PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

Mínimo de 40 participantes
Mínimo de 35 participantes

..................
..................

1 890,00 €
1 950,00 €

Suplemento para
Quarto Individual

……….

360€

Para garantir a sua participação, deverá entregar o boletim de inscrição devidamente preenchido
e a sinalização no valor de 400€ (quatrocentos euros). A realização da viagem está dependente do
mínimo de participantes inscritos e correspondente aceitação do valor da viagem.
CONDIÇÕES PARTICULARES DA VIAGEM
IDENTIFICAÇÃO | Obrigatório o CARTÃO DE CIDADÃO válido para o período da viagem e anexar
fotocópia, autorizando o uso dos dados para a compra de serviços turísticos
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
•
Transporte em autocarro de turismo para o aeroporto e vice versa;
•
Passagem aérea em voo de carreira regular, com direito ao transporte de uma bagagem de
porão, com 23kg como peso máximo e uma peça de bagagem de mão, até aos 8 kg;
•
Taxas de aeroporto, segurança e combustível;
•
Circuito em autocarro de turismo com ar condicionado;
•
Estadia em hotéis de primeira categoria, em quarto escolhido com banho ou duche privado;
•
Refeições (menú fixo) de acordo com o presente programa de viagem;
•
Entradas pagas: Borgund Stave Church; funicular Fløibanen; Museu dos barcos Viking;
•
Viagem no mundialmente famoso comboio Flamsbana;
•
Cruzeiro no Fiorde de Geiranger;
•
Excursão em troll cars em Briksdalsbreen;
•
Guia acompanhante durante o circuito no destino;
•
Seguro de Saúde em viagem;
•
Mochila EMVIAGEM.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
•
Bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, extras de carácter pessoal (bar,
lavandaria, telefonemas, etc.), gratificações a guias e motorista, bagageiros e o que não
esteja indicado no presente programa.

FIORDES DA NORUEGA
7 DIAS

Terra de fiordes, lagos e montanhas, vilas de pescadores,
cheias de mitos e lendas, a Noruega é um lugar a descobrir.

14 A 20 DE JULHO DE 2020

Nota: Consulta das Condições Gerais e Seguro de Viagem, junto do organizador da viagem ou
por email para t.religiosoecultural@emviagem.pt, indicando a sua data de viagem e destino.

UNIDADE PASTORAL DE SÃO JULIÃO DA BARRA E NOVA OEIRAS
Viagem acompanhada pelo Padre Nuno Westwood
Avenida D. João II, 17G - Piso 3 1990-078 Lisboa (Parque das Nações)
Contacto: 300 503 222 | Email: t.religiosoecultural@emviagem.pt
Grupo EMVIAGEM - RNAVT: 2675 | CONTRIBUINTE: 508 270 332
Linha 24 horas: (+351) 968 500 960

INSCRIÇÕES ATÉ 30 DE ABRIL DE 2020

Paróquia de São Julião da Barra | Contacto: 214 423 266
Paróquia de Nova Oeiras | Contacto: 214 431 876
Email: oeirasup@gmail.com ou padre.nuno@gmail.com

Balcões EMVIAGEM | Cascais, Évora, Lisboa, Portimão, Porto, Santiago do Cacém,
Seixal, Sines, Tavira, Vizela, Funchal e Ponta Delgada.

