
Realize o seu sonho de conhecer a incrível Noruega, uma parte 
do mundo tão diferente de todas as outras por onde você já 
passou! Esse tour tem saídas diárias e é possível estender sua 
viagem passando também por outros países escandinavos. 
Consulte-nos! 

A Incrível Noruega 
Noruega 

Oslo 

Sognefjord 

Bergen 

ROTEIRO 8 DIAS 7 NOITES 

1º DIA | BRASIL . BERGEN 
Apresentação no aeroporto de sua 
cidade de origem com destino ao 
aeroporto internacional mais próximo 
e embarque com destino a Bergen. 
Noite a bordo.  

2º DIA | BERGEN 
Recepção na chegada e traslado ao 
hotel previamente reservado. 
Restante do dia livre para primeiros 
contatos com a cidade. Pernoite. 

3º DIA | BERGEN 
Café da manhã buffet no hotel. O dia 
começa com uma visita turística pela 
antiga cidade de Hansa onde 
apreciaremos uma vista aérea de 
Bryggen com suas casas antigas de 
madeira, que fazem parte do 
Patrimônio Mundial da UNESCO, 
assim como o tradicional mercado de 
peixe. Na sequência tomaremos um 
bondinho na  montanha Flöyen onde 
teremos uma  

4º DIA | BERGEN . SKEI 
Café da manhã buffet no hotel. Após o 
café, saímos para um passeio privativo 
de quatro dias, com guia em espanhol. 
Seguiremos em direção à Voss e de lá 
continuaremos até Gudvangen onde 
faremos um cruzeiro pelo Sognefjord 
através de majestosas montanhas e 
encantador natureza. Desceremos em 
Skei. Pernoite. 

5º DIA | SKEI . ALESUND 
Café da manhã buffet no hotel. Saída 
para passeio em carros abertos, pela 
geleira Jostedal. Seguimos em direção 
ao famoso Geirangerfjord e 
visitaremos também toda a área em 
torno da pequena e espetacular 
Geiranger com sua paisagem 
espetacular de fiordes, bela natureza 
e experiências culturais. Pegaremos a 
balsa para um cruzeiro pelo 
Geirangerfjord a caminho de  

6º DIA | ALESUND . OSLO 
Café da manhã buffet no hotel e 
partida com destino a Oslo. Aprecie 
essa encantadora rota. Restante do 
dia livre para atividades pessoais em 
Oslo. Pernoite. 

7º DIA | OSLO. 
Café da manhã buffet no hotel. Dia 
inteiramente livre para atividades 
pessoais. Consulte nossos passeios 
opcionais. Pernoite. 

Saídas Diárias 

8º DIA | OSLO . BRASIL 
Café da manhã buffet no hotel. 
Hospedagem até as 12h00. Em horário 
apropriado, traslado ao aeroporto 
para embarque com destino a sua 
cidade de origem no Brasil. 

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 

Alesund. No caminho apreciaremos 
essa que é uma das cidades mais 
bonitas da Noruega, famosa pela sua 
arquitetura Art Nouveau. Pernoite. 

bela vista de Bergen. Restante do dia 
livre. Pernoite. 



NOSSOS PREÇOS INCLUEM 

7 noites de hospedagem com café da manhã escandinavo e impostos hoteleiros incluídos; 

Traslados regulares (compartidos com outros passageiros); 

Ferries locais na Noruega  e entradas de acordo com o programa; 

Carros conversíveis elétricos no glacial de Briksdal; 

Seguro Coris Europa Max para o período da viagem com cobertura de até Eur 50.000,00 para passageiros com idade até 75 

anos; 

Seguro Plus Reason para cancelamento de viagem em caso de saúde com cobertura de até US$ 5.000,00. 

PREÇO POR PESSOA EM EUROS | Pagamento à vista | Somente parte Terrestre 

Saídas diárias até  
setembro de 2019 

 
Hoteis (ou similares) 

Bergen – Radisson Blu Royal 
Skei – Thon Hotel Jolster 

Alesund – Brosundet Alesund 
Oslo – Grand Hotel 

PREÇO em base 2 PREÇO em base 3 PREÇO em base 4 

DUPLO TRIPLO DUPLO 

EUR 12.186 EUR 9.649 EUR 7.272 

PREÇO em base 6 PREÇO em base 7 

DUPLO 2 DUPLOS e 1 TRIPLO 

EUR 6.638 EUR 5.700 

Não é necessário visto de entrada para turistas Brasileiros para Escandinávia. Os visitantes brasileiros deverão apresentar na 
entrada do país o passaporte com validade mínima de 6 meses. A permanência autorizada para turismo, a princípio, é de 90 dias. 
Passageiros de outras nacionalidades deverão consultar um despachante de turismo, uma vez que a documentação é de inteira 
responsabilidade do passageiro.  

DOCUMENTAÇÃO 

Consulte suplemento para doenças pré-existentes no seguro viagem saúde.  
Base mínima de dois passageiros viajando juntos. 
Serviços regulares com guias bilíngues (espanhol/português) 
Parte aérea necessária para este circuito: Brasil / Bergen // Oslo / Brasil. 
Serviços não bloqueados, preços sujeitos a alteração sem prévio aviso. 

NOTAS IMPORTANTES 

Taxas aeroportuárias de qualquer natureza (de embarque, excesso de bagagem, combustível, segurança, taxa de imigração, 
taxa de embarque no retorno etc.); 
Alimentação de qualquer espécie, que não esteja claramente citada como incluído no pacote. 
Despesas de caráter pessoal, como: passeios, telefonemas, lavanderia, frigobar, Passeios opcionais,  etc. Ou seja, nenhum 
item que não esteja claramente citado como incluído na programação; 
Nenhum trecho aéreo; 
No caso de excesso de bagagem (tamanho máximo de 60 x 80 x 35 cms por passageiro) ou se houver mais de uma peça por 
pessoa será cobrado um adicional de EUR 85/peça e tour, excluindo-se a mala de mão. 
Gorjetas a maleteiros nos aeroportos e hotéis. 
Tributos governamentais hoje no valor de 6,38%. 

NOSSOS PREÇOS NÃO INCLUEM 


