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NORUEGA 
Creuer inèdit a la recerca d’Aurores Boreals 

 
 

Afirma una llegenda nòrdica que quan les 
valquíries cavalquen a través 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 
durant 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 sortir a caçar 
llops. A Finlàndia creuen que són focs de 
guineu, llums de follet o flames de Finnmark; a 
Estònia que són esperits reials; i a les planes 
d’Amèrica que són els ancestres 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, en un itinerari inèdit fins 
ara que recorrerà tota la costa des d’Oslo fins 
al cap Nord per gaudir de les condicions 
excepcionals que ofereix Noruega a l’hora 
d’observar aurores. Un recorregut on 
gaudirem de paisatges espectaculars, poblets 
de somni, una gastronomia acurada i l’emoció 
de veure les aurores boreals. Estem 
convençuts que les podreu contemplar però si 
no fos així us oferim la GARANTIA D’AURORES 
de Hurtigruten: si durant el viatge no hi ha 
aurores, Hurtigruten us regala un creuer de 
Bergen a Kirkenes o de Kirkenes a Bergen a la 
propera temporada d’aurores. 

 

SORTIDA 7 d’octubre de 2023 

 
 
1r Dia. Barcelona – Oslo. 
Presentació a l’aeroport de Barcelona on trobarem el guia d’Eurovacances que ens acompanyarà 
durant tot el viatge. Realitzats els tràmits de facturació embarcarem al vol que ens portarà a 
Oslo. Quan arribem a la capital nòrdica ens adreçarem a l’hotel per sopar i allotjar-nos. 
 
2n Dia. Oslo – Embarquem al vaixell M/S Trollfjord. 
Esmorzarem a l’hotel i tot seguit començarem la visita de la ciutat. Durant el nostre 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  
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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 restaurant local i a la tarda embarcarem a l’MS 
Trollfjord per fer història iniciant el trajecte d’Oslo al cap Nord, inèdit fins ara, i durant el qual 
tindrem l’oportunitat de gaudir de l’extraordinari fenomen de les aurores boreals. Sopar a bord 
mentre observem com s’allunyen les llums de la capital. 
 
3r Dia. Creuer: Kristiansand i Farsund. 
Aquest matí arribarem a Kristiansand. Després d’esmorzar visitarem la ciutat. Al llarg dels seus 
carrers que segueixen un pla quadriculat força uniforme veurem edificis de diferents èpoques, 
molts d’ells reconstruïts doncs la ciutat va patir força incendis i fins i tot algun atac durant la 
Segona Guerra Mundial. Dinarem a bord i a la tarda arribarem a Farsund on passejarem per la 
seva platja, admirarem el far de la població i coneixerem una fortalesa alemanya, molt ben 
conservada, de la Segona Guerra Mundial. Retorn a bord després de passejar pel centre històric 
de la ciutat. 
 
4t Dia. Creuer: Haugesund i Hardangerjord. 
Seguim navegant cap al sud i un cop passat el seu extrem comencem a remuntar la costa oest 
noruega. Passat Stavanger arribarem a la llar dels reis vikings, Haugesund. Recorrerem els seus 
evocadors carrers abans d’embarcar de nou i navegar el fiord de Hardanger, de 179 quilòmetres 
de longitud, el segon més llarg del país. Gaudirem de la panoràmica a bord del vaixell admirant 
el paisatge muntanyós que ens envolta i que es reflecteix a les cristal·lines aigües. Si la 
meteorologia ens ho permet desembarcarem a Rosendal, un petit poble pintoresc situat a la 
riba del fiord, on veurem la Baronia, mansió del s XVI famosa pel seu jardí de roses. 
 
5è Dia. Creuer: Ålesund. 
Esmorzarem i a mig matí desembarcarem a Ålesund. Tot passejant deixarem enrere el passeig 
marítim i ens endinsarem a l’entramat de carrers de la ciutat, que segueixen l’estil Art Nouveau, 
popular a principis del segle XX quan es va reconstruir el poble després del gran incendi del 1904. 
Per acabar la visita ens adreçarem al mont Aksla on pujarem els 418 esglaons que ens permetran 
gaudir d’una panoràmica espectacular de l’arxipèlag situat davant d’Ålesund. Avui encara ens 
quedarà temps lliure per poder passejar lliurement per aquesta població, una de les més 
boniques del país. 
 
