Panoramas Noruegueses Geiranger a Hellesylt

Itinerário
Após a chegada do seu cruzeiro, o guia estará à sua espera no porto e estará identificado com o
cartaz da Shore2shore.
Detalhamos os pontos de interesse que descobriremos durante esta magnífica viagem pelo coração
da Noruega.
Subiremos pela estrada Eagle Bend e faremos breves paragens para admirar algumas vistas
impressionantes.
Vamos parar no Miradouro de Flydal, uma das visitas essenciais para todos aqueles que visitam
Geiranger, já que desde lá poderemos desfrutar das melhores vistas panorâmicas do deslumbrante
fiorde, com picos íngremes e com uma impressionante paisagem montanhosa.
Além disso, faremos uma paragem para fotos no belo Lago Djupvatn, a 1.030 metros acima do nível
do mar, onde poderemos descansar e / ou tomar uma bebida quente dentro das típicas cabanas de
madeira. A partir daqui, poderemos admirar o glaciar Blaafjell e o lago Djupvatn.
Seguiremos direção ao Jostedalsbreen Center, onde pararemos aproximadamente 30 minutos.
Continuaremos até à próxima paragem na aldeia de Stryn.
Visitaremos Stryn, uma pitoresca e típica aldeia de montanha: aqui descobriremos um dos melhores
rios da Noruega para a pesca do salmão. Teremos tempo livre para almoçar e descansar (pararemos
aproximadamente 1h / 1.15 h).
Depois de visitar Stryn, faremos outra paragem no Lago Hornidalsvaten, o mais profundo da Europa
(514 m).
Antes de terminar o passeio, faremos uma breve paragem para admirar a magnífica cascata da vila de
Hellesylt.
Estaremos de volta ao porto para a despedida.
A ordem dos lugares a visitar poderá ser modificada de acordo com as necessidades operacionais.
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Detalhes
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INFORMAÇÕES GERAIS DOS PANORAMAS NORUEGUESES
PREÇO POR PESSOA: DESDE 65,00€
DURAÇÃO: ATÉ 8 HORAS (FLEXÍVEL DE ACORDO COM O TEMPO DO NAVIO)
NÃO HÁ SUPLEMENTOS
OBSERVAÇÕES
Aconselhamos a usar uma casaco quente e sapatos confortáveis.
Nível fácil / panorâmico.
As pessoas com mobilidade reduzida, que usam cadeira de rodas, devem estar acompanhadas por
outra pessoa que possa ajudá-las. Por favor, use cadeiras de rodas dobráveis, pois os autocarros não
têm elevadores ou rampas. (A Shore2shore não é responsável se o cliente não relatar a sua situação
no momento da reserva)

Informação do desembarque

O desembarque é feito em lanchas e por isso deve se deslocar até estas com antecedência. Por
favor, pergunte peça o primeiro a bordo antes de chegar ao porto.
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O guia ou coordenador levará um cartaz da SHORE2SHORE e estará à sua espera em frente ao
supermercado JOKER (edifício de madeira).
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