
Noruega numa Casca de Noz /  
5 dias 2020 
Go as you please: 
Oslo - Flaam - Myrdal - Gudvangen - Voss - Bergen ou v.v  
 
Tour Code: TR1200 
  
Serviços baseados em transporte público e em base individual  
 - Não há tour leader  
- Importante verificar horários atualizados nos vouchers 

  
Dias 01-03: OSLO (2 noites)  
Chegada a Oslo. Acomodação no Thon Hotel Opera**** ou similar.  
 
Dia 02: OSLO  
Visita panorâmica de 4 horas: The Oslo Highlights – saíndo às 09:30h do hotel. Acomodação no Thon Hotel 
Opera.  
 
Dia 03: OSLO - FLAAM – MYRDAL - GUDVANGEN - VOSS - BERGEN  
Partida da Estação Central às 08:25h em trem para Myrdal pela Bergen Line. Chegada às 12:58h e traslado de 
trem, logo do outro lado da plataforma, para saída às 13:27h pela ferrovia de roda dentada de Myrdal para Flaam, 
com chegada às 14:25h. A viagem de trem permite apreciar algumas das paisagens mais magníficas e selvagens 
da Noruega. Na viagem de 20 km pode-se apreciar rios que cortam desfiladeiros profundos, cachoeiras e cascatas 
descendo íngremes montanhas cobertas de neve e fazendas de montanha que se agarram vertiginosamente às 
encostas quase verticais. A bela Flaam está situada na parte mais interna do Aurlandsfjord, um afluente do 
Sognefjord, que por sua vez tem 204 km de comprimento e até 1.308 metros de profundidade, rodeado por 
montanhas íngremes, ruidosas cachoeiras e vales profundos. Chegada a Gudvangen 18:05h para traslado para 
ônibus com partida 18:05h via Stallheim para Voss, com chegada 19:20h e troca para trem com saída 19:37h. 
Chegada a Bergen às 20:59h.  
 
Dias 03-05: BERGEN (2 noites)  
Pernoite no Hotel Augustin**** ou similar.  
 
Dia 04: BERGEN  
Tour de 3 horas por Bergen - ‘Bergen e Grieg Tour’ (só maio-setembro). Pernoite no Hotel Augustin.  
 
Dia 05: BERGEN  
O tour termina após o almoço. 
 
 
Serviços incluídos 
- Pernoite e café da manhã nos hotéis mencionados  
- Trem Oslo-Flaam + Voss-Bergen (reserva de assento somente Oslo-Myrdal)  
- Barco Flaam-Gudvangen  
- Ônibus Gudvangen-Voss 
 



 

SAÍDAS 2020  TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

Diariamente, o ano todo Em apt Duplo: € 1030,- 
Suplemento Individual: € 285,- 
3ª pessoa em Duplo: € 836,- 

 