6è Dia. Creuer: Brønnøysund. 
Avui navegarem cap al nord fins arribar a Brønnøysund, petita població de cases de colors 
rodejat d’una panoràmica espectacular. Recorrerem els seus carrers i coneixerem l’església 
neogòtica de pedra de 1870. A la tarda descobrirem Torghatten, muntanya coneguda pel forat 
que la travessa de 160 metres de longitud, 35 d’alçada i 20 metres d’ample, i que ens donarà 
peu a conèixer una de les més conegudes llegendes nòrdiques sobre trols del país. Tornarem al 
moll per embarcar de nou al vaixell que seguirà la seva ruta cap al nord. Avui entrem al cercle 
polar àrtic i tindrem la primera oportunitat de veure les aurores boreals si les condicions 
meteorològiques ens acompanyen. 
 
7è Dia. Creuer: Svolvær i Stokmarknes (illes Lofoten i Vesterålen). 
A mig matí arribarem a Svolvær, ubicada al sud de l’arxipèlag de les Lofoten i la seva ciutat més 
gran. Coneixerem Svolvær a peu i ens deixarem impregnar per l’ambient mariner. A la tarda 
descobrirem l’arxipèlag de les Vesterålen, començant per la població de Stokmarknes, seu de la  
companyia Hurtigruten. Ens arribarem a la pintoresca població de pescadors de Melbu on 
gaudirem d’un concert en viu al Royal Neptun Hall. Més tard contemplarem una de les cinc 
esglésies octogonals de Noruega, Hadselkirka, i retornarem a Stokmarknes on visitarem el 
Museu Hurtigruten abans de pujar de nou a bord del vaixell. 
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8è Dia. Creuer: Tromsø. 
Aquest matí arribarem a Tromsø, ciutat coneguda com el París del Nord. Durant el nostre 
recorregut passejarem pels molls, visitarem el petit centre històric amb les seves catedrals 
catòlica i protestant, 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. Quan acabem 
retornarem al vaixell per continuar la navegació rumb al cap Nord i seguir mirant al cel per 
capturar les imatges de possibles aurores boreals. 
 
9è Dia. Creuer: Honningsvåg (cap Nord). 
Desembarcarem a Honningsvåg per començar una excursió amb autocar fins al cap Nord. Ens 
aturarem a Sarnes on degustarem l’exquisit cranc reial i tot seguit recorrerem el paisatge 
subàrtic que ens rodeja fins arribar al punt més septentrional d'Europa. Si les condicions ho 
permeten ens aturarem al petit poble de Kamøyvær per conèixer la seva peculiar galeria d’art. 
Hem arribat al punt més al nord del nostre viatge. Quan embarquem de nou donarem la volta 
per començar a navegar cap al sud i seguir tenint l’oportunitat de gaudir de les aurores boreals. 
 
10è Dia. Creuer: Alta. 
Avui descobrirem la ciutat de les llums del nord doncs l’àrea on ens trobem es coneix per la seva 
bona visibilitat per veure aurores boreals. Durant la visita a peu de la ciutat coneixerem la 
Catedral on es troba una exposició que mostra com Alta va arribar a ser centre de la investigació 
pionera de l’aurora boreal els segles XIX i XX. Actualment aquesta ciutat és un dels millors llocs 
del món per gaudir d’aquesta experiència. Estigueu alerta! 
 
11è Dia. Creuer: Lødingen. 
Arribarem cap al migdia a Lødingen, situada a una de les illes més grans de Noruega, l’illa de 
Hinnøya. Caminarem pels seus carrers des d’on podrem admirar les tradicionals cabanes de 
pescadors vermelles conegudes com rorbuer rodejats de l’impressionant paisatge de fiords i 
muntanyes verges que ens rodegen. També podrem gaudir de boniques passejades enmig d’un 
entorn natural de gran bellesa. Avui serà l’últim dia per poder gaudir de les aurores boreals. 
 
