
Fjords e Stavanger Deluxe / 8 dias 2020 
Oslo – Oslo 
 
Tour Code: VSO-02 
Guia acompanhante bilíngue em português e espanhol 
  
 
Uma experiência diferente pela magia dos fjords 
 
DIA 1: OSLO  
Chegada a Oslo. Encontro com o seu guia acompanhante. Traslado do Aeroporto Internacional de Oslo 
Gardermoen ao seu hotel incluído, com serviço particular de táxi ou ônibus*, exclusivamente para passageiros em 
tour com VOS. O check-in no hotel estará disponível a partir das 15:00h. Se o seu voo chegar antes deste horário, 
poderá deixar as suas malas no hotel e sair para explorar a cidade ao seu próprio ritmo. Alojamento no hotel 
Clarion the Hub ou similar.  
 
DIA 2: OSLO - HOVDEN (D | C) / Distância aproximada: 285 km  
Café da manhã buffet no hotel. Visita panorâmica de Oslo, incluindo o Parque Frogner, com o incrível conjunto 
escultural de Vigeland, passando diante da prefeitura, do Palácio Real e da moderna casa da Ópera. Na península 
de Bygdøy, visitaremos o Museu do Navio Viking, onde estão três navios originais com mais de mil anos de idade. 
Tempo livre para o almoço. Partida para Telemark, conhecida sobretudo por ser uma província cultural com seus 
vilarejos, museus e igrejas tradicionais. À tarde, a caminho do hotel, parada para fotos da igreja tradicional de 
Madera de Heddal (entrada não incluída). Jantar e alojamento no hotel Hovden resort ou similar.  
 
DIA 3: HOVDEN - LYSEFJORD & STAVANGER (D) / Distância aproximada: 170 km  
Café da manhã buffet no hotel. Partida para Lysebotn, onde faremos um minicruzeiro pelo belo Lysefjord para 
admirar o tão conhecido púlpito. No final do cruzeiro, os passageiros que desejarem podem fazer a excur-são 
opcional subindo ao Preikestolen (púlpito). Consulte para mais informações sobre excursões opcionais. Neste dia 
não haverá muito tempo livre para o almoço, pelo que recomendamos que compre um almoço leve antes da 
partida. Para os passageiros que optarem por não fazer a excursão ao Púlpito, a chegada a Stavanger será por 
volta das 16:30h. Alojamento no Radisson BLU Royal Stavanger ou similar.  
 
DIA 4: STAVANGER - BERGEN (D) / Distância aproximada: 210 km  
Café da manhã buffet no hotel. Ferry de Mortavika para Årsvågen e Sandvikvåg para Halhjem. Chegando a 
Bergen haverá tempo livre para almoçar. Pela tarde, visita panorâmica por Bergen com guia local, para conhecer 
os lugares mais emblemáticos da cidade, incluindo o famoso mercado de peixes e o bairro hanseático, Patrimônio 
da Humanidade (UNESCO). Após a visita, subida ao topo do Monte Fløien em funicular, com o guia 
acompanhante. Alojamento no hotel Bergen Børs ou similar. 
 
DIA 5: BERGEN - FJORD DOS SONHOS - SOGN OG FJORDANE (D | C)  
Café da manhã buffet no hotel. Partida para o Vale de Voss, uma área de resort localizado à margem do lago, até 
chegar a Flåm. Aqui haverá como opção uma completa excursão que inclui um incrível passeio num luxuoso ferry 
pelo Fjord dos Sonhos e uma espetacular viagem com o trem de Flam, que ascendendo quase 900 metros de 
altura permite apreciar vistas incríveis do fjord. Para os passageiros que optam por não fazer a opcional, o circuito 
é feito de ônibus pela estrada de Voss a Flåm. O tempo de espera em Flåm será de aproximadamente 4 horas. 



Passando o tempo da excursão opcional, prosseguimetno para a área de Sogn of Fjordane, uma artística região 
entre dois magníficos fjords. Jantar incluído no seu hotel. Alojamento no hotel Kviknes ou similar. 
 
DIA 6: SOGN - BRIKSDAL - GEIRANGERFJORD - OPPLAND (D| C) 
Café da manhã buffet no hotel. Pela manhã saímos em direção ao famoso glaciar Briksdal. Chegando a Briksdal, 
por volta do meio-dia, terá tempo livre para apreciar a beleza deste local, tirar fotos e almoçar. Possibilidade de 
adquirir atividade opcional para desfrutar uma experiência única sobrevoando o Fjord de Geiranger e o glaciar de 
Briksdal em helicóptero. Esta excursão opcional é feita apenas com reserva prévia, não estando disponível para 
compra no destino. À tarde, passeio de ferry pelo famoso Fjord de Geiranger; não deixe de admirar as imensas 
paredes que se fundem nas águas profundas do fjord. Chegada e jantar no seu hotel. 
 
DIA 7: OPPLAND - OSLO (D) 
Café da manhã buffet no hotel. De Oppland partimos em direção a Lillehammer. Pelo caminho pode-se admirar 
uma das mais famosas igrejas de madeira da Noruega - a igreja de Lom (parada para fotos). Chegada em 
Lillehammer, localizada às margens do Lago Mjøsa. Tempo livre para almoçar e visitar a cidade. Será oferecida a 
oportunidade de entrar opcionalmente no museu Maihaugen, sobre cultura e história norueguesas. Continuação 
até Oslo. Chegada e resto do dia livre. Alojamento no hotel Clarion the Hub ou similar. 
 
DIA 8: OSLO - Fim dos nossos serviços 
Café da manhã buffet no hotel. O traslado de saída desde o seu hotel para o aeroporto de Oslo está incluído, 
podendo ser em táxi particular ou em ônibus exclusivo. 
 
 
Serviços incluídos 
- 7 noites de alojamento nos hotéis citados ou similares com café da manhã - alta qualidade (a partir de 4* ou 
equivalente) 
- 3 jantares de 3 pratos (dias 2, 5 e 6) 
- Ônibus de luxo privado de acordo com o programa 
- Guia acompanhante bilíngue em português e espanhol 
- Visitas panorâmicas em Oslo e Bergen 
- Subida no funicular do Mt Fløien 
- Minicruzeiros de Lysefjord e Geirangerfjord + conexão ferries 
- Museu dos Navios Vikings 
- Translados privativos 
- Maleteiros e audioguia para visitas guiadas em regular 
 
Não inclui: 
- Voos 
- 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 isto se verifique, permanecem as mesmas 
inclusões, alterando apenas a ordem.  
*O traslado poderá ser em táxi ou em ónibus dependendo do número de passageiros que chegam em voos 
semelhantes. Deste modo, curtos tempos de espera no aeroporto podem ocorrer. Por favor tome nota que os 
traslados incluídos são exclusivamente desde o referido aeroporto. 
 
 



SAÍDAS 2020  TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

Julho 04, 11 
Agosto 01, 08 

€ 2120,– por pessoa em Duplo 
€  550,– Suplemento individual 

 


