
Fjords Noruegueses / 6 dias 2019 
Oslo - Bergen / 6 dias  
Tour code: BDMFN 

Guia em espanhol ou português 

 
 
Dia 01: OSLO 

Chegada a Oslo, encontro com representante de língua inglesa da Borealis Destination Management 

para 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, onde encontrará informação detalhada 

sobre o horário e ponto de encontro com seu guia acompanhante. Acomodação no Hotel Victoria****. 

 
Dia 02: OSLO - TELEMARK 

Café da manhã no hotel. Encontro com o guia local e visita panorâmica de 3 horas à encantadora 

capital norueguesa, magnificamente situada nas margens do fjord de Oslo. Do terraço da Ópera pode-

se desfrutar uma fabulosa paisagem sobre a cidade, antes da continuação até a ilha de Bygdoy. Visita 

ao Parque Vigeland, um dos maiores tesouros culturais da Escandinávia, com as esculturas de Gustav 

Vigeland, que dedicou grande parte da sua vida a esta obra de arte. Também pode-se admirar o Palácio 

Real e a Avenida principal da cidade, Karl Johan. A visita termina no centro da cidade, com liberdade 

para explorar um pouco mais a capital viking ao seu próprio ritmo. O ônibus estará à sua disposição até 

o Museu das Embarcações Vikings (cortesia ida e volta), para aqueles que tenham interesse em visitar 

por conta própria este museu tão interessante. No início da tarde, continuação da viagem até a região 

de Telemark. Ao longo do trajeto atravessamos paisagens magnificas, de beleza natural sem igual. 

Encontraremos uma cidade caracterizada por seus edifícios típicos, museus e o canal de Telemark, que 

na época da sua construção foi considerado como “a oitava maravilha”. Em Hedal faremos uma 

pequena parada para admirar a sua igreja de madeira, considerada uma das maiores da Noruega. 

Faremos outra parada para visitar o Museu de Eidsborg (entrada incluída, o museu encerra às 17:00h). 

Chegada ao hotel e check-in. Jantar no hotel incluído. Acomodação no Hotel Quality Strand****. 



 
Dia 03: TELEMARK - FJORD DE LYSE - STAVANGER 

Café da manhã picnic no hotel. Saída do hotel às 06:30h, caso contrario será impossivel chegar a tempo 

para apanhar o ferry que saí às 12:00h de Lysebotn para Forsand. Travessia do fjord de Lysefjord **. 

Durante a viagem faremos uma parada no Púlpito (esse é também o nome da parada do ferry), onde 

sairão os passageiros que participam na opcional***. Continuação da viagem até Stavanger e check-in 

no hotel. Resto do dia livre para poder apreciar e descobrir esta cidade encantadora. Não deixe de 

passear pelo centro histórico onde pode admirar as antigas residências e as casas de madeira 

restauradas.  

*O grupo número 8 estará alojado na cidade de Haugesund.  

**Este ferry opera apenas entre o 1 de Junho e 31 de Agosto. Os grupos que chegam fora deste período 

fazem a viagem por terra.  

*** A opcional só é realizada até 31 de Agosto.  

OPCIONAL * AO PULPITO 

Preço por pessoa - € 88 

Uma das maravilhas do país dos fjords, “Preikestolen”  

A excursão inclui a visita à plataforma do Púlpito. Desfrute este mirante natural com uma paisagem 

maravilhosa. No ponto mais alto ele atinge a altura de 604 m sobre o Fjord de Lyse. Os passageiros que 

participam nesta opcional descem do ônibus na Parada o Púlpito, onde tem início a caminhada de 2 

horas até ao Púlpito (mais duas horas para regressar). A caminhada tem início cerca das 15:30h e 

terminará no mesmo local, cerca das 19.30h (TOTAL 4 HORAS de caminhada). No retorno à parada de 

ônibus o Púlpito, traslado em ônibus de linha regular local e ferry. Chegada ao hotel aproximadamente 

às 21:00h.  

(Nota: para os passageiros do grupo 8, a chegada ao hotel em Haugesund será aproximadamente às 

23:00h)  

OS GRUPOS QUE CHEGAM A STAVANGER DEPOIS DE 31 DE AGOSTO NÃO PODEM FAZER A 

REFERIDA TRAVESSIA NEM A OPCIONAL - O TRAJETO É EFETUADO POR TERRA.  