12è Dia. Creuer: Rørvik. 
Avui creuarem el Cercle Polar Àrtic a primera hora del matí. Travessarem l’arxipèlag de Vikna 
format per gairebé 6.000 illes e illetes i atracarem a Rørvik, antic port de pescadors. Aquí 
coneixerem el Museu de la Costa Noruega que documenta el llegat marítim de la zona i visitarem 
una moderna granja de salmons. De nou a bord gaudirem de les instal·lacions del vaixell mentre 
seguim navegant en aquest espectacular entorn. 
 
13è Dia. Creuer: Molde i Kristiansund. 
Aquest matí arribarem a la bonica ciutat de Molde. Coneguda amb el nom de la ciutat de les 
roses, Molde es beneficia d’un microclima especialment suau. Situada a l’interior del fiord de 
Romsdal i abocada als anomenats Alps de Romsdal, aquesta localitat també gaudeix d’una de 
les millors vistes del país. En arribar iniciarem el recorregut panoràmic per la famosa carretera 
atlàntica. Amb aquest nom es coneix la carretera costanera que enllaça els illots i esculls 
exteriors de l’illa d’Averoya amb una espectacular successió de ponts. Farem algunes parades 
per poder apreciar bé aquesta obra d’enginyeria tan especial i continuarem la nostra ruta fins a 
Bud, un petit port de pescadors estratègicament situat a l’entrada del fiord de Romsdal, des d’on  
tornarem a Molde. Dinarem i a la tarda farem una petita excursió fins el mirador de Varden que 
ens ofereix una bella panoràmica de la ciutat i ens permet admirar els 222 cims nevats de 
Moldefjord. Avui celebrarem un sopar especial de comiat a bord del vaixell. 
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14è Dia. Desembarquem a Bergen. 
A primera hora del matí arribarem al darrer port de la nostra travessa. Dedicarem el dia a visitar 
la segona ciutat més gran de Noruega. Durant el recorregut passejarem pel Bryggen, l’antic barri 
hanseàtic del centre de la ciutat (UNESCO), veurem la fortalesa Bergenhus que defensa l’entrada 
del moll i l’exterior de l’església romànica de Santa Maria. Passejarem pel típic mercat del peix i 
acabarem el matí pujant amb funicular al mont Floien per gaudir de les millors vistes de la ciutat. 
Dinarem a un restaurant local i gaudirem de la tarda lliure per passejar per la ciutat. Sopar i 
allotjament a l’hotel. 
 
15è Dia. Bergen – Barcelona. 
Esmorzarem a l’hotel i ens traslladarem a l’aeroport per agafar els vols a Barcelona, on 
donarem per acabat el viatge del que esperem en guardin un bell record. 
 

 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
 

 
CABINA J3: 6.660.- € (IVA inclòs) 
CABINA O2: 7.285.- € (IVA inclòs) 
CABINA P2: 8.120.- € (IVA inclòs) 
CABINA U2: 8.540.- € (IVA inclòs) 

 

 
 

Individuals: És difícil obtenir habitacions individuals en aquest viatge. En cas d'interès, consulteu 
directament a Eurovacances. 
 
 
EL PREU INCLOU: 
Vols amb la companyia SAS/Norwegian/KLM o Vueling, classe turista • Hotels de 4**** a Oslo i 
Bergen • Cabines a bord del vaixell MS Trollfjord segons la categoria escollida • Pensió completa 
durant tot el viatge (exceptuant els àpats que coincideixin amb horaris de vol) amb begudes 
incloses durant els àpats a bord del vaixell • Guia acompanyant d‘Eurovacances durant tot el 
viatge • Visita d’Oslo • Visita de Bergen • Passejades per les diferents poblacions on s’atura el 
vaixell • Excursió a la muntanya Torghatten • Recorregut per les illes Vesteralen • Excursió al 
cap Nord amb degustació de cranc reial. 
-Recorregut per la carretera atlàntica • Visita de Tromso • Assegurança d’assistència en viatge 
de la companyia ARAG 
 
Nota: Tots els desembarcaments i visites estan condicionats a les condicions climàtiques i al 
criteri de seguretat del capità del vaixell. 
 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 


