
Noruega Mágica / 8 dias 2021 
Oslo - Oslo 
 
Tour Code: BDMMN 
Guia acompanhante dias 2 a 7 (inglês e espanhol ou português) 
Categoria: Escandinávia  
 
Magníficas cascatas, impressionantes montanhas, glaciares e viagem pelo mundialmente conhecido Fjord 
de Geiranger, considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Esta viagem será, sem 
dúvida, inesquecível! 
 
DIA 1: Chegada a OSLO 
Chegada ao aeroporto de Oslo, encontro com representante de língua inglesa da Via Hansa & Borealis para 
serviço de traslado regular de chegada ao hotel. Durante o check-in, consulte a recepção sobre sua carta de boas-
vindas da Via Hansa & Borealis, com informação detalhada sobre o horário e ponto de encontro com seu guia 
acompanhante. Hotel Clarion the Hub****+. 
 
DIA 2: OSLO - LOFTHUS 
Café da manhã, almoço e jantar. Hoje é dia de sair em direção ao belo Vale Hallingdal, cruzando Hoenefoss e 
Nesbyen. Este percurso é fascinante, com a natureza nos brindando com incríveis paisagens, ora com vastos 
pinheirais, ora com deslumbrantes lagos. A poucos quilômetros, visitamos Gol, seguido por Geilo, uma pequena 
cidade cercada por montanhas e famosa por suas estações de esqui. Em Geilo pode-se desfrutar um delicioso 
almoço no belo Dr. Holms Hotel (incluído). Em seguida, continuação até o impressionante Fjord de Hardanger para 
chegada a Lofthus, um dos lugares favoritos do emblemático compositor e pianista Edvard Grieg, e um dos pontos 
mais bonitos do fjord. O jantar está incluído no seu hotel. Hotel Ullensvang****. 
 
DIA 3: LOFTHUS - BERGEN 
Café da manhã. Pela manhã, saída para Bergen. Viajamos ao longo do esplêndido Fjord de Hardanger através da 
recém-inaugurada ponte de Hardanger - a maior ponte suspensa da Noruega.  Continuação ao longo do fjord, via 
Nordheimsund, para chegada a Bergen, cidade apontada como a capital dos fjords e a segunda maior do país. No 
início da tarde, visita panorâmica de 2 horas, durante a qual pode-se apreciar a Igreja de Santa Maria, Hakonsallen 
(entrada não incluída), o colorido e pitoresco mercado de peixes e a antiga área hanseática de Bryggen. Resto do 
dia livre. Hotel Radisson Blu Royal**** ou similar. 
 
DIA 4: BERGEN - FLAAM - LOEN 
Café da manhã e jantar. Saída de Bergen para o deslumbrante vilarejo de Flaam. Oportunidade de embarcar na 
mundialmente famosa ferrovia Flaam. Pode-se também optar por um passeio até o espetacular ponto de 
observação de Stegastein, a 650 metros acima do Aurlandsfjord, e simplesmente ficar em Flaam e desfrutar este 
lugar. Antes da saída de Flaam embarcamos em uma curta viagem de ferry ao longo do Sognefjord, o mais longo 
e profundo fjord da Noruega. À tarde passamos pelas impressionantes montanhas de Gaula até a chegada a Loen 
no final do dia. Loen é uma cidade localizada entre montanhas, lagos e fjords. Jantar e acomodação no prestigiado 
Hotel Alexandra****+ ou similar. 
 
Opcional: Flamsbana (disponível através de pré-reserva) 
PREÇO: 80 EUR / PESSOA / Duração: aproximadamente 2 horas 



Flamsbana é uma das linhas de trem mais íngremes do mundo em trilhos normais. A viagem de trem de 2 horas 
percorre uma natureza fantástica, passa pela estrada Rallar, montanhas íngremes, cachoeiras de tirar o fôlego, 20 
túneis e oferece uma infinidade de pontos de observação. No espaço de uma hora o trem leva você desde o nível 
do mar no Sognefjord em Flaam até o topo da montanha na estação de Myrdal em Hardangervidda, 863 metros 
acima do mar. 
 
Opcional: Mirante de Stegastein 
PREÇO: 35 EUR / PESSOA 
Duração: aproximadamente 2 horas / Mínimo 6 pessoas 
Um passeio imperdível para qualquer visitante em 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, montanhas e 
arredores dessa região incrível. 
 
DIA 5: LOEN - Glaciar de Briksdal - GEIRANGER 
Café da manhã e jantar. Parte do dia livre para desfrutar o seu maravilhoso hotel ou visitar o famoso Glaciar de 
Briksdal. 
 
OPCIONAL: GLACIAR DE BRIKSDAL 
PREÇO: 55 EUR /PESSOA 
Duração: aprox 3-horas / Apenas com pré-reserva 
Briksdal, um braço do maior glaciar da Europa, Jostedalsbreen. Saída do hotel em ônibus privado até ao glaciar de 
Briksdal, de onde se segue em pequenos veículos motorizados, “Troll Cars”. Continuação em seguida a pé por 
aproximadamente 20 minutos até a base do glaciar, onde pode-se desfrutar a impressionante massa de gelo azul-
elétrico aqui presente há milênios. Finalizada a visita ao glaciar, tempo livre para almoço (não incluído).  
*Esta excursão só pode ser confirmada mediante reserva antecipada no momento de confirmação da sua 
viagem, não podendo ser reservada e confirmada in situ. 
 