DURACÃO: Aprox. 6-7 horas  

INCLUI: Assistência de guia, traslado e ferry.  

RESERVA: Só com pré-reserva  

MÍNIMO: 10 pessoas 

NOTA: A confirmação final da opcional será dada 3 semanas antes da saída. Acomodação no Hotel 

Radisson Blu Royal****. 

 



Dia 04: STAVANGER - BERGEN 

Café da manhã no hotel. Logo após o café da manhã, saída para Bergen. Ao longo desta viagem pode-

se desfrutar uma magnífica paisagem entre lagos, fjords e floresta. Atravessamos o fjord de Mortavika 

(ferry Mortavika-Arsvagen). Seguimos ao longo da costa até Sandviksvägen (ferry Sandviksvägen-

Halhjelm), após mais uma travessia em ferry, continuação até Bergen, esta que é a segunda maior 

cidade da Noruega e também conhecida como a “cidade de madeira” 

Bergen é considerada uma das “portas de entrada para os fjords”. Na chegada vamos diretamente para 

o famoso Mercado de Peixes, onde terá tempo livre para almoço (almoço não incluído). O almoço será 

seguido de uma breve visita panorâmica à cidade e check-in no no hotel Zander K****. 

 
Dia 05: BERGEN 

OPCIONAL * FJORD DOS SONHOS E TREM PANORÂMICO FLAAMSBANAN 

Preço por pessoa - € 130 com cruzeiro no fjord  

Preço por pessoa - € 185 com cruzeiro no fjord e trem panorâmico de Flaam 

Um viagem por uma das paisagens mais emblemáticas da Noruega 

Após o café da manhã, saída do hotel com o guia nos dirigirndo para o coração dos fjords noruegueses. 

Atravessamos montanhas e tunéis e encantadoras vilas até a chegada a Voss, esta pequena cidade no 

coração das montanhas é um encanto para os apaixonados por esportes de verão e de inverno (esquí). 

Aqui faremos uma pequena parada, para depois seguir para a região Sogn e Fjordane, onde se 

encontra o fjord mais largo e profundo de Noruega, o Sognefjord, ou Fjord dos Sonhos em português. 

Durante o dia está previsto um pequeno cruzeiro pelo fjord mais emblemático de Noruega. Chegada a 

Flaam, pequena vila nas margens do fjord, onde tem início a viagem no idílico trem panorâmico 

Flaamsbanan, passando por entre as montanhas até Myrdal. Regresso a Flaam no mesmo trem. Esta é 

conhecida como a viagem de trem mais bela do mundo. Os passageiros que não optem pela viagem de 

trem terão tempo livre em Flaam. Retorno a Bergen em ônibus.  

DURACÃO: Aprox. 10-11 horas  

INCLUI: Guia, ônibus privativo, cruzeiro de 2,5 horas, trem panorâmico Flaam-Myrdal-Flaam 

RESERVA: Pré-reserva e in situ  

MÍNIMO: 10 pessoas - A confirmação final da opcional será dada 3 semanas antes da saída 

 
Dia 06: BERGEN - Partida 

Café da manhã no hotel. Encontro com representante de língua inglesa da Borealis Destination 

Management para o serviço de traslado regular ao aeroporto. 

 

 

 



Serviços incluídos 

- 5 noites nos hotéis mencionados em quartos standard duplo/twin com banheiro privativo 

- 5 cafés da manhã tipo buffet 

- 1 jantar (conforme programa) 

- Guia profissional acompanhante bilingue do dia 01 ao dia 06 incluído 

- Ônibus privativo com ar condicionado em todos os trajetos, excursões e visitas mencionadas no 

programa 

- Visitas e excursões como mencionado no programa 

- Visitas panorâmicas nas cidades de Oslo e Bergen 

- Traslado regular de chegada do Aeroporto de Oslo*  

- Traslado regular de saída ao Aeroporto de Bergen* 

 

Não inclui: 

- Bebidas e extras 

- Nenhum serviço não mencionado no programa 

- Serviço de carregador de malas nos hotéis 

 

 
Saídas 2019  

Maio 25 

Junho 01, 08, 15, 22 

Julho 06, 13, 20, 27 

Agosto 03, 10, 17, 24, 31 

Setembro: 07, 14 

 

 
TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

Em apt apt Duplo € 1295 

Suplemento Individual € 575 

3ª pessoa em Duplo cama extra € 1190 


