
Fjords Fabulosos / 6 dias 2017 
Bergen – Oslo / 6 dias 
Tour Code: BOBBDMFF  
Guia em português e/ou espanhol e inglês 
Categoria: Escandinávia 

 

 

Dia a dia 
Dia 01 / Sab: BERGEN 

Chegada em Bergen e traslado regular para o hotel em Bergen para check in. Favor consultar a 

recepção sobre sua carta de boas-vindas. Hospedagem no Hotel Scandic Oernen****. 

  

Dia 02 / Dom: GEILO - BERGEN 

Café da manhã no hotel e parte da manhã livre até as 14:00h, para encontro com o guia acompanhante 

e receber informação sobre o programa. Saída às 15:00h para um tour pela cidade que inclui a Igreja 

Santa Maria, Haakonshallen (entrada não incluída) e o colorido e pitoresco mercado de peixes e a 

antiga àrea de Bryggen, patrimônio mundial da Unesco. Recomendamos um passeio opcional no 

funicular Floibanen, que leva os visitantes ao topo de umas das setes  colinas que rodeiam a cidade. 

Pernoite. 

  

Dia 03 / Seg: BERGEN - STALHEIM 

Manhã livre para explorar esta cidade fascinante. No início da tarde, partida para a histórica cidade de 

Voss, com sua linda vista de montanhas cobertas de neve. Depois de uma breve parada, continuação 

da viagem para o vale de Naeroy, onde está localizado o hotel. Resto da tarde livre para apreciar a 

deslumbrante vista do desfiladeiro de Stalheim. Jantar no hotel. Hospedagem no Stalheim Hotel (***+). 



  

Dia 04 / Ter: STALHEIM - FLAAM - FAGERNES 

Após o café da manha, descida do vale de Naeroy até chegada em Gudvangen, para embarque para 

um cruzeiro ao longo do Naeroyfjord, um dos fjords mais estreitos e famosos da Noruega. Desembarque 

no vilarejo de Flaam e tempo livre. Aqui, oportunidade de desfrutar a ferrovia de Flaam (Opcional - ver 

detalhes no final do programa) um dos percursos ferroviários mais deslumbrantes e famosos do mundo. 

À tarde, continuação ao longo do Fjord de Aurland via Laerdal. Parada na igreja de Borgund (entrada 

não incluída) antes de prosseguir a viagem até chegada em Fagernes, onde está localizado o hotel. 

Jantar no hotel. Hospedagem no Thon Hotel Fagernes****. 

  

Dia 05 / Qua: FAGERNES - OSLO 

Continuação da viagem deixando a área dos fjords e prosseguindo para Oslo, com chegada no início da 

tarde. Resto do dia livre. Recomendamos um passeio de barco pelos fjords ou visita a um dos inúmeros 

museus (opcional, não incluído). Noite livre. Hospedagem no Thon Hotel Opera****. 

  

Dia 06 / Qui: OSLO 

Após o café da manhã, traslado regular ao aeroporto. 

 

 

Serviços incluídos 

- 5 noites em hotéis mencionados 

- Café da manhã diariamente 

- 2 jantares 

- Guia acompanhante bilíngue em espanhol e inglês ou português do dia 2 ao 5 

- Ônibus privativo 

- Visitas e entradas conforme itinerário 

- Traslados regulares dos aeroportos Bergen e Oslo 

- Serviço de maleteiros nos hotéis excluindo dias 1 e 6 

- Seguro de viagem April Euro Max 

 

 



Saídas 2017 

Maio: 20 

Junho: 03, 17, 24 

Julho: 01, 08, 15, 22, 29 

Agosto: 05, 12, 19, 26 

Setembro: 02, 09 

 

Tarifas 
TARIFAS EM EUROS / PESSOA 

Em apt Duplo / Twin € 1269 

Suplemento Individual € 445 

3ª pessoa em cama extra € 1169 


