NORUEGA 2020
7 dies / 6 nits

Paisatges de Noruega
Tour combinat en vaixell i tren des de Bergen a Oslo

7 dies 6 nits

Día 1

ARRIBADA A BERGEN

Trasllat per compte propi de l'aeroport a l'hotel. Benvinguts a Bergen, la ciutat coneguda com “la capital dels fiords”
Dia lliure a la ciutat hanseàtica per gaudir de l'atmosfera de l'antic port "Bryggen" (classificat com a Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO) i el seu famós Mercat de peix i provar el millor salmó de Noruega. Visitar-lo és com viatjar
al passat; als temps quan Bergen era un membre actiu de la lliga Hanseàtica, un poderós imperi mercantil que va
dominar el comerç al Nord d'Europa del segle XIV al XVI. Una cervesa en un
dels bars de la zona del port pot ser una bona idea per coronar el primer dia a
Bergen. Descobreixi els carrers estrets esquitxades de cases de fusta
•
•

Informació sobre Bergen
Activitats a Bergen

Nit a Hotel Comfort Holberg o similar
Día 2

BERGEN

Esmorzar buffet inclòs a l´hotel. Dia lliure en el que és possible ascendir a la
muntanya Fløien amb el funicular. La ciutat està envoltada per set muntanyes
que ofereixen moltes opcions de trekking o escapades amb bicicleta. Des d'allà
es poden donar bells passejos i admirar la vista de la ciutat i la seva fiord. També
es pot fer un minicreuer l'arxipèlag de Bergen. Val la pena visitar la casa museu
d'Edvard Grieg i l'església de fusta de Fantoft.

Nit a Hotel Comfort Holberg o similar

Día 3

BERGEN - BALESTRAND

Esmorzar buffet
Després de passar el matí a Bergen, a les 16:30 embarcarà en un creuer per arribar
al fiord de Sogne, el major i més espectacular del país, i per això conegut com el Rei
dels Fiords. Un dels seus braços, el Nærøfjord, està considerat com Patrimoni de la
Humanitat per la UNESCO. Durant el creuer es poden
admirar paisatges altes muntanyes, vessants verticals,
llogarets pintoresques i cascades que aboquen de les
muntanyes directament al mar. El vaixell arriba al idíl·lic poble de Balestrand, envoltat d'un
escenari muntanyós que va servir d'inspiració a nombrosos artistes. Sortida Bergen 16:30
Arribada Balestrand 20:25 (4 hores aprox)
Nit a hotel Midtnes o similar

Dia 4

BALESTRAND - FLÄM

Esmorzar buffet
Des del port de Balestrand farà un creuer de Nordled a les 11:50 navegant
durant una hora i mitja fins Flåm, una petita i encantadora vila al final del
Aurlandfjord. Arribarà a sobre les 13:25 i tindrà temps per a dinar. Després del
dinar, pot aprofitar per fer una passejada pels voltants, llogar una bicicleta
durant un parell d'hores o simplement relaxar-se a la vora del fiord. Deixeuvos inspirar novament i realitzi alguna de les activitats a Flåm. Per exemple,
potser li interessi provar la cervesa tradicional noruega o una excursió fora de
Flåm, com el Mirador Stegastein. Un viatge amb autobús al mirador de Stegastein i viceversa. La vista a Stegastein
és una excursió popular que pot experimentar mentre està a Flåm. Aquí, experimentarà una vista fantàstica i la
proximitat amb la natura.

Nit a Flåm a l'hotel Fretheim o similar
Día 5

TREN FLÄM MYRDAL, MYRDAL OSLO

Esmorzar buffet a l’hotel
Avui gaudirà del tren panoràmic d'una hora que ofereix la vista d'un dels
escenaris més salvatges i magnífics de Noruega. En els 20 km de viatge es
poden admirar rius excavats entre les roques, cascades, boscos
frondosos, cims nevats i encantadores granges en els vessants. En aquest
enllaç podrà tenir més informació sobre el tren panoràmic Myrdal-Flåm.
A l'estació de muntanya de Myrdal hi ha un canvi de tren per embarcar al
tren a Oslo.
Flåm - Myrdal Sortida 16: 05- Arribada 17:02
Myrdal - Oslo / 17: 54 - 22: 35
Recordeu que ha d'imprimir el seu bitllet Myrdal-Oslo.
Pot fer-ho des de la màquina o des de la finestreta d'informació / venda
Nit a hotel COMFORT KARL JOHAN o similar
El seu hotel queda a només 400 m de l'estació de tren i al costat de la Catedral d'Oslo.

Día 6

OSLO

Esmorzar buffet. Gaudeixi de l'estada a Oslo. Passegi per l'activa carrer Karl
Johan, per admirar el palau reial i el parlament, és imprescindible visita al parc
Vigeland amb la seva conjunts escultòric 212 escultures obra de Gustav Vigeland.
Penseu també a visitar la fortalesa de Arkehus, un símbol nacional, que està
situada al centre al costat del fiord d'Oslo, un lloc perfecte per descobrir la
història de la ciutat i passejar pel seu parc. Cal no perdre´s la península de
Bygdoy, on es troba el Museu dels Vaixells Víkings, i el Museu Folklòric, el major
a l'aire lliure de tot el país, o el Museu Fram i les seves naus d'expedició polar.
Oslo ofereix bons restaurants , i encantadors cafès, molt a prop de la Òpera
Bjørvika, un símbol de l'Oslo modern. Tot opcional i per lliure.
Nit a hotel COMFORT KARL JOHAN o similar

Día 7

OSLO

Esmorzar buffet, dia lliure
Trasllat a l’aeroport opcional no inclòs i fi dels serveis

Preus per persona
Habitació standard doble

El preu inclou
•
•
•
•
•
•
•
•

6 nits hotel en habitació doble
6 Esmorzars
Creuer Bergen- Balestrand (4,5 hores)
Creuer Balestrand-Flåm (1,5 hores)
Tren panoràmic Flåm-Myrdal (1 hora)
Tren Myrdal-Oslo, 2da classe (4,5 hores)
24h Telèfon assistència en destí per emergències
Assegurança de viatge d’assistència i anulació inclosa

Les tarifes no inclouen :
•
•
•
•
•

Trasllats aeroport- Bergen i Oslo-aeroport
Activitats o excursions adicionals
Dinars i Sopars no detallats com a inclosos en itinerari
Despeses personals i extres
VOLS ANADA i TORNADA

1.190 €

