
 

Preço por Pessoa Pacote completo                                    Pacote sem voos                

Quarto Duplo  € 1.705 € 890

Quarto Single € 1.980 € 1.160

1º Dia – Lisboa – Copenhaga
Voos a indicar para a Copenhaga, de acordo com seu 
itinerário. Alojamento 2 noites APA no Hotel Confort 
Vesterbro ou similar.

2º Dia – Livre em Copenhaga
Pequeno almoço no hotel. Dia livre na capital da 
Dinamarca. Aproveite para dar um passeio pela rua de 
comércio “Strøget”, visite o Parlamento, o Palácio Real de 
Amalienborg, a Pequena Sereia e tantos outros lugares 
emblemáticos da cidade.

3º Dia – Copenhaga – Oslo 
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre – No final da tarde 
Cruzeiro DFDS Seaways para Oslo. Pernoita a bordo em 
cabines exteriores – A apresentação do passaporte é 
obrigatória para embarque no cruzeiro.

4º Dia – Oslo
Pequeno almoço a bordo. Desembarque e transporte por 
meios próprios para alojamento 2 noites APA no Hotel 
Thon Terminus ou similar. Aproveite para explorar as 
atrações que Oslo oferece.

5º Dia – Livre em Oslo
Pequeno almoço no hotel. Desfrute da capital Norueguesa, 
há muito para ver! Passeie pela famosa rua Karl Johan 

no centro da cidade, visite o parque de esculturas 
“Vigelandspark”, a nova Opera House e alguns dos 
famosos museus da cidade, como o dos Vikings.

6º Dia – Oslo – Bergen
Pequeno almoço no hotel. Viagem de comboio até Myrdal 
e daí mudança para a linha histórica de Fläm, que irá levá-lo 
através de paisagens selvagens e de belas montanhas com 
quedas de água e encostas íngremes atingindo uma altura 
de 900 metros até ao Sognefjord. De Fläm, continuação 
da viagem agora de barco pelo fiorde de Nærøyfjord, o 
mais estreito fiorde da Europa até Gudvangen (Património 
Mundial da UNESCO). Viagem em autocarro para Voss e 
daí em comboio até chegar a Bergen. Alojamento 2 noites 
APA no Hotel Augustin ou similar.

7º  Dia –  Livre em Bergen
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a capital 
dos fiordes. Aproveite para explorar Bergen, cidade 
Património Mundial e porta para alguns dos fiordes mais 
bonitos do mundo.

8º Dia – Bergen – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios próprios 
para o aeroporto. Voos a indicar para Portugal. FIM DO 
PROGRAMA

COPENHAGA 
OSLO E OS 

FIORDES

Os preços incluem: Voos TAP/SAS em classe W/U com taxas de aeroporto (Pacote Completo), 6 Noites de alojamento APA, Travessia 
marítima em camarotes exteriores com pequeno almoço, Viagem Oslo – Bergen pelos fiordes (comboio, barco, autocarro) e Seguro 
Multiviagens.

Partidas diárias até 30 de Abril
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http://www.nordictur.pt

