
W
W

W
.4

TO
U

R
S.

P
T 

 › 
 G

E
R

A
L@

4T
O

U
R

S.
P

T

68

JUNHO   VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Oslo  ›  Bodø  
390 Kms

DIA 2  ›  Bodø  ›  Moskenes  ›  Å  ›  Kabelvåg  
›  Vikten  ›  Stamsund (Ilhas Lofoten)

DIA 3  ›  Lofoten  ›  Tromsø   425 Kms

DIA 4  ›  Tromsø

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida para 
assistência nas formalidades de embarque. Partida em voo 
regular com destino a Bodo, via Lisboa e Oslo. Chegada e 
desembarque. Transporte para o hotel. Jantar. Alojamento 
no Clarion Collection Hotel Grand Bodo  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Embarque no ferry com destino 
ao arquipélago das Lofoten, atravessando o grandioso 
Vestfjord. Lofoten, um autêntico tesouro natural ocupado 
desde os primórdios pelos Vikings, carateriza-se beleza ímpar 
das suas paisagens naturais e imponentes fiordes, habitadas 
maioritariamente por pescadores em pequenas casas de 
madeira conhecidas como “rorbuer”. Visitaremos algumas 
das povoações típicas como Å, Reine, Vikten até à povoação 
de Svolvær. Visita ao Museu do Bacalhau em Å, onde teremos 
oportunidade para descobrir a história de uma das iguarias 
bastante procurada pelos portugueses. Almoço durante 
as visitas. Jantar. Alojamento no Live Lofoten Hotel (Vilas)  
 ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção Tromsø, 
localizada no Círculo Polar Ártico, é considerada a “Paris do 
Norte” onde a natureza e a cultura se complementam na 
perfeição, e antigo ponto de partida de muitas expedições 
ao Pólo Norte. Almoço durante a viagem. Chegada a Tromsø 
e tempo livre para desfrutar da atmosfera pitoresca e 
encantadora. Jantar. Alojamento no Clarion Hotel The Edge 
 ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado à descoberta de 
Tromsø, iniciando a visita pela Catedral de Tromsø em pelo 
coração do seu belo centro histórico, construída em madeira 
e única na Noruega. Prosseguimos o passeio e teremos 
oportunidade para apreciar alguns dos monumentos mais 
importantes da cidade como o   Monumento de Roald 
Amundsen, um dos maiores exploradores noruegueses, a 
praça Kirkegata, com os seus vestígios da Segunda Guerra 
Mundial, a Biblioteca e o Museu de Tromsø. Visita ao 
Museu Polar que alberga uma extraordinária coleção sobre 
a história, as tradições e o estilo de vida dos habitantes do 
ártico. Oportunidade para conhecer a relação deste povo 
com a natureza selvagem desde a caça às focas, as grandes 
expedições e ainda a história cultural de Svalbard. Almoço. 
Visita à magnifica Catedral do Ártico, de beleza única que 
se destaca pelos seus impressionantes vitrais. Através do 
funicular de Fjellheisen chegaremos ao ponto mais alto da 
cidade, a montanha de Storsteinen, para uma vista soberba 
sobre Tromsø. Tempo livre no centro da cidade, sugerimos 
a visita à cervejaria Mack para provar a famosa cerveja 
produzida localmente. Jantar. Alojamento.

DIA 8  ›  Alta  ›  Oslo  ›  Lisboa ou Porto

DIA 5  ›  Tromsø  ›  Alta  300 Kms

DIA 6  ›  Alta  ›  Honningsvåg  ›  Cabo Norte     
240 Kms

DIA 7  ›  Honningsvåg  ›  Alta   240 Kms

Pequeno-almoço no hotel. Em horário a combinar localmente, 
transfer para o aeroporto para embarque em voo regular 
com destino ao Portugal, via Oslo. Fim da viagem e dos 
nossos serviços.

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a Alta, na região 
de Finnmark ou Lapónia Finlandesa, cruzando de ferry os 
mais belos fiordes do território norueguês. Almoço durante a 
viagem. Chegada a Alta e tempo livre. Jantar. Alojamento no 
Hotel Scandic Alta  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. visita à Cidade das Luzes do Norte 
com entrada no Museu de Pinturas Rupestres, classificado 
como Património Mundial da UNESCO, onde encontraremos 
diversas pinturas rupestres que datam de 2000 a 6000 mil 
anos atrás. Através da estrada costeira junto ao incrível 
Fiorde de Porsanger, prosseguimos viagem até Honningsvåg, 
a cidade mais setentrional do mundo e local fascinante 
com paisagens naturais espetaculares e pitorescas aldeias 
de pescadores. Almoço durante a viagem. Jantar. Após o 
jantar, excursão ao lendário Cabo Norte, local de extrema 
importância para povo Sami. Aqui, será atribuído a cada 
visitante o certificado que atesta a nossa presença neste local 
tão longínquo. Se as condições climatéricas o permitirem, 
possibilidade de avistar no horizonte o Sol a brilhar à meia-
-noite. Alojamento no Hotel Scandic Honningsvåg ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Tempo para explorar a pé a 
vila colorida de Honningsvåg com orientação do guia local, 
passando pela Igreja neogótica de Honningsvåg, a Câmara 
Municipal. Entrada no Museu Marítimo do Cabo Norte, no 
qual teremos a oportunidade de conhecer um pouco da 
história da cidade e dos primeiros visitantes no Cabo Norte. 
Almoço. Tarde livre para atividades de caráter pessoal. 
Sugerimos a visita ao “Ártico Ice Bar”. Jantar. Alojamento no 
Radisson Blu Scandinavia Hotel  ou similar.

Cabo Norte
Na terra do “sol da meia-noite”, viajaremos por entre as paisagens 

magníficas, retiradas dos sonhos mais impossíveis e mágicos até 
chegar ao Cabo Norte, até chegar ao “fim do mundo”.

1. CABO NORTE, NORUEGA

2. CATEDRAL DE MADEIRA, TROMSO 3. PAISAGEM NAS ILHAS LOFOTEN 4. PAISAGEM NAS ILHAS LOFOTEN

25 Partidas de 
Lisboa ou Porto
8 dias › 7 noites de alojamento
de 27 de Junho a 4 de Julho

PREÇO POR PESSOA EM:

PREÇO INCLUI:

PREÇO NÃO INCLUI:

› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem 
até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (00h55) - Lisboa (03h55) - Oslo (01h30) - Bodo
• Alta (02h00) - Oslo (04h05) - Lisboa (00h55) - Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 205 €; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guias locais de língua portuguesa ou espanhola 
em Honningsvag e Tromsø;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 6 almoços e 6 jantares;
› Entrada no Museu do Bacalhau em Å; Catedral, 
Museu Polar e Catedral do Ártico em Tromsø; 
Museu de Pinturas Rupestres em Alta; Museu 
Marítimo do Cabo Norte em Honningsvag; 
› Travessia de ferry Bodo – Moskenas (duração 
aproximada de 04 horas); 
› Excursão ao Cabo Norte com certificado de 
visitante;
› Travessias de ferry Breivikeidet - Svensby –
Lyngseidet - Olderdalen (5º dia);
› Subida no Funicular de Fjellheisen; 
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

›
REFEIÇÕESVISITAS

Duplo

Single

Crianças *

   2.595€

   3.065€

   1.950€

08 12

Suplemento de partida do Porto  25€

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
25 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.


