
Terra dos Fjords e Geleiras / 8 dias 2018 
Bergen – Oslo / 8 dias 
Tour Code: BOBDMFG 

Guia em espanhol 

Categoria: Escandinávia 

 

 

Dia a dia 
Dia 01 / Ter: BERGEN 

Chegada em Bergen, traslado regular ao ao hotel. Favor consultar o boletim/carta de boas-vindas da 

Borealis Destination Management na chegada ao hotel. Hospedagem no Radisson Blu Royal Hotel****. 

  

Dia 02 / Qua: BERGEN 

Manhã livre para atividades pessoais. Às 14:00h, encontro no hotel com o guia acompanhante para 

receber todas as informações da programação do tour. Às 15:00h, encontro com guia local e ônibus 

privativo para uma visita panorâmica de 2 horas à cidade, na qual pode-se apreciar a Igreja de Santa 

Maria, a Sala de Haakon (entradas não incluídas), o pitoresco e colorido mercado de peixes e a área 

antiga chamada Bryggen. Resto do dia e noite livre. Hospedagem no Hotel Radisson Blu Royal****. 

  

Dia 03 / Qui: BERGEN - FLAAM - LOEN 

Saída bem cedo de Bergen para a histórica cidade de Voss, com sua linda vista de montanhas cobertas 

de neve. Aqui, embarque em trem para seguir através das montanhas para Myrdal, onde há troca de 

trens e embarque na mundialmente famosa ferrovia de Flaam para se desfrutar uma das mais 

espetaculares viagens de trem do mundo, descendo de Myrdal, na montanha, até a cidade de Flaam. 

Tempo livre antes do embarque em cruzeiro que segue por paisagens de tirar o fôlego pelo lindo 



Sognefjord, o mais comprido e profundo da Noruega. Desembarque em Gudvangen e continuação em 

ônibus através dos vilarejos de Laerdal e Skei até chegada em Loen, lindamente situada às margens do 

Nordfjord entre montanhas e lagos. Jantar e hospedagem no Alexandra Hotel - quarto com vista para o 

fjord*****. 

  

Dia 04 / Sex: LOEN - Geleira de Briksdal - GEIRANGER 

Excursão opcional: Glaciar de Briksdal, um braço do maior glaciar da Europa, Jostedalsbreen. Saída em 

ônibus privativo para a estação do Glaciar de Briksdal. Daqui continuamos a excursão em pequenos 

veículos motorizados, Troll Cars, e a sequir a pé por aproximadamente 20 minutos até a base do 

glaciar, onde podemos apreciar a impressionante massa de gelo presente aqui há milênios. Finalizada a 

visita ao glaciar, tempo livre para almoço (não incluído). 

Os passageiros que não desejem participar desta excursão e prefiram desfrutar o hotel e suas 

instalações serão apanhados às 16:00h para continuação da viagem pelos fjords. Continuamos através 

das montanhas até a famosa plataforma de Dalsnibba, um ponto de observação localizado 1476 metros 

acima do nível do mar, com uma vista espetacular do famoso Fjord de Geiranger, Patrimônio Mundial da 

UNESCO (a visita a Dalsnibba está sujeita as condições climáticas - não pode ser garantida). Finalizada 

a visita, continuação da viagem para Geiranger para check in no deslumbrante Hotel Union. Antes do 

jantar será realizada uma apresentação da coleção de automóveis antigos da Familia Mjelva. Estes 

lindos automóveis, que se encontram em excelentes condições, eram usados para passeios com 

turistas na região de Geiranger nas décadas de 1920 e 1930. Jantar e pernoite no Hotel Union - quarto 

com vista para o fjord.****. 

  

Dia 05 / Sab: GEIRANGER 

Pela manhã, ferry para cruzar o impressionante Fjord de Geiranger em direção ao norte, até Trollstigen, 

uma das área s mais íngremes e mais visitadas da Noruega (a visita à estrada de Trollstigen está 

sujeita a condiões climáticas - nâo pode ser garantida). Parada para almoço no percurso (almoço não 

incluído). À tarde, retorno ao hotel. Jantar incluído. 

  

Dia 06 / Dom: GEIRANGER - OSLO 

Pela manhã, saída em ônibus privativo para a capital Oslo, passando por Lom, onde se encontra a mais 

antiga igreja de madeira da Noruega. Continuação via Otta, deixando a área dos fjords e entrando na 

área central da Noruega, caracterizada por montanhas e lagos que são umas das maiores atrações do 

país. Chegada em Oslo e ao hotel no final da tarde. Hospedagem no Hotel Continental*****. 



  

Dia 07 / Seg: OSLO 

Após o café da manhã, encontro com guia local em espanhol para visita de 3 horas, na qual pode-se 

desfrutar uma bela vista da nova Casa da Ópera da cidade, com algum tempo aproveitando o clima na 

área do seu terraço antes da ida para Bygdoy Island. Aqui, visita a um dos mais populares museus do 

norte da Europa, o Viking Ship Museum (entrada incluída). Passagem também pelo Parque Vigeland, 

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

Real e avenida principal da cidade, Karl Johan. A visita termina no hotel. Resto do dia livre. 

Hospedagem no Hotel Continental*****. 

  

Dia 08 / Ter: OSLO 

O tour termina após o café da manhã. Traslado regular ao aeroporto. 

 

Serviços incluídos 

- 7 noites em hotéis, em quartos “standard” (duplo/twin). No Hotel Alexandra e Hotel Union, quartos com 

vista para os fjords estão confirmados 

- 7 cafés da manhã tipo buffet 

- 3 jantares (conforme programa) 

- Guia profissional acompanhante bilíngue do dia 2 ao dia 7 (castelhano e inglês ou português) 

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

programa 

- O ônibus de larga 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 em dois idiomas. Um ônibus será conduzido com um guia falando castelhano e o outro será 

conduzido com guia local falando inglês ou português) 

- Traslado regular de chegada do aeroporto de Bergen* 

- Traslado regular de saída ao aeroporto de Oslo* 

- Serviço de carregadores nos hotéis (excluindo os dias 1 e 8) 

 

 



Saídas 2018  
Maio: 29 

Julho: 03, 10, 24, 31 

Agosto: 07, 14, 21, 18 

Setembro: 04  

 

Tarifas 
TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

Em apt Duplo / Twin € 2590 

Suplemento Individual € 620 

3ª pessoa em cama extra € 2389 


