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Vols de la companyia SAS, Vueling o Norwegian, 
classe turista. Estada a hotels de 4**** a Alesund i 
Bergen. Cabina al vaixell, segons categoria esco-
llida. Servei de maleters a tots els hotels. Pensió 
completa durant tot el viatge, exceptuant el dinar 
del primer dia. Guia acompanyant d’Eurovacances 
durant tot el viatge. Visita d’Alesund. Excursió a 
Hjorundfjord. Visita a peu de Trondheim.  Excursió 
a peu per la costa àrtica de Bodo. Visita de Tromso 
amb entrada a la Catedral Àrtica i funicular al Fje-
llheisen.  Excursió al Cap Nord. Safari per pescar 
crancs reials a Kirkenes amb degustació. Excursió 
panoràmica a les illes Vesteralen. Visita de Bergen, 
amb entrada al Museu Hanseàtic i pujada al mont 
Floyen. Assegurança d’assistència en viatge 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.

Què inclou

Europa

1. Exprés del Litoral

03
Data de sortida

octubre

Especial aurores boreals

Mapa

1. Alesund  2. Trondheim  3. Bodo  4. Tromso
5. Camp Nord  6. Kirkenes  7. Vardo

8. Hammerfest  9. Vesteralen  10. Sandnessjoen
11. Bergen
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Preu persona

5.320 
€

4.970 
€

Cabina U2D o P2D

Cabina N2 o O2

a consultar
Suplement individual
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Afirma una llegenda nòrdica que 
quan les valquíries cavalquen a tra-
vés de les terres del Nord, la llum 
dels estels es reflecteix a les seves 
armadures creant al firmament les 
aurores boreals. Els sami de l’oest, 
en canvi, diuen que les aurores són 
forces espirituals alliberades du-
rant les discussions entre clans; els 
sami de l’est que el moviment de 
les llums no és sinó la dansa dels 
ancestres; i els sami de muntanya 
que són el senyal dels déus per sor-
tir a caçar llops. A Finlàndia creuen 
que són focs de guineu, llums de 
follet o flames de Finnmark; a Es-
tònia que són esperits reials; i a les 
planes d’Amèrica que són els an-

cestres ballant a la vora del foc. Les 
aurores boreals són el castell de 
focs més misteriós del firmament, 
un espectacle únic de grandioses 
cortines multicolors il·luminant les 
llargues nits de l’àrtic. Us proposem 
un viatge únic a bord de l’Exprés del 
Litoral per gaudir de les condicions 
excepcionals que ofereix Noruega a 
l’hora d’observar aurores. I ho fem 
tant convençuts que es veuran que 
us oferim la GARANTIA D’AURO-
RES de Hurtigruten: Si no es ve-
uen durant el viatge, Hurtigruten us 
regala durant la propera temporada 
d’aurores un creuer de Bergen a 
Kirkenes o de Kirkenes a Bergen.

2. Aurora boreal

.2

GARANTIA D’AURORES! Si no 
es veuen aurores Hurtigruten 
us regala un altre creuer!

Visitem els centres històrics 
d’Alesund, Bergen, Trondheim, 
Tromso  i Hammerfest.

Fem un safari per pescar i de-
gustar crancs reials.

Arribem al Cap Nord i gaudim 
de les vistes sobre l’oceà Àrtic.

CURTA DISTÀNCIA I

Hurtigruten t’ofereix un 
VIATGE GRATUÏT!

Si durant el viatge d’anada i tornada 
al llarg de la costa no es veuen 

aurores, Hurtigruten et regala un 
Bergen-Kirkenes o un Kirkenes-Ber-
gen durant la temporada d’aurores 

de l’any següent (consulteu les 
condicions a les nostres oficines)
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1r Dia. Volem a Alesund.
Presentació a l’aeroport de Barcelona per 
agafar el vol a Oslo, on connectarem amb 
el vol a Alesund. Ens instal·larem a l’hotel i 
a continuació sortirem a passejar una estona 
amb el nostre guia per descobrir el jugends-
til, el modernisme nòrdic amb què va ser re-
construïda la ciutat després de ser arrasada 
per un incendi l’any 1904. Sopar a l’hotel.

2n Dia. Creuer: Alesund - Hjorundfjord - 
Kristiansund.
Esmorzarem a l’hotel i ens traslladarem al port 
per embarcar a l’Exprés del Litoral, la famosa 
línia de vaixells que des de 1893 connecta el 
sud amb el nord del país. Avui navegarem les 
aigües del Hjorunfjord, on desembarcarem 
per descobrir la vall de Norangsdalen, la lo-
calitat d’Urge i l’històric hotel Union Oye. Al 
vespre el vaixell arribarà a Kristiansund.

3r Dia. Creuer: Trondheim - Rørvik.
Esmorzarem a bord i sortirem a caminar per 
la històrica ciutat de Trondheim. Durant el re-
corregut veurem els molls de Kanalhavn, pas-

sejarem pel barri de Bakklandet, travessarem 
el pont de Bybrua i veurem la magnífica faça-
na de la catedral gòtica de Nidaros, on hi ha 
enterrat Sant Olav. A la tarda navegarem al 
llarg de la costa de la península de Fossen-
halvoya rumb a Rorvik.

4t Dia. Creuer: Cercle polar - Bodø - 
Svolvær.
De bon matí creuarem el cercle polar àrtic i 
veurem el monument que marca els 66º33’ 
Nord, entrant plenament a la zona d’aurores 
boreals. Pararem a Bodo i començarem una 
excursió a peu per conèixer la costa àrtica de 
Noruega i la llarga vinculació de la gent del 
nord amb el mar. Acabada la visita el vaixell 
posarà rumb a les illes Lofoten, fent escala a 
Stamsund i Svolvaer. 

5è Dia. Creuer: Stokmarknes - Tromso - 
Skjervoy. 
Al matí farem escala a Finnsnes i després 
continuarem fins a Tromso, on arribarem des-
prés de dinar. A la tarda sortirem a conèixer 
la ciutat. Durant el recorregut visitarem el petit 

centre històric, veurem l’edifici més antic de 
Tromsø, entrarem a la icònica Catedral Àrtica 
i pujarem amb telefèric al Fjellheisen, des d’on 
es gaudeix de vistes espectaculars. Al vespre 
navegarem fins a Skjervøy.

6è Dia. Creuer: Honningsvag - Cap Nord - 
Berlevag. 
Farem una breu parada a Havoysund i des-
prés continuarem fins a Honningsvag, on 
començarem una excursió amb autocar fins 
al Cap Nord, l’extrem septentrional de la xar-
xa de carreteres d’Europa. Contemplarem 
l’oceà Àrtic des del famós monument que 
corona el cap i després retornarem al vaixell 
per continuar navegant rumb als ports de 
Kjollefjord, Mehamn i Berlevåg.

7è Dia. Creuer: Vadso - Kirkenes - Berlevag. 
Farem una parada a Vadso de matinada i 
més tard arribarem a Kirkenes, on s’acaba la 
línia de l’Exprés del Litoral. Durant l’escala a 
la ciutat farem un safari amb barca per veure 
com es pesca el cranc reial, un crustaci ex-
quisit que també tindrem ocasió de degustar. 

1. Cercle polar  2. Finnmark  3. Aurora boreal  4. Fjellheisen  5. Aurora boreal  6. Kirkenes  
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7. Trondheim  8. Tromso  9. Harstad  10. Exprés del Litoral  11. Cap Nord  12. Aurora boreal 

Al migdia retornarem al vaixell per començar 
la navegació cap al sud, fent parades a Vardø 
i Berlevag.

8è Dia. Creuer: Hammerfest - Oksfjord - 
Skjervoy - Tromso. 
Començarem el dia fent una passejada per 
Hammerfest, una de les ciutats més antigues 
de l’àrtic noruec i la més important al nord 
de Tromso. A la tarda continuarem navegant 
al llarg de les costes de Finnmark rumb a 
Tromso, fent breus parades a Oksfjord i Skjer- 
voy.  

9è Dia. Creuer: illes Vesteralen - illes Lo-
foten.
Esmorzarem a bord mentre el vaixell arriba a 
Harstad, a les illes Vesteralen. Aquí comença-
rem una excursió panoràmica durant la qual 
visitarem l’església medieval de Trondenes i 
el Museu Històric de Vesteralen. Acabada la 
visita continuarem amb autocar i ferri fins a 
Sortland, on retrobarem el nostre vaixell. Fa-
rem una parada a Stokmarknes, on va néixer 
l’Exprés del Litoral, i a la tarda navegarem 

l’espectacular pas del Raftsundet, que sepa-
ra les illes Vesteralen de les Lofoten.  Farem 
parades a Svolvaer i Stamsund i finalment 
continuarem fins a Bodo. 

10è Dia. Creuer: Cercle Polar - Rorvik.
Després d’esmorzar el vaixell travessarà el 
cercle polar àrtic. Farem una breu parada a 
Nesna i poc després arribarem a Sandnes- 
sjoen per passejar pel centre comercial i veu-
re l’estàtua del poeta Peter Dass. Retornarem 
a bord i a mitja tarda arribarem a Bronnoy-
sund on veurem el monument que marca la 
meitat del país. Al vespre continuarem la na-
vegació fins a Rorvik.

11è Dia. Creuer: Trondheim - Kristian-
sund - Molde.
Al matí el vaixell farà escala a la ciutat de 
Trondheim i després continuarem la nave-
gació fins a Kristiansund, una pintoresca lo-
calitat estretament lligada a la industria del 
bacallà construïda sobre diverses illes uni-
des per ponts. Farem una passejada fins el 
monument dedicat a les dones bacallaneres 

i després continuarem la navegació rumb a 
Molde, on arribarem al vespre. 

12è Dia. Arribada a 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 centre 
històric. Disposarem d’una estona de temps 
lliure i finalment soparem.

13è Dia. Bergen - Barcelona.
Dedicarem el matí a visitar Bergen. Durant el 
recorregut entrarem al Museu Hanseàtic i a 
l’església de Santa Maria, veurem les cases 
alemanyes del Bryggen i pujarem amb funi-
cular al mont Floyen, des d’on es gaudeix de 
les millors vistes de la ciutat. Dinarem i a la 
tarda volarem a Oslo, on connectarem amb 
el vol a Barcelona.

CURTA DISTÀNCIA I


