Europa

NORUEGA
Especial Sol de Mitjanit

Data de sortida Què inclou

18
juny

6.460 €
5.830 €

Vols internacionals de la companyia SAS, Norwegian o Vueling, classe turista. Vol domèstic de la
companyia SAS o Norwegian, classe turista. Estada a hotels de 4****. Cabines al vaixell segons
la categoria escollida, totes amb llits baixos i bany
privat. Pensió completa durant tot el viatge, excepte el dinar del 9è dia. Servei de maleters als hotels.
Guia acompanyant d’Eurovacances durant tot el
viatge. Visita de Bergen. Excursió amb vaixell i tren
panoràmic a Flam. Navegació pel fiord de Geiranger. Excursió a la Trollstigen. Visita de Trondheim.
Excursió a la glacera Svartisen. Visita de Tromso.
Excursió al Cap Nord. Visita d’Oslo. Assegurança
d’assistència en viatge amb la companyia Europea.

Suplement individual

Observacions: Les cabines U2 i P2 tenen llit doble. Les cabines N2 i O2 tenen dos llits individuals.

Preu persona
Cabina U2 o P2

Cabina N2 o O2

2.495 € 1.995 €
Cabina U2 o P2
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Cabina N2 o O2
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1. Bergen 2. Flam 3. Geiranger 4. Molde
5. Trondheim 6. Svartisen 7. Lofoten
8. Vesteralen 9. Tromso 10. Cap Nord
11. Kirkenes 12. Oslo

1. Sol de Mitjanit
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Gaudim de la llum màgica del
Sol de Mitjanit.
Naveguem amb l’Exprés del
Litoral de Bergen a Kirkenes.
Visitem Geiranger i Naeroy, els
dos fiords declarats Patrimoni
de la Humanitat.
Arribem al Cap Nord, l’extrem
més septentrional d’Europa.

2. Lofoten

.2

El Sol de Mitjanit és un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del món, especialment per
a tots aquells que vivim en latituds
mitjanes del planeta. Per veure’l, cal
viatjar fins al cercle polar àrtic, una
línia que deu la seva existència precisament al Sol de Mitjanit.
A l’extrem nord de Noruega, el Sol
de Mitjanit es pot veure des del 14
de maig fins al 29 de juliol però és
durant el solstici d’estiu que aquest
fenomen s’aprecia en la seva màxima intensitat. Com correspon a
l’època, al nord del país, per sobre el cercle polar, el sol és visible
durant les 24 hores del dia. El que
fa veritablement especials les da-

tes del solstici, però, és la llum que
hi ha a la resta del país, al sud del
cercle polar, allà on el sol sí que es
posa sota l’horitzó. És l’època de
les famoses Nits Blanques, durant
les quals mai no s’acaba de fer de
nit. El cel va perdent el blau diürn
per adquirir una tonalitat blanquinosa que s’allarga només el temps
just fins la propera albada. Per a les
plantes i animals del nord és l’època
més intensa de l’any. Ho és també
per a tota la gent d’Escandinàvia. I
ho és sobretot per als viatgers del
sud disposats a viure sensacions
úniques.
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1r Dia. Volem a Bergen.
Presentació a l’aeroport de Barcelona. Sortida del vol a Bergen. En arribar ens instal·larem a l’hotel i dinarem. A la tarda coneixerem
la casa museu d’Edvard Grieg, el compositor
musical més important del país.
2n Dia. Bergen.
Esmorzarem i començarem un recorregut
per carretera a través de fiords i llacs fins la
petita estació marítima de Gudvangen. Aquí
agafarem un ferri per navegar els espectaculars fiords de Naeroy (UNESCO) i Aurland
fins al petit port de Flam, situat en un paratge de gran bellesa paisatgística. Després
de dinar agafarem l’antic tren a Myrdal on
connectarem amb el tren exprés a Bergen.
Retornarem a l’hotel passejant pel parc Ille
Lungegardsvannet.
3r Dia. Bergen - l’Exprés de la Costa.
Esmorzarem i sortirem caminant cap al centre històric passant pel mercat de peix. Visitarem el Museu Hanseàtic, passejarem pels
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carrerons flanquejats de cases de fusta de la
zona del Bryggen (UNESCO), passarem per
l’església de Santa Maria i ens acostarem a
la Hakonshallen, una de les antigues residències reials del segle XIII. Tot seguit agafarem
el funicular del mont Floyen per gaudir de la
vista panoràmica de la ciutat. Dinarem a un
restaurant local i disposarem de temps lliure
abans d’embarcar a bord de l’Exprés de la
Costa. Sopar i nit a bord.
4t Dia. Creuer: Alesund - fiord de Geiranger - carretera dels Trolls.
Després d’una breu escala a Alesund, continuarem la navegació rumb al fiord de Geiranger (UNESCO). Quan hi arribem una llanxa
més petita ens portarà fins al port, on agafarem un autocar per fer un recorregut panoràmic fins a Molde. D’aquest recorregut
destaquem la carretera de les Àguiles, amb
les millors vistes del Geiranger, i sobretot la
carretera dels Trolls, un dels traçats més audaços del món. Al vespre arribarem a Molde
on tornarem a pujar al vaixell.

