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Acompanhada pelo Revmo. Padre SILVANO GONÇALVES 

 

Estocolmo será o ponto de partida para uma viagem extraordinária aos 
Fiordes, com magníficas paisagens dos glaciares, cascatas, montanhas 
com picos gelados, e a capital dos fiordes – Bergen. A organização e 
beleza dos países nórdicos, com passeios de barco imperdíveis por 

paisagens magníficas, algumas consideradas Património Mundial pela 
Unesco. 

 

1º Dia – 22/07 – Quarta-feira – LISBOA/ ESTOCOLMO 

Comparência dos senhores participantes em local a indicar (Calheta). Transporte para o Aeroporto. 

Assistência nas formalidades de check in e embarque no 

voo TP1692 pelas 13h25 com destino a Lisboa. Assistência 

ao desembarque por guia delegado da agência que irá 

acompanhar o grupo durante todo o percurso. 

Continuação da 

viagem para 

Estocolmo no voo TP 

0782 pelas 18h05. 

Chegada a Estocolmo por volta das 23h20. Transfer para 

hotel e alojamento. 

2º Dia – 23/07 – Quinta-feira – ESTOCOLMO 

Pequeno-almoço no hotel e início de visita, com guia local, 
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de Estocolmo. Passeio a pé na cidade antiga ou “Gamla Stan”, onde se encontram, entre outros 

monumentos de interesse, a Ópera e a  

Catedral (exteriores). Visitaremos o interior da Câmara Municipal, onde se realiza anualmente o 

banquete e a cerimónia do Prémio Nobel. Almoço em restaurante local.  De tarde, visita ao Museu 

Vasa, o mais famoso de toda a Suécia, que exibe o único navio do século XVII ainda existente. 

Alojamento e jantar no hotel. 

3º Dia – 24/07 – Sexta-feira – ESTOCOLMO/ 

LILLEHAMMER 

Pequeno-almoço no hotel e início de visita 

panorâmica por Orebro passando junto do seu 

famoso castelo. O facto de ter sido construído numa 

ilhota e a sua semelhança a uma fortaleza medieval 

não são um mero acaso. Orebro fora outrora uma 

das entradas da Suécia e por aqui controlavam-se 

grandes rotas mercantis. Partida em direção a Karlstad, com breve paragem no lago Karlkoga. 

Almoço na região. Partida em direção a Lillehammer, passando por uma paisagem de bosques, 

vales, lagos e vilarejos. Jantar e alojamento em hotel na região. 

 

4º Dia – 25/07 – Sábado – LILLEHAMMER/ LOM/ 

GEIRANGER/ HELLESYLT/ LOEN 

Pequeno-almoço no hotel e partida em direção a 

Lom com visita à igreja vikinh em madeira do 

século XII (Stavkyrkje). Uma das maiores igrejas de 

madeira que resiste até aos dias de hoje. Partida em 

direção a Geiranger para almoço e onde 

embarcaremos num minicruzeiro (cerca de 1hr) até 

Hellesylt. O fiorde de Geiranger é considerado 

Património Mundial pela UNESCO, com seu 

formato em S, situado entre majestosas montanhas e cascatas. Continuação para Loen com jantar 

e alojamento em hotel na região. 

 

5º Dia – 26/07 – Domingo – LOEN/ FLAM/ GUDVANGEN/ BERGEN 

Pequeno-almoço no hotel e partida em direção a Flam passando pelo túnel Laerdal, o túnel mais 

extenso do mundo. Almoço na região e embarque no ferry até Gudvangen, apreciando uma 

viagem através do Naeroyfjord. Este magnífico fiorde é considerado Património Mundial pela 

UNESCO contando com cerca de 20 km de extensão. Continuação para Bergen para jantar e 

alojamento. 

 

 

 



6º Dia – 27/07 – Segunda-feira – BERGEN 

Pequeno-almoço no hotel e saída para visita, com guia local desta belíssima cidade histórica 

protegida pela UNESCO, rodeada de fiordes e colinas e que, 

durante séculos foi um dos portos mais importantes da 

Escandinávia e da Liga Hanseática. Especial destaque para o Bairro 

Bryggen, o antigo centro de comércio da cidade - o Molhe do 

Mercander, todo construído em madeira e que consta da Lista de 

Património da Humanidade pela UNESCO, o antigo porto, o 

Fisketorget, o mercado do peixe e das flores, e as suas igrejas. 

