
5 al 12 de juny 2022 8 dies

EL VIATGE DELS FIORDS I GLACERES MÉS ESPECTACULARS D’EUROPA
El sol de mitjanit i els dies eterns fan que Noruega gaudeixi d’una atmosfera única i

especial típica de l'extrem nord d’Europa.
 

Viatjarem amb el panoràmic tren de Flam, navegarem a través de quatre imponents fiord i
descobrirem la cultura pròpia dels Vikings tot visitant el museu d’Oslo, així com gaudirem

del Parc escultural de Vigeland.
 

Coneixeu ja el Vel Nupcial i les Set germanes? Són les cascades més importants de
Noruega, acompanyeu-nos a veure-les d’aprop!

 

NORUEGA

 2.297 €  + taxNORUEGA I FIORDS



5 JUNY (Diumenge) 
PUNT D'ORIGEN - BARCELONA – OSLO
Trasllat a l'aeroport del Prat per sortir en vol directe a 1ª hora
del matí amb destinació a Oslo. Arribada a les 10:30 h i trasllat a
al centre de la ciutat per iniciar la visita guiada; el Palau Reial,
l'Ajuntament i el Parlament. Dinar. A la tarda visitarem el Museu
dels Vikings i el Museu d’Art i Tradicions Populars, un dels
museus a l’aire lliure més gran d’Europa on veurem les cases
tradicionals de les regions noruegues. Sopar i allotjament a
l'hotel. 

6 JUNY (Dilluns)    
OSLO - LILLEHAMMER
Esmorzar. Visita del Parc Escultural de Vigeland. Sortida cap a 
 Lillehammer, ciutat coneguda per les olimpíades dels jocs
d’hivern de 1994. Dinar. A la tarda, visita guiada d'aquesta ciutat
amb el museu a l’aire lliure de Maihaugen i  l’església de fusta
de Garmo, que data del 1200. Sopar i allotjament a l'hotel.

7 JUNY (Dimarts)
LILLEHAMMER – Ruta Vall Gudbrand - ALESUND 
Després d’esmorzar, sortida de Lillehammer per començar la
ruta per la Vall de Gudbrand, centre-sud de Noruega, que
s'estén per prop de 100 milles (160 km) de la famosa Serralada
Dovre i Estany Lesjaskogen al nord fins al llac Mjøsa al sud.
Dinar. Gudbrand Valley ha desenvolupat la seva pròpia cultura i
dialecte. Arribada a Alesund. Sopar i allotjament a l’hotel.

8 JUNY (Dimecres)
ALESUND - LINGE - EIDSDAL- FIORD GEIRANGER 
Esmorzar. Breu visita guiada per aquesta ciutat amb els seus
edificis que són la joia d’Art Noveau. Continuarem per carretera
fins a Linge on embarcarement en un ferry fins a Eidsdal. Dinar.
Embarcament en mini-creuer d’una hora pel Fiord Geiranger,
un dels més bonics de Noruega, amb les famoses cascades de
“Les set germanes” i “El vel nupcial”. Sopar i allotjament.

NORUEGA



9 JUNY (Dijous)
FIORD GEIRANGER  – GLACERA BRIKSDAL –  SOGNDAL                     
Després d’esmorzar, sortida de Geiranger per la turística carretera
fins a Briksdal. Passarem per sota de la glacera de Jostedal, la més
gran d’Europa, amb una extensió de 480Km2 i una profunditat de
400 m. fins a arribar al punt de Briksdal, des d’on comença
l’excursió en vehicles descapotats fins a la mateixa glacera. Dinar. A
la tarda, sortida per la carretera de Skei i en ruta passarem per
Olden i Loen. Arribada Sogndal. Sopar i allotjament. 

10 JUNY (Divendres)
SOGDNAL - GUDVANGEN - TREN DE FLAM - VOSS                          
Esmorzar i sortida cap a Mannheller on agafarem un ferry per
arribar a Fodnes. Seguirem la ruta cap a Gudvangen, al cap de
l'estret de Fiord de Naeroy. A Gudvangen sortida en creuer d'unes
dues hores pels fjords on veurem les muntanyes nevades,
impressionants cascades i la seva fauna. Arribada a Flam i dinar.
Embarcarem en el famós tren Flamsbana per realitzar un fantàstic
viatge fins a l’estació de muntanya de Myrdal. Aquest ferrocarril
puja fins a casi mil metres en un recorregut d’una hora
aproximadament on gaudirem de vistes inoblidables, durant el
recorregut es faran algunes parades per poder fer fotografies i
admirar les magnifiques cascades. Després començarem el
descens en tren fins a Voss. Sopar i allotjament.

11 JUNY (Dissabte)
VOSS - BERGEN 
Després d’esmorzar, sortida per carretera fins a Bergen. Iniciarem la
visita guiada de Bergen per l’interessant mercat del peix,
coneixerem la famosa església de fusta de Fantoft que data del
1150 i la Catedral de Sant Olaf. Dinar. Visita del Museu de Bergen
Troldhaugen del famós compositor norueg Edvard Grieg i la seva
esposa.

12 JUNY (Diumenge)
BERGEN - BARCELONA - PUNT D'ORIGEN
Esmorzar. Pujada en funicular al Mt. Floien, des d’on és divisa una
magnífica panoràmica de tota la ciutat amb les seves cases de
fusta, les muntanyes que l’envolten i el fiord. Temps lliure per
acabar de passejar i conèixer els racons de la ciutat. Trasllat a
l’aeroport per sortir en vol directe a les 15:30h cap a Barcelona.
Arribada a les 18:45h i trasllat al punt d'origen.

FINAL DELS NOSTRES SERVEIS

NORUEGA



Comercial Girona i Barcelona
(Montse Thomas) 674 447 596

Comercial Lleida i Tarragona
(Sònia Barata) 660 191 514

Rambla Nova 39, Igualada

viatjaliadestins.cat

938 017 892

info@viatjaliadestins.cat

Vols Barcelona / Oslo i Bergen / Barcelona
Facturació 1 maleta 23 Kgs.
7 Nits en Hotels 3* / 4*
Pensió completa, excepte dinar últim dia.
Autocar privat durant tot el circuit, *grup reduït
amb seients assignats per mantenir distància
seguretat
Guia acompanyant durant tot el viatge i guies
locals de parla espanyola
Servei de radioguia, a fi de garantir la millor
audició i distància de seguretat
Visites i entrades incloses
Trasllats Punt d'origen – aeroport – Punt d'origen
*Dte. – 30 € per no utilitzar aquest servei
 Assegurança d’assistència i cancel.lació amb les
cobertures Covid-19

SERVEIS INCLOSOS

Suplement habitació individual: 464  €

SERVEIS OPCIONALS

2.297 € + Taxes 178€ 

PREU PER PERSONA

D.N.I. vigent
CERTIFICAT VACUNACIÓ COVID DIGITAL EU
 

       07/04/2022

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA


