
54 PANAVISIÓN

DIA 1 (terça-feira) BRASIL - OSLO (1)
Apresentação no aeroporto no horário indicado para 
embarque em um avião para Oslo. Noite a bordo.

DIA 2 (quarta-feira) OSLO - HAMAR
Chegada ao aeroporto de Oslo e traslado ao hotel em 
Hamar Jantar no hotel. Hospedagem.

DIA 3 (quinta-feira) HAMAR - FLAM - A. HEMSEDAL
Café da manhã escandinavo. Partida para o mais 
belo interior da Noruega. Vamos contornar em toda 
a sua extensão o maior lago do país, o Lago Mjosa. 
Continuaremos através do vale Oppland, para Bor-
gund, para fazer uma visita externa à “Stavkirke”, 
uma das maiores igrejas de madeira da Noruega. 
Mais tarde, chegaremos à área de Flam. Almoço no 
restaurante. Vamos visitar a região de Flam e Gud-
vangen em que teremos a oportunidade de, opcio-
nalmente, fazer a excursão do famoso Trem de Flam, 
uma obra-prima da engenharia. Jantar no hotel e 
hospedagem.

DIA 4 (sexta-feira) HEMSEDAL-MUSEU GLACIER- 
GLACIER DE BOYA - SOGNEFJORD -  
A. HEMSEDAL (excursão de dia inteiro)
Café da manhã escandinavo. Hoje nós temos um 
lindo dia à frente. De manhã, incluímos uma visita 
para a geleira de Boya (um dos braços da geleira de 
Jostedal), a maior geleira do continente europeu, 
depois visitaremos o Glacier Museum (entrada in-
cluído) onde seremos espectadores de uma expo-
sição através do tempo da evolução das geleiras e 
a criação dos fiordes noruegueses. Almoço no res-
taurante. Na parte da tarde, vamos fazer um cruzeiro 
através do espectacular fiorde de sonhos, o Sogne-
fjord, (entrada incluída) o mais profundo e mais bo-
nito do país. Jantar no hotel e hospedagem.

DIA 5 (sábado) A. HEMSEDAL - BERGEN
Café da manhã escandinavo. Na primeira hora, 
vamos sair em direção à segunda maior cidade da 
Noruega, Bergen, conhecida como a “Capital dos 
Fiordes”, onde faremos a visita panorâmica da ci-
dade, no que destacam as casas hanseáticas, o 
bairro Nordnes e o Castelo de Haakon. Almoço no 
restaurante. Pela tarde, terão a possibilidade de 
subir opcionalmente no funicular para o Monte Flo-
yfjellet, onde podemos ter uma vista impressionante 
da cidade e seu fiorde. Jantar no hotel e hospeda-
gem.

DIA 6 (domingo) BERGEN - STAVANGER
Café da manhã escandinavo. Pela manhã, depois de 
atravessar o fiorde de Bokna e os túneis subaquáti-
cos de Rennfast, chegaremos em Stavanger, onde 
faremos uma visita panorâmica com o nosso guia, 
conheceremos o antigo bairro Gamle Stavanger, com 
173 casas de madeira dos ss. XVIII - XIX. Destacam a 
catedral e a torre de Valberg. Almoço no restaurante. 
De tarde, você pode fazer um cruzeiro opcional pelo 
Lyse Fjord, com paredes rochosas que caem quase 
verticalmente mais de mil metros sobre a água. Jan-
tar no hotel e hospedagem.

DIA 7 (segunda-feira) STAVANGER - KRISTIAN-
SAND - A. OSLO
Café da manhã escandinavo. Hoje teremos uma 
rota até Oslo através de paisagens impressionan-
tes e diferentes e vales noruegueses. No caminho, 
faremos uma parada Kristiansand, onde faremos 
uma panorâmica da cidade, capital da província de 
Vest-Agder, que se estende ao longo da costa entre 
colinas suaves, braços de mar e ilhas sem fim que 
protegem o litoral. Almoço no restaurante. No final 
da tarde, chegaremos a nosso hotel. Jantar no hotel 
e hospedagem.

DIA 8 (terça-feira) ÁREA DE OSLO
Café da manhã escandinavo. Na primeira hora, fa-
remos a visita panorâmica com guia local da cidade, 
em que destaca o Parque Vigeland, o Palácio Real, a 
Universidade, o Parlamento e a Fortaleza Akersus. 
Almoço no restaurante. Tarde livre para passear 
através da capital norueguesa, ou faça uma visita 
opcional aos museus de Oslo. Jantar no hotel e hos-
pedagem.

DIA 9 (quarta-feira) ÁREA DE OSLO
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Fim da via-
gem e de nossos serviços.

MARAVILHAS DA NORUEGA
Hamar, Flam, Hemsedal, Bergen, Stavanger, Kristiansand e Oslo

 pensão completa o meia pensão e visitas incluídas

• Panorâmicas de Oslo, Stavanger, Kristiansand e Bergen.

• Cruzeiro pelo fiorde dos Sonhos.

• Glaciar Boya e Museu Glacier.

• Fiorde de Bokna e túneis subaquáticos de Rennfast

Datas de saída

Junho 16 23

Julho 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Setembro 2 9

Hotéis previstos o similares

Hamar Scandic Ringsaker 4**** Furnes

Scandic Hamar 4**** Ciudade

Área Skogstad 3*** Hemsedal

Fiordos Laerdal 3*** Laerdal

Bergen Scandic Flesland 4**** Flesland

Scandic Kokstad 4**** Flesland

Stavanger Scandic Forus  4**** Periferia

Área Oslo Sc. Ambassadeur 4**** Drammen

Sc. Holmenkollen 4**** Ciudade

Kristiansand
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OsloBergen
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Notas de interesse

• (1) Apenas para voos que cheguem a Oslo antes do 

12:00 h.

• Café da manhã escandinavo é composto por café, 
chás de ervas, sucos, salsichas, doces e pães. Dado 
que diariamente está incluído o café da manhã 
escandinavo, (muito abundante e variado de acordo 
com o costume). No almoço será de prato principal e 
sobremesa.

i

Fiorde (Noruega)

9  dias  ... a partir de  1.425 $ USA

Preços por pessoa em  $ USA

Em apartamento duplo ............................ 1.425

Suplemento apart. Individual  .................. 530

Desconto média pensão ............................ -155

Incluído no passeio

• Guia acompanhante e assistência desde a pri-
meira hora de chegada até o último dia.

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

• Hotéis: 7 noites de estadia nos hotéis indicado ou 
similar, com banheira ou chuveiro.

• Refeições: 7 cafés da manhã, 6 almoços e 7 jan-
tares.

• Excursões de dia inteiro:  
Glacier Museum, Boya Glacier, cruzeiro pelo 
fiorde dos Sonhos, Sognefjord.

• Outras visitas e excursões:  
Panorâmicas com guia local de Oslo. Visão geral 
de Stavanger. Região de Flam e Gudvangen. 
Panorâmica de Bergen. Visite Kristiansand. 
Fiorde de Bokna e túneis subaquáticos de Ren-
nfast.

• Entradas incluídas: 
Cruzeiro fiorde Sognefjord. Museu Glacier.

• Ônibus para toda a viagem, incluindo todos os 
tipos de estacionamento, pedágios e autori-
zações.

• Fones de ouvido durante todo o itinerário.

• Seguro de viagem.

Não incluído no passeio

• Tudo o que não é expressamente indicado como 
incluído no itinerário.

com tudo incluído
VIAGENS PELO MUNDO