Subida de funicular ao Monte Floyen para apreciar um panorama 

magnífico da cidade de Bergen. Almoço em restaurante local. Tempo livre em Bergen para 

compras no diversificado comércio local. Jantar e alojamento. 

7º Dia – 28/07 – Terça-feira – BERGEN/ HARDANGER/ VORINGFOSSEN/ OSLO 

Pequeno-almoço no hotel e partida em direção a Oslo. Pelo 

caminho passagem por Steinsdalsfossen, uma das cascatas mais 

famosas da Noruega com uma queda livre de 50 metros. 

Continuação para Hardanger e passagem pela ponte com o 

mesmo nome. Esta famosa ponte suspensa é umas das mais 

longas do mundo e apresenta um panorama incrível do fiorde de 

Hardanger. Paragem e almoço em Voringfoss, com oportunidade 

de observar uma cascata de queda livre superior a 100 metros. A 

Voringfossen é sem dúvida dos locais mais visitados da Noruega devido à sua grande beleza. 

Continuação para Oslo para jantar e alojamento. 

8º Dia – 29/07 – Quarta-feira – OSLO 

Pequeno-almoço no hotel e início da visita de cidade, com guia local. Começaremos com uma 

visita panorâmica pela animada rua Karl Johan, passaremos pela impressionante Fortaleza 

Akerhus, o Parlamento Norueguês, a Universidade de Oslo, o Palácio Real e a conhecida Câmara 

Municipal, com as famosas torres gémeas. Posteriormente, visitaremos o Parque Frogner, com as 

suas esculturas de Gustaf Vigelant, que descrevem a vida humana em todas as suas etapas, 

incluindo o famoso monólito (Monolitten). Almoço em restaurante local. De tarde, visita ao Museu 

dos Barcos Vikings, impressionante pela grandiosidade dos 

barcos e pela história que conta. Em hora a combinar, transporte 

para o Aeroporto. Formalidades de chec, in e embarque no voo 

TP 0763 pelas 19h15 com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa 

pelas 22h20. Continuação da viagem no voo TP 1693 pelas 

23h15. Chegada ao Aeroporto da Madeira pelas  00h55. 

Recolha da bagagem. Transporte em autocarro privado para as 

Paróquias da Calheta e Funchal. Fim dos nossos serviços.  

 

Preço por pessoa em quarto duplo: 
   Para 40 pagantes:..1.915,00 €uros 

 Suplemento para quarto individual:  405,00 €uros   
 

 



 
PREÇO INCLUI:  
** Transporte da Paróquia para o Aeroporto e vice-versa;  
** Passagem aérea para o percurso Funchal/Lisboa/Estocolmo//Oslo/Lisboa/Funchal; 
** Assistência nas formalidades de check in e embarque no Aeroporto da Madeira; 
** Transporte em autocarro de turismo para o percurso indicado no Itinerário; 
** Acompahamento por guia destacado pela Agência durante todo o programa; 
** Serviço de guia local em Estocolmo, durante 7 horas; 
** Serviço de guia local em Bergen, durante 3 horas; 
** Serviço de guia local em Oslo, durante 4 horas; 
** Alojamento em hotéis de 3* e 4* em regime de pensão completa (desde o almoço do 2º dia 
ao almoço do 8º dia; 
** Entrada na Câmara Municipal de Estocolmo; 
** Entrada no Museu Vasa; 
** Entrada na Igreja de Lom; 
** Ferry para o percurso Geiranger – Hellesyt 
** Ferry para o percurso Flam – Gudvangen; 
** Funicular Floibanen; 
** Portagem da ponte de Hardanger; 
** Entrada no Museu dos Barcos Vikings; 
** Seguro de assistência em viagem; 
** Iva e todas as taxas em vigor; 
 
PREÇO NÃO INCLUI:  
** Serviço de Bagageiros; 
** Bebidas às refeições; 
** Entradas em Monumentos não mencionados no programa; 
** Outras actividades e serviços não referidas no ‘preço inclui’ 
** Despesas de carácter particular; 
 

Documentação:  
O cliente com nacionalidade portuguesa deverá possuir bilhete de identidade ou  

Passaporte com validade mínima de 6 meses, após o início da viagem. 
Cartão de Saúde Europeu; 

 

Condições de Viagem  
Extrato do Dec. Lei 209/97. 

Por favor consultar as condições gerais de viagem da brochura 2019  

 
 

 


