NORUEGA

| RUTA PELS FIORDS

TOT INCLÒS - amb guía acompanyant de Viatges Alemany
Sortida especial en petit grup : del 6 al 13 d’Agost 2021
RUTA PELS FIORDS DE NORUEGA.
Des de la capital OSLO, visitant LILLEHAMMER, l’església de fusta de
LOM, navegant pels fiords GERAINGER, SOGNEFJORD (fiord del somnis) i
LYSE, la GLACERA DE BRIKSDAL, ruta del TREN DE FLAM i les ciutats de
BERGEN i STAVANGER

ITINERARI
Dia 6 d’Agost: BARCELONA –OSLO
Sortida de les nostres terminals cap a l’aeroport de Barcelona, per embarcar en el vol de la
companyia SAS a les 11:30h. amb destinació Oslo. Arribada a les 14:55 h. Assistència a
l’aeroport i trasllat a l’hotel. Possibilitat de sortir a fer una primera visita al centre d’Oslo fins
a l’hora de sopar. Allotjament.

Dia 7 d’Agost : OSLO - HAMAR
Esmorzar a l’hotel. Sortida a primera hora per tal de fer una visita panoràmica a la capital de
Noruega, Oslo. Veurem el Palau Reial, el Parlament, el carrer comercial Karl Johans i el famós
Parc de Frogner amb les seves escultures de granit i bronze de Gustav Vigeland. Dinar en un
restaurant. A la tarda visitarem la Fortalesa d’Oslo. A última hora de la tarda trasllat cap a
l’hotel situat a la població de Hamar. Sopar i allotjament.

Dia 8 d’Agost: HAMAR - LOM - REGIÓ DELS FIORDS (GEIRANGER)
Després d’esmorzar sortirem en direcció a un dels pobles amb més encant de l’interior de
Noruega, visitarem Lom i la seva església de fusta. Dinarem en un restaurant de la ciutat i
després de dinar sortirem per iniciar un creuer pel fiord de Geiranger, el creuer més
espectacular de Noruega, amb la cascada de les Set Germanes, entre muntanyes de més de
1.000 metres. Tornada a l’hotel. Sopar i allotjament

Dia 9 d’Agost: REGIÓ DELS FIORDS (BRIKSDAL, SOGNEFJORD) - VOSS
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a la regió de Briksdal, a 2.000 metres sobre el nivell del mar.
La glacera de Briksdal és una llengua de gel que flueix per la vall, fins arribar a la glacera de
Jostdal. La glacera Birksdal ens permetrà observar el gel mil·lenari amb una gran varietat de
colors blaus. Després d’aquesta visita farem un passeig en vaixell pel Fiord Sognefjord (el
fiord dels Somnis), el més llarg i profund de Noruega (amb més de 200 km, de longitud i
arribant a 1.300 metres de profunditat). Dinar en ruta. Continuarem cap a Voss. Arribada a
l’hotel, sopar i allotjament

Dia 10 d’Agost : VOSS - TREN DE FLAM - BERGEN
Després d’esmorzar, continuarem la ruta cap a la vall de Stalheim, fins arribar a Flam. Aquí
començarem un recorregut en el famós tren de Flam, que ascendeix des de la cota cero
(arran de mar) fins a 865 metres amb una hora de trajecte. És la via fèrria amb més desnivell
del món.
Durant el recorregut podrem observar un paisatge espectacular així com una gran cascada.
Dinarem en un restaurant local i a la tarda continuarem el viatge cap Bergen, la segona ciutat
més gran de Noruega. A l’arribada farem una visita panoràmica del port de Bergen, la ciutat
hanseàtica amb les seves construccions de fusta. Pujarem amb funicular a Floyfjellet, des
d’on tindrem una magnifica vista de la ciutat, el port i el seu fiord. Tornada a l’hotel, sopar i
allotjament

Dia 11 d’Agost : BERGEN – Ruta Atlàntica - STAVANGER
Després d’esmorzar sortirem per visitar el port de Bergen, possibilitat de visitar el
Mercat del Peix (un històric mercat) referent de les seves èpoques daurades i que
avui en dia segueix sorprenent als visitants per les seves animades parades de peix.
Tot seguit continuarem la visita cap a la Ruta Atlàntica, travessant amb ferry els
fiords de Bjona i Bokna, les illes del Rennesoy i els túnels submarins del Rennfast,
fins arribar a Stavanger. Acomodació a l’hotel, sopar i allotjament

RESERVA TRANQUIL i
VIATJA SEGUR :
fins a 31 març:
RESERVA LA TEVA PLAÇA PER
NOMÉS 100 €
a partir del 1 d’abril:
RESERVA LA TEVA PLAÇA PER
NOMÉS 400 €
i pots cancel·lar sense despeses
fins 31 de Maig

A DESTACAR COM INCLÒS
EN EL PROGRAMA
 Tren de Flam
 Creuer pel Fiord de Geiranger
 Creuer pel Fiord Sognefjord
(dels Somnis)
 Funicular a Floyfjellet a Bergen
 Creuer pel Fiord de Lyse
 Ferri pels fiords de Bjona i
Bokna
 Excursió ascensió al Púlpit

NORUEGA | RUTA PELS FIORDS
TOT INCLÒS - amb guía acompanyant de Viatges Alemany
Dia 12 d’Agost : STAVANGER – FIORD DE LYSE - PREIKESTOLEN (el Púlpit) - STAVANGER
Esmorzar a l’hotel. Aquest dia el dedicarem al fiord més popular de Noruega, el Fiord de Lyse. Agafarem un creuer per navegar pel
Fiord de Lyse des d’on veurem el Preikestolen, la famosa roca de granit coneguda popularment pel Púlpit, amb més de 600 metres
d’altura. Inclou opció a fer l’ascensió a peu fins a dalt del Púlpit, (ascensió i descens, una durada de 4 hores de caminada). Portarem
un dinar tipus pícnic per poder dinar a dalt la roca, tot gaudint de les impressionants vistes sobre el fiord Lyse. Després del descens,
retorn cap a Stavanger. Resta tarda lliure. Sopar i allotjament a l’hotel.

Dia 13 d’Agost : STAVANGER – OSLO - BARCELONA
Esmorzar a l’hotel. Temps per passejar amb el nostre guia acompanyant per la ciutat de Stavanger i conèixer els seus encants, amb
opció a visitar el museu del Petroli o el museu de les conserves. Trasllat a l’aeroport de Stavanger.
Sortida amb un vol de la companyia KLM a les 14:20h. Farem escala a l’aeroport d’Amsterdam. Arribada a Barcelona a les 18:50h.
Trasllat a les nostres i FI DEL VIATGE

PREU PER PERSONA :

PREU PER PERSONA : 2.580 € + taxes 70 € : 2.650 €
Suplement hab. Individual: 350€

EL PREU INCLOU :
 Trasllat amb autocar des de les nostres terminals de Vic,
Manlleu i Torelló, i de Reus i Valls, fins a l’aeroport i tornada.
 Avió : Barcelona / Oslo / Stavanger / Amsterdam / Barcelona
 Facturació d’una maleta de 23 kgs per persona
 Taxes d’aeroport incloses (70 €).
 Guia acompanyant de Viatges Alemany durant tot el viatge.
 Guia local de parla hispana durant tota la ruta.
 Circuit privat amb autocar
 Totes les visites i excursions especificades a l’itinerari.
 7 nits allotjament en habitació doble. Hotels de 3* Sup. i 4 *
 Règim de pensió completa durant tot el viatge.
 Propines pels guies locals i xofer.
 Assegurança d’assistència durant el viatge (fins a 12.000€) i
assegurança d’anul·lació (fins a 2.500 €)

EL PREU NO INCLOU:
Begudes. Despeses de caràcter personal i qualsevol altre servei
no especificat.

Sortida de Reus i Valls, mínim 6 persones.

RESERVA TRANQUIL, VIATJA SEGUR
CONDICIONS DE RESERVA I PAGAMENT :
 Fins 31 març: primer dipòsit reemborsable de 100 € / persona
 Fins 31 maig: segon dipòsit reemborsable de 400 € / persona
 Abans del 1 de Juliol : pagament final

 SENSE DESPESES DE CANCELACIÓ FINS EL 31 DE MAIG
NOVES COBERTURES DE L’ASSEGURANÇA :
 CANCELACIÓ PER COVID-19 (cobreix també familiars que
conviuen en la mateixa vivenda)
 ASSISTÈNCIA DURANT EL VIATGE (inclou hospitalització,
quarentena mèdica de 14 dies, repatriació, desplaçament d’un
acompanyant…) Més informació a : www.valemany.com

NOTES :
 VIATGE SEGUINT TOTES LES NORMATIVES DE HIGIENE I
SEGURETAT, GRUP REDUIT
 EN RELACIÓ AL COVID19 : VIATGE SUBJECTE A LES
CONDICIONS DELS PAÏSOS VISITATS, actualitzarem els requisits
necessaris seguint la normativa que es vagi publicant
 Preus calculats amb data: 04.03.2021
 Places limitades. Grup mínim de 20 persones. Data limit per
cancel·lar si no s’arriba al mínim de participants : 15.07.2021
 ORGANITZACIÓ TÈCNICA : GC MD-81

