A Estrada dos Trolls

Itinerário
Após a chegada do seu cruzeiro, o guia irá esperar por si no porto com um cartaz da Shore2shore.
Ao deixar a bela localização da aldeia de Åndalsnes, iremos ao longo do rio de Salmones Rauma com
as suas montanhas que se elevam dramaticamente em ambos os lados.
De um lado veremos o Monte Romsdalshorn com 1524 metros de altura e, do outro, veremos o
Trolltindane de 1554 metros de altura.
De seguida, passaremos perto da famosa "Muralha dos Trolls", com a sua parede vertical suspensa.
Atravessando a ponte de Sogge, aproximar-nos-emos do Vale do Isterdal, cercado por
impressionantes e majestosas montanhas, com nomes como El Rey, La Reina e El Obispo.
Mais acima do vale, seguimos a estrada Trollstig (Caminho dos Trolls), que serpenteia e sobe nma
série de 11 curvas para chegar ao topo da estrada Trollstig.
No vale, teremos uma paragem para admirar a bela cascata Stigfoss de 180 metros.
Pararemos no Trollstigheimen Mountain Lodge onde opcionalmente poderá tomar um café, chá e
bolos, enquanto desfruta das magníficas vistas sobre as montanhas intocadas e selvagens do vale
Isterdal.
No final da excursão, retornaremos ao porto para a despedida.

Detalhes
INFORMAÇÃO GERAL DA ESTRADA DOS TROLLS
PREÇO POR PESSOA: A PARTIR DE 45,00€
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA ATÉ 3 HORAS E MEIA
NÃO HÁ SUPLEMENTOS
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NOTA
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IMPORTANTE
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A descida até à plataforma inferior do ponto de vista de Trollstigheimen é opcional e consiste em
aproximadamente 80 degraus.
Tenha em mente que não há corrimões e terá que ter muito cuidado ao descer.
Pode haver alterações na ordem da rota.
OBSERVAÇÕES
Nível Médio / Panorâmico / Passeio pela natureza.
Esta excursão não é recomendada para pessoas com problemas de vertigem.
Esta visita não é acessível para pessoas em cadeiras de rodas.
É aconselhável usar sapatos confortáveis.

Informação do desembarque
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Os autocarros estarão do lado de fora da porta da doca.
Os passageiros devem caminhar através de uma pequena baía na direção da estação de comboio
(cerca de 2-5 minutos a pé).
O ponto de partida é na estação de comboio, lá verá o guia que estará identificado com o cartaz da
SHORE2SHORE
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