Dia 1r.

27/JUNY

LLOC ORIGEN – AEROPORT BARCELONA – OSLO

Sortida en autocar dels diferents punts de recollida per dirigir-nos cap a l’aeroport de
Barcelona on efectuarem el check-in de les maletes als mostradors de la companyia
Vueling. Sortida amb vol directe a les 07:15h cap a Oslo. Arribada a les 10:45h,
trobada amb el nostre autocar i guia qui ens donarà la benvinguda al país i a la ciutat.
Trasllat cap l’hotel per instal·lació de les maletes. Dinar en restaurant. Temps per una
presa de contacte amb l’entorn, sopar i allotjament.

Dia 2n.

28/JUNY

OSLO – LILLEHAMMER - WADAL

Esmorzar a l’hotel. Al matí ens reunirem amb el nostre guia local per tal de realitzar
una panoràmica de la ciutat on anualment es reparteixen els premis Nobel de física,
química, fisiologia, medicina, literatura o de la pau. Visitarem el Parc Frogner, el
bressol de les polèmiques escultures de l0’artista Gustav Vigeland, passarem pel
Palau Reial, l’Ajuntament i la fortalesa medieval d’Akershus. Visitarem el famós Museu
dels Vaixells Vikings on podrem veure autèntiques naus vikingues. Dinar en restaurant
local.

A la tarda reprendrem el nostre autobús per vorejar el llac Mjosa, el més gran del país
per arribar fins a Lillehammer. En aquesta ciutat es va celebrar els Jocs Olímpics
d’hivern l’any 1994 i podrem veure els seus famosos trampolins olímpics. En acabat,
arribarem fins a Wadahl per instal·lar-nos en les habitacions del nostre hotel. Sopar i
allotjament.

Dia 3r.

29/JUNY
NORDJORD

WADAHL – LOM STAVE CHURCH - FIORD DE

GEIRANGER -

Esmorzar a l’hotel. Al matí sortirem en autocar en direcció a Lom per tal de visitar una de
les esglésies de fusta més gran i bonica del país. El seu origen es remunta al segle XII i es
troba encara actualment en activitat. Temps per la seva visita. Continuarem en autocar i ja
passat el migdia, disposarem del dinar en restaurant local abans de continuar cap a
Geiranger on efectuarem una passejada en vaixell de Geiranger a Hellesylt atravessant
aquest preciós fiord declarat PATRIMONI DE LA UNESCO. Durant el trajecte, podrem
admirar els saltants d’aigua anomenats “Vel de la Nuvia” i “Les Set Germanes”, de gran
bellesa.

En acabat, continuarem el nostre recorregut fins arribar a Nordjord per insta·lar-nos en
el nostre hotel. Sopar i allotjament.

Dia 4t.

30/JUNY

NORDJORD – GLACERA DE BRIKSDAL – SOGNEFIORD –

SKEI

Esmorzar a l’hotel. Aquest matí ens desplaçarem cap a la zona de Skei des d’on
començarem una excursió a la meravellosa Glacera de Briksdal en Troll Cars, vehicles
oberts especialment preparats per a poder fer la pujada per la glacera i gaudir
plenament d’aquest especial entorn. Acabada l’excursió gaudirem del dinar en
restaurant local.

A la tarda, prosseguirem el viatge cap l’àrea de Fiord dels somnis, el Sognefiord, per
tal d’ubicar-nos en un preciós hotel davant mateix de les aigües del llac Jolster.

Arribada, instal·lació de maletes en les habitacions, sopar i allotjament a l’hotel.

Dia 5è.

01/JULIOL BALESTRAND – TREN A FLAM – VAIXELL FIORD SOMNIS – VOSS BERGEN
Esmorzar a l’hotel. Pel matí sortirem cap a Flam. En arribar a aquest encantador
poblet, pujarem al famós tren panoràmic de Flam, una de les grans atraccions de la
regió. Aquest tren recorre més de 20 kms d’anada i 20 kms de tornada, “trepant” més
de 800 metres i parant a les diferents estacions que es troben al pas del seu
recorregut tot i gaudint d’un paisatge realment encisador.

Dinarem en restaurant local i en acabat, embarcarem en un vaixell a través del
Sognefjord (Fiord dels Somnis) de Flam a Gudvangen. Temps pel seu recorregut. En
acabar, seguirem el nostre recorregut cap a Bergen tot i passant pel pintoresc poblet de
Voss, població emblemàtica pels amants de la natura i els esports estiuencs i hivernals.
Arribada final a Bergen, la perla dels fiords, instal·lació en les habitacions de l’hotel, sopar i
allotjament.