Os passageiros que preferirem aproveitar as instalações do hotel serão recolhidos por volta das 15:00h.  
Deixamos Loen e viajamos pelas impressionantes montanhas norueguesas até Hellesylt. Em Hellesylt, embarque 
num cruzeiro pelo dramático e maravilhoso Fjord de Geiranger (considerado Patrimônio Mundial da Humanidade 
pela UNESCO), cercado por majestosas montanhas e cascatas selvagens. Chegada a Geiranger e hospedagem. 
À tarde visita à interessante coleção de carros antigos, propriedade da família Mjelva. Os belos automóveis eram 
utilizados para transportar os turistas na região de Geiranger nas décadas de 1920 e 1930, e até hoje estão em 
excelentes condições. Jantar no hotel (incluído). Hotel Union****+ ou similar. 
 
DIA 6: GEIRANGER 
Café da manhã e jantar. Hoje viajamos até o norte para conhecer 2 das mais dramáticas e mais famosas atrações 
da Noruega: Ørnevegen (“A Estrada da Águia”) e Trollstigen (“O Caminho do Troll”). A parte mais íngreme do 
caminho 63 entre Geiranger e Eidsdal foi chamada “A Estrada da Águia” - passando por 11 incríveis curvas 
sinuosas (620 metros acima do nível do mar) muitas pessoas têm a impressão de voar. Na curva superior, visita-
se o mirante mais espetacular deste caminho (Ørnesvingen), de onde pode-se admirar as belas vistas para o Fjord 
de Geiranger (Patrimônio Mundial da Humanidade da UNESCO). Continuação até Linge cruzando o fjord Storfjord 
para chegar a Eidsdal, e finalmente ao famoso “Caminho do Troll”. Percorrer o Trollstigen é uma experiência 
inesquecível. Tem partes do caminho que foram escavadas nas montanhas; tem outras que passam literalmente 
no topo dos paredões de rocha. Tem também uma impressionante ponte natural que passa pela cascata 
Stigfossen. Esta deslumbrante estrada - uma verdadeira maravilha da engenharia - é resultado de trabalho muito 
longo e duro, de quase 100 anos (o rei norueguês Haakon VII abriu Trollstigen no verão de 1936). No ponto mais 
alto do Caminho do Troll foi instalado um sistema de mirantes e calçadas de aço que permitem apreciar ainda 
mais as mágicas vistas das maravilhosas montanhas e cascatas (às vezes a estrada fecha por causa de 
condições climáticas).No final do passeio, pausa para almoçar (almoço não incluído). Depois, retorno ao hotel. 
Jantar (incluído) e acomodação no Hotel Union****+ ou similar. 



 
DIA 7: GEIRANGER - OSLO 
Café da manhã. Pela manhã, saída em ônibus para Oslo, capital da Noruega. Subimos ao famoso mirante de 
Dalsnibba, situado a 1476 metros acima do nível do mar, de onde apreciamos vistas espetaculares para o Fjord de 
Geiranger, Patrimônio Mundial da UNESCO (a visita ao mirante de Dalsnibba depende de condições climáticas e 
não pode ser garantida). Prosseguindo a viagem, chegada a Lom, onde pode-se admirar uma das igrejas de 
madeira mais antigas do país (século XII). À tarde, chegada a Oslo para hospedagem no Clarion Hotel The 
Hub****+ ou similar. Para terminar o dia, possibilidade de participar de um passeio guiado a pé (2 horas) pela 
cidade. 
 
DIA 8: QUINTA FEIRA - OSLO – Partida 
Café da manhã. Encontro com um representante em inglês da Via Hansa & Borealis para serviço de traslado 
regular ao aeroporto de Oslo.  
 
*Por favor notar: Os serviços de traslados regulares de chegada e saída incluídos são válidos somente para 
traslados do aeroporto ao hotel ou vice-versa e somente nas datas de início e fim do programa publicado. Os 
traslados são feitos por um representante em inglês da Via Hansa & Borealis e com outros passageiros do grupo, 
portanto um pequeno tempo de espera no aeroporto, para traslados de chegada, pode ocorrer.  
 
Este serviço não é valido para passageiros com noites adicionais reservadas (antes ou depois da data publicada 
de início e 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 quarto “standard” (Duplo/Twin) - Exceto no Hotel Ullensvang, Hotel Alexandra e Hotel 
Union, onde quartos com vista para os fjords estão confirmados 
- 7 cafés da manhã tipo buffet 
- 1 almoço (conforme programa) 
- 4 jantares (conforme programa) 
- Guia profissional acompanhante bilíngue do dia 2 ao dia 7 (inglês e castelhano ou português) 
- Ônibus privativo com ar condicionado em todos os trajetos, excursões e visitas mencionadas no programa 
- O ônibus de longa distância entre os dias 2-7 oferece WiFi 
- Visitas guiadas nas cidades de Bergen e Oslo - Para as visitas de cidade com guia local o grupo será dividido por 
idioma com guia local no respectivo idioma 
- Traslado regular de chegada do Aeroporto de Oslo apenas no dia do início do tour 
- Traslado regular de saída para o Aeroporto de Oslo apenas no dia do fim do tour 
- Serviço de carregadores nos hotéis (excluindo os dias 1 e 8) 
- 1 mala de porão e 1 mala de mão por pessoa 
 
Não inclui: 
- Bebidas e extras 
- Nenhum serviço não mencionado no programa 
 
 
 
 
 

SAÍDAS 2021  TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

Saídas garantidas 2021: - Em apt Duplo/Twin: € 2695,- 



Maio 27 
Junho 17 
Julho 01, 15, 29  
Agosto 19  
Setembro 02 

- Suplemento Individual: € 995,- 
- 3a pessoa em cama extra compartilhando quarto Duplo/Twin: € 
2535,- 
- Criança (7-12 anos), por criança compartilhando quarto com 2 
adultos: € 2370,- 

 