LUGARES
LIMITADOS
RESERVE JÁ
Data de Impressão | 6.DEZ.2019

ITINERÁRIO DE VIAGEM
14/7 (TER.) - OEIRAS / LISBOA / OSLO / GEILO
Comparência em hora e local a indicar e partida com destino ao aeroporto de Lisboa.
Concentração no aeroporto, junto à Farmácia (Terminal 1), às 05H00 e assistência nas
formalidades de embarque por um representante da EMVIAGEM. Partida em voo de carreira
regular TAP (TP762) pelas 07H00, com destino a Oslo. Chegada ao aeroporto de Oslo às 12H00,
formalidades de desembarque, recolha de bagagem e assistência por um representante da agência
no destino e transporte para almoço em restaurante local. Após esta refeição partida para Geilo.
Chegada, instalação e jantar no hotel.
15/7 (QUA.) - GEILO / FLAM - FAMOSO COMBOIO FLAMSABANA - MYRDAL / BERGEN
Pequeno almoço no hotel partida para Laerdal, um destino premiado com a certificação de
Turismo Sustentável, um selo de qualidade conferido a destinos que trabalham para a redução do
impacto ambiental do turismo. Visita à Igreja de Madeira de Borgund, a igreja de madeira na
Noruega melhor preservada. Foi construída em 1180, utilizando 2.000 peças de troncos de
madeira e tábuas. Almoço em restaurante local. Continuação da nossa viagem percorrendo a
maravilhosa paisagem dos Fiordes de Geilo até à zona do Vale de Valdres. Partida de Flam para
embarcar no mundialmente famoso comboio Flamsbana, que fará o percurso montanhoso de Flam
até Myrdal. Este trajeto é um dos mais famosos passeios de comboio do mundo, que nos leva
através de paisagens selvagens da Noruega, com as suas montanhas e cascatas. Partimos em
direção a Bergen. Fundada há mais de 900 anos, Bergen tem suas raízes nos tempos remotos da
Era Viking, como um dos principais entrepostos da Liga Hanseática. Chegada e instalação no hotel.
Jantar e alojamento. (Celebração de Eucaristia em hora e local a indicar.)
16/7 (QUI.) - BERGEN / FORDE
Após o pequeno almoço no hotel, iniciaremos a visita da cidade, de onde salientamos o Bairro
Bryggen, antigo porto, o que resta do antigo cais do lado este do porto central de Bergen; o
Fisketorget, conhecido e singular Mercado de Peixe e das Flores de Bergen; o Molhe do Mercader,
todo construído em madeira e que consta da lista de Património da Humanidade da UNESCO.
Almoço em restaurante local na cidade de Bergen. Subiremos no funicular Floibanen até ao cimo
do Monte Floyen, com os seus 320 metros de altitude, de onde poderemos observar uma
fantástica vista da cidade e fiordes. No final das visitas prosseguimos para a zona de Førde, onde
chegaremos para instalação no hotel. Jantar e alojamento no hotel. (Celebração de Eucaristia em
hora e local a indicar.)

17/7 (SEX.) - FORDE / BRIKSDAL / LOEN
Pequeno almoço no hotel e partida rumo a Briksdal, no Parque Nacional de Jostedalsbreen, onde
se encontra o maior glaciar da Europa com 500 Km² de superfície e 700m de espessura de gelo.
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Excursão a pé e em mini-carros motorizados, onde terá uma experiência única com a paisagem
deslumbrante sobre o gelo azul glaciar. Almoço em restaurante local. Continuação da viagem,
através de cenários dignos de postais, com montanhas, fiordes e lagos. Chegada a Loen, jantar e
alojamento no hotel. (Celebração de Eucaristia em hora e local a indicar.)
18/7 (SÁB.) - LOEN / LILLEHAMMER
Pequeno almoço no hotel e saída para o Fiorde Geiranger, um Fiorde de azul profundo, que integra
a lista de lugares considerados como Património Mundial da UNESCO, considerável obra da
natureza, onde os majestosos picos, cascatas intocadas e campos verdejantes compõem a moldura
de um cenário exuberante. Travessia de Ferry, desde Hellesylt até Geiranger, do qual poderemos
observar as enormes montanhas e as mais belas quedas de água. Destacam-se a famosa cascata
“as Sete Irmãs”, “o Pretendente” e o “Véu da Noiva”. Almoço em restaurante local. De tarde,nossa
viagem pela Noruega com destino a Lillehammer, situada junto ao Lago Mjosa, o maior da
Noruega. Lillehamer é um dos centros de esqui mais conhecidos da Escandinávia e ficou célebre
pelos jogos Olímpicos de Inverno de 1994. Instalação no hotel, jantar e alojamento. (Celebração de
Eucaristia em hora e local a indicar.)
19/7 (DOM.) - LILLEHAMMER / OSLO
Pequeno almoço no hotel. Partida para Oslo. Chegada e início da visita da cidade de Oslo, capital
da Noruega, passando pelo Palácio Real, residência oficial da família real norueguesa, que fica no
final da rua principal da cidade e a mais movimentada, de seu nome “Karl Johans Gate”. Almoço
em restaurante local. De tarde, Visita do Parque de Vigeland, onde o artista apresenta uma
fabulosa coleção de esculturas em bronze e granito, que nos falam do ciclo da vida humana,
nomeadamente, infância, adolescência, idade adulta e velhice. Jantar e alojamento no hotel.
(Celebração de Eucaristia em hora e local a indicar.)
20/7 (SEG.) - OSLO / LISBOA / OEIRAS
Pequeno almoço no hotel. Visita do Museu dos Barcos Vikings, que se encontra na ilha de Bygdoy.
O grande destaque do museu é o muito bem preservado barco Oseberg, de quase 22 metros de
comprimento, que podia contar com 30 remadores. Visita do Museu Kon-Tiki. Almoço em
restaurante local. Tempo livre para um último contacto com a cidade. Em hora a indicar, saída em
transporte privativo para o aeroporto e formalidades de embarque assistidas por um
representante local. Partida em voo de carreira regular TAP (TP 763) pelas 19h15 para Lisboa.
Chegada ao aeroporto de Lisboa às 22h20, formalidades de desembarque e recolha de bagagem.
Transporte em autocarro privativo para o local de origem. Final da viagem e dos nossos serviços.

EMVIAGEM | Turismo Religioso e Cultural