Dia 6è.

02/JULIOL

BERGEN

Esmorzar a l’hotel. Pel matí, efectuarem una visita panoràmica a la ciutat per tal de
descobrir els seus punts més interessants com la Fortalesa Kakon, el Mercat del Peix i
Briggen, el barri dels antics comerciants de la Lliga Hanseàtica. Finalitzarem la visita pujant
en funicular fins el capdamunt de la muntanyeta des d’on gaudirem d’una perspectiva
única de Bergen des de les altures. Acabades les visites, dinar en restaurant. A la tarda,
temps disponible per a passejar lliurement pel centre o realitzar les compres pertinents.
Sopar i allotjament.

Dia 7è.

03/JULIOL BERGEN - STAVANGER
Esmorzar a l’hotel i sortida en autocar tot i vorejant la costa sud-oest de Noruega cap a
Stavanger. Creuarem en ferry de Halhjelm a Sandviksvag i posteriorment de Arsvagen
a Mortavika. Aquestes dues petites travesies es converteixen en breus passejades
nàutiques. Aturada per dinar en restaurant local.

A la tarda arribarema Stavanger on efectuarem una breu panoràmica de la ciutat amb
el nostre guia.
Instal·lació a l’hotel pel sopar i allotjament.

Dia 8è.

04/JULIOL STAVANGER
Esmorzar a l’hotel. Pel matí realitzarem l’excursió en mini-creuer pel famós fiord
Lysefjord. Durant la navegació, gaudirem d’un dels paisatges més preciosos de
Noruega, amb les seves idíl·liques muntanyes i formacions com la “Cova del
Rodamon” i com no, el famosísim Púlpit o “Pulpit Rock” enlairat a més de 600 metres
sobre el nivell de l’aigua. Amb una mica de sort, avistarem la fauna de la regió i ben
possiblement algunes foques ens segueixin la nostra travessia. Retorn cap el nostre
hotel per dinar i tarda lliure per la ciutat. Sopar i allotjament.

Nota: Opcionalment s’ofereix la possibilitat de
realitzatda la pujada a aquest emblemàtic indret
gaudir d’una de les vistes més espectaculars del
Qui faci aquesta excursió opcional disposarà
d’aquesta excursió és de 38.-€ per persona.

Dia 9è.

pujar a peu fins el Púlpit. Un cop
de Noruega, els espectadors podran
país, una experiència per a recordar.
d’un lunch-box per dinar. El preu

05/JULIOL STAVANGER – BARCELONA - ORIGEN
Esmorzar a l’hotel. Temps per a darreres visites i compres per la ciutat i sortida cap
l’aeroport per prendre el vol de Norwegian a les 11:55h de tornada cap a Barcelona.
Arribada a Barcelona a les 14:55h i trasllat en autocar cap els nostres respectius punts
d’origen.

PREU:

2.450.‐€ PER PERSONA EN HAB. DOBLE
315.‐€ SUPLEMENT INDIVIDUAL

INCLOU:

‐ Trasllat en autocar punt origen – aeroport de Barcelona – punt origen.
‐ Bitllet avió línia regular Barcelona – Oslo.
‐ Bitllet avió línia regular Stavanger – Barcelona.
‐ Modern autocar per efectuar tots els trasllats visites i excursions tot el viatge.
‐ Despeses de xofers i autopistes.
‐ Estada en hotels 3*SUP/4* en habitacions dobles amb bany/dutxa.
‐ Règim de pensió completa indicada en hotels i restaurants locals.
‐ Aigua inclosa en tots els àpats i cafè en els dinars.
‐ Entrades en totes les visites previstes en el recorregut excepte l’opcional trecking
fins al Pulpit Rock.
‐ Guia acompanyant professional de Rigatours durant tot el viatge.
‐ Guies locals en totes les visites necessàries.
‐ Assegurança turística‐ mèdica i de cancel∙lació del viatge.
‐ Taxes d’aeroport.
‐ Iva i impostos.
NO INCLOU:

‐ Pujada en trecking al Pulpit Rock (37.‐€ per persona).
‐ Begudes als àpats. (a banda de l’aigua que ja hi és inclosa)
‐ Altres activitats no mencionades.
‐ Extres en hotels i restaurants.
‐ Maleters als hotels.
‐ Propines.

Notes:L’itinerari mostrat és a títol d’exemple, podent-se variar l’ordre de les visites.
Les tarifes aèries estan calculades en data 18/desembre/17, susceptibles a
posibles canvis de preu fins el moment de la seva compra.