5è Dia. Creuer: Trondheim.
Al matí coneixerem Trondheim, el seu centre
històric i la catedral gòtica dedicada a sant
Olav, important centre de peregrinació del
nord d’Europa i seu de la coronació dels reis
noruecs. També visitarem el Museu Ringve
de Música, on gaudirem de petits concerts
amb instruments antics. A mig matí el vaixell
salparà de Trondheim rumb al nord, navegant al llarg de les costes del comtat de
Trondelag.
6è Dia. Creuer: cercle polar àrtic - glacera Svartisen - illes Lofoten.
Aquest matí travessarem el cercle polar àrtic
i després visitarem la glacera Svartisen, on
arribarem a bord d’una embarcació més petita. Gaudirem de les millors vistes del front
de la glacera i després continuarem fins a
Bodo. A la tarda el vaixell iniciarà la navegació rumb a les illes Lofoten. Farem una curta
escala al port de Stamsund i continuarem la
navegació fins a Svolvaer, centre administratiu de la regió. A mitjanit, gaudint de la llum

1. Bergen 2. Gastronomia 3. Hurtigruten 4. Samis
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màgica del sol, entrarem a l’impressionant
fiord dels Trolls (subjecte a les condicions
meteorològiques).
7è Dia. Creuer: Tromso.
Deixarem enrere les illes Vesteralen i navegarem rumb a Finnsnes, on passejarem per
conèixer l’ambient del poble. A la tarda desembarcarem a Tromso, la capital de l’Àrtic
noruec. Recorrerem a peu el centre històric,
veurem la catedral luterana i la catòlica, i entrarem al Museu Polar. Ja amb autocar ens
traslladarem fins la Catedral Àrtica, i acabarem el recorregut pujant amb funicular al
Fjellheisen abans de retornar al vaixell. Al
capvespre l’Exprés de la Costa reprendrà la
navegació cap al nord, rumb a la petita localitat de Skjervoy, on farem una curta escala
abans d’anar a dormir.
8è Dia. Creuer: el Cap Nord.
Aquest matí farem una curta parada al port
de Havoysund i continuarem la navegació
per l’estret de Mageroysundet rumb a Hon-

5. Geiranger 6. Trondheim 7. Tren de Flåm
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ningsvag, on arribarem a mig matí. Quan
atraquem començarem una excursió amb
autocar fins al Cap Nord, una roca imponent
de més de tres-cents metres d’alçada que
s’aixeca vertical sobre les aigües polars del
mar de Barents. Acabada la visita retornarem
a Honningsvag per reprendre la navegació.
El vaixell farà escala als ports de pescadors
de Kjollefjord i Mehamn abans de continuar
cap a la península de Varanger, que resseguirà durant tota la nit.
9è Dia. Kirkenes - Oslo.
Esmorzarem i després de passar l’escala de
l’antiga estació balenera de Vadso arribarem
a Kirkenes on agafarem el vol a Oslo. Dinar a
bord de l’avió (no inclòs). Aterrarem a Oslo i
ens traslladarem a l’hotel, situat al centre de
la ciutat. A la tarda sortirem a passejar fins
al moll antic, veurem el modern Ajuntament i
els murs de la fortalesa medieval i entrarem a
l’Aker Brygge, l’antiga zona industrial del port
convertida en un dels barris més moderns de
la ciutat.

10è Dia. Oslo.
Esmorzarem a l’hotel i visitarem la capital del
país. Passarem per la cèntrica plaça Eidsvoll,
on destaquen el Parlament, la Universitat
més antiga de Noruega, el Teatre Nacional
i el Museu de Belles Arts. Per la plaça Eidsvoll també passa la Karl Johan Gate, la via
més important i animada d’Oslo; seguint-la
arribarem al Palau Reial, residència oficial
dels reis de Noruega. Ens aturarem davant
l’Institut Nobel, veurem l’Ajuntament de la
ciutat i ens acostarem a la fortalesa Akerhus.
Acabarem les visites al parc Frogner, dissenyat i decorat per l’escultor Gustav Vigeland.
Dinarem a un restaurant local i visitarem el
Museu dels Vaixells Víkings, i el Museu de
la Cultura Popular Noruega. Disposarem de
temps lliure abans d’anar a sopar a un bon
restaurant del port.
11è Dia. Volem a Barcelona.
Aquest matí ens traslladarem a l’aeroport per
agafar el vol a Barcelona, on donarem per
acabat el viatge.
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