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Vols de la companyia SAS, Vueling o Norwegian, 
classe turista. Estada a hotels de 4**** durant tot 
el viatge. Cabina al vaixell, segons categoria esco-
llida. Servei de maleters a tots els hotels. Pensió 
completa durant tot el viatge, exceptuant els àpats 
que coincideixen amb vols. Guia acompanyant 
d’Eurovacances durant tot el viatge. Visita d'Os-
lo, amb entrades al Museu dels Vaixells Víkings i 
al Museu Folklòric. Excursió terrestre al Cap Nord. 
Excursions terrestres a Vesterålen i Lofoten. Visita 
de Trondheim i de la Catedral de Nidaros. Excursió 
terrestre per la Carretera Atlàntica. Visita de Ber-
gen, amb entrada al Museu Hanseàtic i pujada al 
mont Floyen. Excursió amb vaixell pels fiords de 
Naeroy i Aurlands. Recorregut amb el tren panorà-
mic de Myrdal. Assegurança d’assistència en viat-
ge amb la companyia ERGO Seguros de viaje.

Individuals: És difícil obtenir habitacions indivi-
duals en aquest viatge. En cas d'interès, consulteu 
directament a Eurovacances.

* Per la sortida d'agost consultar el preu.

Què inclou Mapa

Europa

0718
Dates de sortida

agostjuny

Especial Sol de Mitjanit

Preu persona
juny

5.645 
€

*

5.410 
€

Cabina U2D o P2D

Cabina N2 o O2

1. Oslo 2. Kirkenes 3. Vardo 4. Cap Nord 5. Tromso
6. Vesteralen 7. Lofoten 8. Sandnessjoen

9. Trondheim 10. Molde 11. Floro 12. Geiranger 
13. Loen14. Flam 15. Bergen   
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1. Sol de Mitjanit
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A l’extrem d’Europa, més enllà del 
cercle polar, s’aixeca la silueta del 
Cap Nord. Pocs llocs al món són 
tan fascinadors com els caps que 
assenyalen el final de la Terra, com 
el cap d’Hornos, el cap de Bona 
Esperança o el mateix Cap Nord. 
Noms llegendaris que desperten 
l’ànima del viatger i l’inciten al viat-
ge. El Cap Nord s’alça vertical so-
bre les aigües del mar de Barents, 
defensant tot sol la darrera frontera 
d’Europa. Amb la seva silueta ma-
jestuosa culminen les terres del Sol 
de Mitjanit, els espais oberts i soli-
taris que donen la volta al planeta. 
La tundra comença aquí i continua 
fins a l’extrem de Sibèria. Només 

els sami es van atrevir a pujar tant 
amunt. Els víkings, valents com 
eren, es van quedar més al sud, al 
recés de les badies amagades dels 
fiords. Alguns van arribar fins a les 
illes Lofoten, però no més enllà. El 
Cap Nord, no es va deixar cartogra-
fiar fins l’any 1553 i des dels mapes 
va entrar a la història i a la llegen-
da. Durant segles, aquestes cos-
tes inhòspites de bellesa salvatge 
varen viure aïllades de la resta del 
país, fins que l’any 1893 el capità 
Richard With va culminar el viatge 
inaugural d’un servei centenari des-
tinat a convertir-se en el recorregut 
per mar més espectacular del món. 

Naveguem amb l’Exprés del 
Litoral de Kirkenes a Bergen.

Veiem els fiords més impres-
sionants de Noruega.

Arribem al Cap Nord, l’extrem 
més septentrional d’Europa.

Visitem Oslo, Bergen i Trond-
heim, les capitals històriques 
del país.
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2. Exprés del Litoral
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1r Dia. Volem a Oslo.
Presentació a l’Aeroport de Barcelona - El 
Prat i trobada amb el guia d'Eurovacances 
que ens acompanyarà durant tot el viatge. 
Sortida del vol a Oslo, la capital de Noruega. 
Després d’aterrar ens traslladarem amb auto-
car a un hotel del centre de la ciutat.  

2n Dia. Oslo. 
Esmorzarem a l’hotel i a continuació co-
mençarem la visita de la ciutat. Durant el nos-
tre recorregut veurem els monuments més 
significatius del centre històric, passejarem 
per la famosa Karl Johan Gate, entrarem a 
la fortalesa medieval que domina el port i ens 
aproparem a l’Òpera, un dels edificis més 
icònics de la capital del país. Acabarem el 
matí al parc Frogner, dissenyat i decorat per 
l'escultor Gustav Vigeland. Dinarem a un res-
taurant local i completarem la visita d’Oslo 
entrant a dos dels seus museus més signifi-
catius: el Museu dels Vaixells Víkings i el Mu-
seu de Cultura Popular Noruega. Finalment 
retornarem a l’hotel.

3r Dia. Oslo - Kirkenes - creuer.
Esmorzarem a l’hotel i ens traslladarem a l’ae-
roport per agafar el vol a Kirkenes, una petita 
ciutat portuària situada a l’extrem nord-est 
del país, on embarcarem a bord de l’Exprés 
del Litoral. Tot dinant a bord començarem la 
navegació a través del Varangerfjorden rumb 
a Vardo i els isolats ports de pescadors de la 
península de Varanger. Si la climatologia ho 
permet, gaudirem del Sol de Mitjanit mentre 
naveguem davant les costes més aïllades de 
l’àrtic noruec. Sopar i nit a bord.

4t Dia. Creuer: Cap Nord – Tromso.
El vaixell arribarà de bon matí a Honningsvag, 
la localitat més important de l'illa de Mage-
roya. Aquí desembarcarem per començar 
una excursió amb autocar fins al Cap Nord, 
on esmorzarem. Disposarem de temps lliure 
per explorar el punt més septentrional d'Eu-
ropa i, en acabar, anirem a trobar el vaixell, 
que haurà continuat la seva ruta. Vorejarem el 
fiord de Porsanger, arribarem a Hammerfest 
i retornarem al vaixell per continuar la nave-

gació rumb als ports d’Oksfjord i Skjervoy. A 
mitjanit arribarem a Tromso i si la climatologia 
ho permet, farem una passejada nocturna 
sota la llum màgica del Sol de Mitjanit.

5è Dia. Creuer: Tromso - Vesterålen - 
Lofoten.
Esmorzarem a bord mentre el vaixell arriba 
a Harstad, el port més important de les illes 
Vesterålen. Aquí començarem una excursió 
panoràmica amb autocar que ens permetrà 
visitar l’església medieval de Trondenes i el 
Museu Històric de Vesteralen. Acabada la 
visita continuarem l’excursió amb autocar i 
ferri fins a Sortland, on retrobarem el nostre 
vaixell. Farem una parada a Stokmarknes i a 
la tarda navegarem fins al Trollfjord, el fiord 
més estret de Noruega. A mitja tarda des-
embarcarem a Svolvaer, la capital de les illes 
Lofoten, on començarem una excursió amb 
autocar per l’arxipèlag fins a Stamsund, on 
tornarem a pujar al vaixell. Al vespre tornarem 
a gaudir de la llum màgica del Sol de Mitjanit 
mentre naveguem rumb a Bodo.

1. Lofoten  2. Jacuzzi  3. Maniobra  4. Mercat del peix
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CURTA DISTÀNCIA I 875. Trollfjord  6. Fraret  7. Flåm  8. Navegació  9. Bergen  10. Samis  11. Trondheim

6è Dia. Creuer: Sandnessjoen - Bronnoy 
sund - Torghatten.
Després d’esmorzar a bord, el vaixell tra-
vessarà el cercle polar àrtic. Farem una breu 
parada a Nesna i poc després arribarem a 
Sandnessjoen per passejar pel centre co-
mercial i veure l’estàtua del poeta Peter Dass. 
Retornarem a bord per dinar i a mitja tarda 
arribarem a Bronnoysund on veurem el mo-
nument que marca la meitat del país. Tot 
seguit retornarem al vaixell per navegar fins 
al Torghatten, una roca imponent travessada 
per un forat de més de 160 metres de lon-
gitud.  

7è Dia. Creuer: Trondheim - Carretera 
Atlàntica - Molde.
Esmorzarem a bord i farem una visita panorà-
mica de Trondheim. Entrarem a la Catedral 
de Nidaros, l’edifici gòtic més important d’Es-
candinàvia, i després retornarem a l’Exprés 
del Litoral per continuar la navegació rumb a 
Kristiansund. Quan hi arribem començarem 
una excursió per la famosa Carretera Atlàn-

tica, que enllaça els illots i esculls exteriors 
de l’illa d’Averoya amb una espectacular suc-
cessió de ponts. L’excursió acabarà a Molde, 
on retrobarem el nostre vaixell.

8è Dia.  Creuer: Bergen. 
Durant el matí gaudirem de les darreres milles 
de navegació al llarg de l’espectacular cos-
ta de Noruega. Dinarem a bord i a la tarda 
arribarem a Bergen, la segona ciutat més 
important del país. Després d’instal·lar-nos a 
un cèntric hotel sortirem a passejar pel cen-
tre històric. Durant el recorregut entrarem al 
Museu Hanseàtic, veurem les cases aleman-
yes del Bryggen i ens aproparem a l’església 
de Santa Maria i a la fortalesa que domina el 
port. Acabarem la tarda pujant amb funicular 
al mont Floyen, des d’on es gaudeix de les 
millors vistes de la ciutat.

9è Dia.  Bergen - Flam - Bergen.
Esmorzarem a l’hotel i tot seguit sortirem 
amb autocar cap a Voss i la petita estació de 
ferris de Gudvangen. Aquí agafarem un vaixell 

per navegar els fiords de Naeroy (UNESCO) i 
Aurlands, considerats dos dels més espec-
taculars del país. Dinarem a Flam i a la tarda 
agafarem el famós tren panoràmic que puja 
fins a Myrdal, on connectarem amb un altre 
tren de la línia Olso-Bergen. Travessarem les 
muntanyes de la Hardangervida i finalment 
retornarem al nostre hotel de Bergen.

10è Dia. Bergen - Barcelona.
Després d’esmorzar ens traslladarem a l’ae-
roport per agafar el vol a Oslo, on connecta-
rem amb el vol a Barcelona.
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