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* 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.

JULHO   VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Oslo  ›  
Lillehammer

DIA 2  ›  Lillehammer  ›  Loen

DIA 3  ›  Loen  ›  Briksdal  ›  Sogndal

DIA 4  ›  Sogndal  ›  Flam  ›  Gudvangen  ›  
Bergen   315 Kms

DIA 5  ›  Bergen  ›  Geilo   240 Kms

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida 
em voo regular com destino a Oslo, via Lisboa. Chegada 
e desembarque. Transporte para Lillehammer. Jantar. 
Alojamento no Hotel Scandic Victoria Lillehammer  
ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Início da viagem para a vila 
encantadora de Loen na região de Stryn. Chegada e almoço. 
Pela tarde, visita à Igreja de Loen, pitoresca construção 
em madeira. Partida para Geiranger onde embarcaremos 
num belo cruzeiro, atravessando o fiorde de Geiranger até 
chegar a Hellesylt. Desembarque e regresso a Loen. Jantar. 
Alojamento no Hotel Loenfjord ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Partida para a região de Briksdal. 
Visita pelo Briksdalsbre Fjellstove, famoso parque do 
imponente Glaciar de Briksdal onde poderemos vislumbrar a 
luxuriante paisagem que se estende ao longo de todo o vale. 
Percorreremos toda a deslumbrante zona nos típicos carros 
de troll, atravessando os trilhos mais misteriosos. Tempo 
livre para aproveitar todas as restantes atividades. Almoço. 
Viagem para Sogndal com travessia de ferry de Manheller 
para Fodnes. Jantar. Alojamento no Leikanger Fjordhotel ou 
similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Saída em direção a Flam. 
Embarque no cruzeiro pelo famoso Sognefjord, onde 
teremos a oportunidade de admirar um cenário incrível 
composto pelas imponentes montanhas, vales verdejantes e 
majestosas cascatas. Chegada a Gundvagen e desembarque. 
Almoço. Continuação para a encantadora cidade de Bergen, 
antiga capital da Noruega durante a Idade Média. Jantar. 
Alojamento no Hotel Zander K Hotel  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, visita com guia local 
em Bergen, a ”cidade de madeira”, famosa pelas suas típicas 
casas de madeira coloridas que decoram todo o bairro de 
Bryggen. Passeio a pé pelo centro com destaque para a 
Catedral, a Igreja de Santa Maria e a Festplassen, imponente 
praça com o seu belo lago. Terminaremos a visita com a subida 
no funicular de Fløibanen, até chegar ao topo da Montanha 
de Fløyen, no qual teremos a oportunidade de vislumbrar 
uma vista de cortar a respiração. Almoço. Pela tarde, partida 
com destino a Geilo. Breve visita pela cidade, situada entre 
os parques naturais de Hallingskarvet e Hardangervidda, 
local de orgulhosas tradições e relaxantes paisagens. Jantar. 
Alojamento no Hotel Bardøla Høyfjellshotell  ou 
similar. 

DIA 7  ›  Oslo  ›   Lisboa ou Porto

DIA 6  ›  Geilo  ›  Oslo

Pequeno-almoço no hotel. Tempo livre para atividades de 
caráter pessoal. Em horário a indicar localmente, transfer 
ao aeroporto de Estocolmo para embarque no voo regular 
com destino a Portugal. Chegada, fim da viagem e dos nossos 
serviços.

Pequeno-almoço no hotel. Partida em direção a Oslo. 
Chegada e almoço. Visita com guia local pela capital da 
Noruega, cidade vibrante e cosmopolita, repleta de história 
e tradição. Passagem por lugares como o sumptuoso 
Palácio Real com os seus belos jardins, o Teatro Nacional, a 
imponente Fortaleza de Akershus, a praça de Stortorvet na 
qual se encontra a magnífica Catedral de Oslo, a moderna 
Casa da Ópera e a Galeria Nacional. Visita ao peculiar Parque 
de Vigeland, repleto de esculturas completamente despidas, 
e ainda ao Museu dos Navios Viking, onde conheceremos as 
grandes heranças históricas do célebre povo escandinavo. 
Tempo livre para atividades de caráter pessoal. Jantar. 
Alojamento no Hotel Radisson Blu Scandinavia Oslo  
ou similar. 

Partidas de 
Lisboa ou Porto
7 dias › 6 noites de alojamento
de 18 a 24 de Julho

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
• Oslo (04h10) – Lisboa (00h55) – Porto
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 70€ (Partida de Lisboa) **; 
› 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 Bergen e Oslo;
› Alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
mencionados ou similares;
› Refeições: 5 almoços e 6 jantares;
› Entrada na Igreja de Loen; Briksdalsbre Fjellstove; 
Funicular de Fløibanen; Parque de Vigeland e 
Museu dos Navios Viking em Oslo; 
› Cruzeiro no Geirangerfjord (Geiranger – Hellesylt); 
› Travessia de ferry Manheller – Fodnes;
› Cruzeiro no Sognefjord (Flam – Gudvangen);
› Serviço de rádio-guias durante todas as visitas e 
de acordo com o itinerário;
› 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

05 11Fiordes da 
Noruega 

Por entre as mais espetaculares e idílicas paisagens naturais, repletas de 
montanhas, quedas de água e glaciares, irá navegar pelos majestosos Fiordes 

da Noruega rodeados por um cenário ímpar.

1. GUDVANGEN, NORUEGA

2. BERGEN, NORUEGA 3. FIORDE DE GEIRANGER, NORUEGA 4. CASCATA EM BRIKSDAL, NORUEGA

PREÇO POR PESSOA EM:

Duplo

Single

Crianças *

   1.780€

   2.020€

   1.600€

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. 


