros da encosta da montanha, a 
650 metros sobre o fjord, oferece um panorama incomparável, uma visão surpreendente do fjord, das montanhas 
e dos arredores dessa incrível região. À tarde, continuação em ônibus pelo Fiord de Aurland passando por 
Laerdal. Continuação até Fagernes, passando por Borgund, com parada na antiga igreja de madeira de Borgund, 
do século XIII (entrada não incluída). Chegada a Fagernes. Check-in.  
 
DIA 5 / Qua: FAGERNES - OSLO 
Prosseguimento para Oslo deixando a região dos fjords. No início da tarde, chegada a Oslo e check-in no hotel 
seguido por visita panorâmica à cidade, situada nas margens do Fjord de Oslo. Entre outros pontos de interesse  
destacam-se a Ópera e seu espetacular terraço, de onde pode-se desfrutar uma paisagem magnífica sobre o fjord 
e a cidade, o Parque Vigeland, com as esculturas de Gustav Vigeland, o Palácio Real e a rua principal da cidade, 
Karl Johan. A visita termina no hotel, de onde pode-se continuar a explorar a cidade por conta própria. 
Acomodação no Thon Hotel Opera**** ou similar. 
 
DIA 6 / Qui: OSLO - ESTOCOLMO 
Continuação para Estocolmo (em trem ou ônibus). Despedida da Noruega com um magnífico trajeto pela sua 
esplêndida natureza. Atravessando os verdes e exuberantes bosques escandinavos pela região de Varmland, 
chegamos a Karlsdtad, território de muitas lendas suecas. Parada para almoço por conta própria.  No final da 
tarde, chegada a Estocolmo e check-in no hotel. Acomodação no Scandic Grand Central Hotel**** ou similar. 
 
DIA 7 / Sex: ESTOCOLMO 
Após o café da manhã, visita panorâmica de 3 horas a Estocolmo. A cidade de Estocolmo, construída sobre 14 
ilhas e conectada por 57 pontes, é orgulhosamente chamada de ‘A Beleza sobre a Água’. O passeio inclui uma 
caminhada na Cidade Antiga e visita à parte exterior do edifício da Prefeitura, onde todos os anos se realiza o 
banquete de entrega do Prêmio Nobel. Desfrute o ambiente medieval da Cidade Antiga, ‘Gamla Stan’, com sua 
Catedral e Stortorget, onde teve lugar a ‘Batalha de Sangue de Estocolmo’. Durante a visita pode-se apreciar 
também Fjallgatan, que oferece uma extraordinária vista sobre a cidade de Estocolmo. Resto do dia livre. 
 
Opcional: MUSEU VASA, na continuidade da visita à cidade 
PREÇO: 45 EUR /PESSOA / Duração:  Aprox 2 horas 
Inclui: Guia e visita ao museu / Mínimo 10 pessoas / Pré-reserva e in situ 
Este é o museu mais famoso da Escandinávia, construído ao redor de um navio de guerra intacto do século XVII. 
Esta opcional realiza-se no seguimento da visita panorâmica à cidade e consiste numa visita guiada a este 
magnífico museu que exibe e protege o navio de guerra sueco Vasa, considerado como um dos maiores do 
mundo e orgulho da marinha sueca. O museu foi construído ao redor deste navio de guerra que afundou no porto 
de Estocolmo em 1628 na sua viagem inaugural. Foi encontrado em 1956 e reconstruído em 1961, neste que foi 
um dos momentos mais importantes para a arqueologia marinha. Cuidadosamente restaurado para recuperar o 
seu esplendor original, o Vasa representa um autêntico e importante testemunho da história sueca.  
 
DIA 8: ESTOCOLMO - Partida 
Café da manhã no hotel. Encontro com um representante em inglês da Borealis Destination Management para o 
serviço de traslado regular ao aeroporto Estocolmo.  



 
 
*Favor notar: Os serviços de traslados regulares de chegada incluídos são válidos somente para traslados do 
aeroporto de Bergen ao hotel, nas datas de início publicadas, e o traslado regular de saída apenas do hotel ao 
aeroporto de Estocolmo, na data oficial de término do programa publicado. Os traslados são feitos por um 
representante em inglês da Borealis Destination Management e com outros passageiros do grupo, portanto pode 
ocorrer um pequeno tempo de espera no aeroporto para traslados de chegada. Este serviço não é válido para 
passageiros com noites adicionais reservadas (antes ou depois da data publicada de início ou de fim do programa) 
ou que requeiram traslados privativos. Para estes passageiros, o translado privativo pode ser reservado mediante 
suplemento. 
 
 
Serviços incluídos 
• 7 noites em hotéis, em quartos ‘standard’ (Duplo/Twin) 
• 7 cafés da manhã tipo buffet 
• 1 jantar 
• Guia acompanhante do dia 2 ao dia 7 
• Ônibus privativo com ar condicionado em todos os trajetos, excursões e visitas mencionadas no programa 
• Visitas guiadas nas cidades de Bergen, Oslo e Estocolmo 
• O ônibus de longa distância entre os dias 2-7 dispõe de Wi-Fi 
• Traslado regular de chegada do Aeroporto de Bergen* apenas no dia do início do tour 
• Traslado regular de saída ao Aeroporto de Estocolmo ARN* apenas no dia do término do tour 
• Serviço de carregadores em todos os hotéis (excluindo dias 1 e 8) 
• 1 mala e uma mala de mão por pessoa 
 
Não inclui:  
- Bebidas e extras 
- Qualquer serviço não mencionado no programa 
 
 

SAÍDAS 2022 TARIFAS EM EUROS POR PESSOA: 

Saídas garantidas 2022: 
Junho 04 
Julho 02*, 16, 30* 
Agosto 06*, 20 
Setembro 03, 10* 
 
*Saídas bilíngues também em português  

Em apt Duplo/Twin: € 1590 
Suplemento Individual: € 685 
3a pessoa em cama extra compartilhando quarto 
Duplo/Twin: € 1495 

 


