
R E F. E 4109

9 días
DESDE

 1.520€
1 m.p.

Escandinávia e Fiordes 
Alesund

continuação até Estocolmo . Chegada e 
tempo libre. Alojamento 

Dia 08 (domingo) Estocolmo
Café da manhã e visita da cidade com 
a parte velha, o Gamla Stan e suas ruas 
medievais, onde se encontra o Palácio 
Real, Catedral, etc. .Alojamento 

Dia 09 (segunda-feira) Estocolmo - 
Cidade de origem
Café da manhã e traslado ao 
aeroporto.Fim dos nossos serviços

Dia 01 (domingo) Bergen
Chegada e traslado ao Hotel.Alojamento. 
Às 19.30 hrs, terá lugar a reunião com 
o guia na recepção do hotel onde 
conheceremos ao resto de participantes.

Dia 02 (segunda-feira) Bergen
Café da manhã e visita panorâmica 
que inclui as casas Hanseáticas e a cidade 
velha.Tarde livre em que recomendamos 
tomar o funicular até ao topo do Monte 
Floyen. Alojamento 

Dia 03 (terça-feira) Bergen - Voss - 
Skei (região dos fiordes)
Café da manhã.Em Voss oferecemos 
opcionalmente, tomar o trem mais 
famoso da Escandinávia (o Flåmsbana) 
que durante um percurso de 20 kms nos 
levará através de vales impressionantes e 
belas paisagens de montanhas e cascatas.
Posteriormente realizaremos um cruzeiro 
sobre o Sognefjord, o fiorde dos sonhos.
Chegada à região dos fiordes. Jantar e 
alojamento.

Dia 04 (quarta-feira) Skei - Briskdal - 
Geiranger - Alesund
Café da manhã.Dia inteiro dedicado a 
visitar esta região, incluindo uma visita 

ao Glaciar de Briksdals.Faremos um 
cruzeiro de 50 minutos sobre o Fiorde 
de Geiranger após termos desfrutado das 
vistas espetaculares a bordo, chegaremos 
a Alesund.Alojamento 

Dia 05 (quinta-feira) Alesund - Lil-
lehammer - Oslo
Café da manhã.Saída passando à 
margem do fiorde de Molde até Andalsnes. 
Pelas terras de Troll e Vale Romsdal e as 
cidades de Otta e Dombas, chegaremos 
a Lillehammer com uma visita aos 
trampolins de esqui. Pela tarde chegada a 
Oslo. Alojamento 

Dia 06 (sexta-feira) Oslo
Café da manhã e visita panorâmica: 
Parque Frogner, Rua Karl Johans , 
Prefeitura, Palácio Real, etc.Tarde livre e 
alojamento

Dia 07 (sábado) Oslo - Karlstad - Es-
tocolmo
Café da manhã.Partida até Karlstad e 
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Preços por pessoa em Euros Dbl S. Sgl

Percurso completo Bge/Sto (9 dias) 1.520 540
Serviços Premium 240

Hotéis previstos 
CIUDADE/HOTEL LOCALIZAÇAO
Bergen
Scandic Neptun **** (Centro)

Fiordes
Thon Hotel Jolster **** (Skei)

Alesund
Scandic Alesund **** (Centro)

Oslo
Scandic Solli **** (Centro)

Estocolmo
Scandic Malmen **** (Centro)
Consulte possíveis trocas de Hotéis na 
página 308 deste catálogo 

Datas de início
Jun 04 11 18 25
Jul 02 09 16 23 30
Ago 06 13 20 27
Set 03 10 17

O preço inclui

• Estadia nos hotéis indicados em 
regime de alojamento e café da 
manhã buffet

• Ônibus de luxo durante todo o 
percurso

• Traslados de chegada e saida 
• Guia profissional acompanhante 

todo o percurso em ônibus, inde-
pendentemente do número de 
passageiros 

• Visitas panoramicas com guia local 
em Oslo, Bergen, Estocolmo e mui-
tas visitas com nosso guia correio

• 1 jantar na região dos fiordes
• Cruzeiros pelos fiordes de Hardan-

ger, Sognefjord e Geiranger
• Visita ao Glaciar Briksdals
• Bolsa de viagem e seguro turistico

Se quer levar tudo préviamente preparado, para além do incluído no 
itinerário desta página, propomos levar adicionalmente incluído: 

• Funicular até ao topo do Monte Floyen em Bergen
• Percurso em Tren Flamsbana em Voss
• Visita Museus Barco Polar Fram e Barcos Vikingos em Oslo
• Visita á Museu Vasa e Prefeitura em Estocolmo

SERVIÇOS PREMIUM

GARANTIMOS

 Tour Leader de LINGUA 

PORTUGUESA em TODAS  

as saídas do circuito.

As visitas locais e opcionais 
serão com guias em Espanhol 
mais com conhecimentos em 
língua portuguesa.

GARANTIMOS

 Tour Leader de LINGUA 

PORTUGUESA em TODAS  

as saídas do circuito

EUROPA • 2017-2018    245


