Dia 16/Juliol.- LLEIDA –BARCELONA- ESTOCOLM
Sortida de Lleida cap a Barcelona. Arribada a l’aeroport, tràmits de facturació i
sortida amb el vol VY1263 a les 09.30h destí a Estocolmo, on arribarem a les
13.10h. Assistència del nostre guia i sortida cap al centre de la ciutat. Dinar en un
restaurant local. A la tarda farem un creuer pels canals. La ciutat és coneguda
com la Venècia del Nord i un dels seus grans atractius és visitar-la des de l’aigua.
Després ens traslladarem cap a l’hotel. Sopar i allotjament.
Dia 17/Juliol.- ESTOCOLM
Esmorzar buffet. Visita panoràmica d’Estocolm. Després passejarem per la Gamla
Stan o Ciutat Vella, que es tracta de quatre illes unides entre sí sobre les que
Bigerl Jarl fundà la ciutat fa 700 anys. Passarem aprop del Palau Reial i des d’un
extrem de l’illa dels Nobles contemplarem l’Ajuntament. Característic per la seva
torre de 106m, que llueix al capdamunt l’escut de Suècia amb tres Corones
daurades. També veurem la Gran Plaça i la Catedral. Dinar. Ala tarda visitarem
el Museu Vasa, galió reial enfonsat durant la seva avarada, recuperat 333 anys
després i avui restaurat. També es visita l’interior de l’Ajuntament i el Saló Daurat
on es fa l’homenatge als Premis Nobel. Sopar i allotjament .
Dia 18/Juliol.- ESTOCOLM-KARLSTAD-OSLO. (530km)
Esmorzar buffet. A primera hora del matí sortida per carreta cap a Oslo.
Travessant un laberint d’illes i llacs arribarem a Karlstad, ciutat industrial a la vora
del Väneren, el llac més gran de Suècia i a la desembocadura del Riu Klar. Dinar i
breu visita de la ciutat. Continuarem la ruta comprovant el dràstic canvi
d’orografia. El terreny de suaus planes i turons es transforma en un de
muntanyós a Noruega. Creuarem la frontera entre ambdós països i ens arribarem
fins a Oslo, capital de Noruega. Sopar i allotjament a l’hotel.
Dia 19/Juliol.-OSLO.
Esmorzar buffet. Sortida per fer la visita panoràmica d’Oslo fins arribar-nos al
Parc Frogner i les escultures de Vigeland; la KarlJohäns, l’Ajuntament, el Castell
de Akershus, el Palau Reial, el Parlament, etc. Dinar. Seguidament anirem cap a
la Península de Bygdoy per visitar el Museu Kon-Tiki/Ra, on podrem veure les
basses amb les que van fer les travessíes oceàniques; el Vaixell Polar “Fram”, del
1892, amb el que els exploradors Amundsen, Nansen i Sverdrup van fer les seves
expedicions. Per acabar ens arribarem fins al Museu dels Vaixells Vikings, on
s’exposen mitjans de transport i altres objectes originals d’aquella època. Sopar i
allotjament a l’hotel.
Dia 20/Juliol.-OSLO-NORTH SOGNEFJORD. Regió dels fiords (360km)
Esmorzar buffet. Al matí, sortida cap al nord-est de Noruega per endinsar-nos a
la regió dels fiords amb els seus espectaculars paisatges. Farem una parada en
ruta per visitar l’esglèsia Vikinga de Borgund, una de les més famoses del país.
Les esglésies medievals noruegues –conegudes com Stavkirke– són molt diferents
de les que es troven al sud i centre d’Europa, ja que enfront a les construccions
de pedra característiques de l’època, en aquesta part del món van optar per
utilitzar la fusta que abundava als seus boscos. Dinar en ruta. Continuarem fent

camí entre panoràmiques impressionants i agafarem el ferry en dues ocasions per
creuar els fiords Fodnes-Mahheller i Hella-Dragsvik. Arribada a l’hotel Kviknes a
la vora del fiord de Sognefjord. Sopar i allotjament.
Dia 21/Juliol.-NORTH SOGNEFJORD-ULVIK(225km)
Esmorzar buffet. De molt bon matí ens dirgirem cap a Flam on gaudirem d’un
espectacular recorregut amb el tren que porta el mateix nom. Ha estat escollit
com un dels viatges més bonics del món i és una de les principals atraccions
turístiques de Noruega. El trajecte , que discorre des del final d’Aurlandsfjord, un
afluent del Sognefjord, fins arribar a les altes muntanyes, a l’estació de Myrda,
ens mostra l’impressionat paisatge de l’Oest de Noruega. Dinar. A la tarda,
embarcarem en un creuer durant 2 h per navegar pel rei dels fiords, el
Sognefjord (Fiord dels Somnis), el més bell i profund del país que ens portarà fins
a Gudvangen. Després continuarem per carretera fins a Ulvik. Sopar i allotjament
a l’hotel.
Dia 22/Juliol.- GUDVANGEN-BERGEN(190km)
Esmorzar buffet. Al matí, sortida cap a Bergen. Pel camí travessarem
l’espectacular Vall del Voss. Arribada a la ciutat de Bergen, capital dels “Fiords
del Sud”. Dinar. A la tard farem una visita panoràmica d’aquest municipi, ciutat
natal d’Edvard Grieg, compositor del poema dramàtic “Peer Gynt”. Veurem les
cases del barri de Bryggen, Patrimoni de la Humanitat i que s’han convertit en el
símbol de Bergen. Passejarem pel barrí de Nordnes, on es trova el carrer més
fotografiat de la ciutat; i també passarem pel Teatre, la sala de Concerts, la
Universitat i l’Església de Maria. Sopar i allotjament a l’hotel.
Dia 23/Juliol.- BERGEN-BARCELONA-LLEIDA
Esmorzar buffet. Al matí pujarem en funicular a la Fløyfjellet, des d’on gaudirem
d’una vista panoràmica bellíssima de la ciutat i del seu fiord. Dinar.
A la tarda trasllat a l’aeroport per agafar el vol VY8515 a les 16.05 h amb destí
Barcelona. Arribada a les 19.20h per agafar l’autocar que ens durà a Lleida.

EL VIATGE INCLOU:
- Bitllets d’avió:
o Barcelona-Estocolm (Vueling)
o Bergen-Barcelona (Vueling)
- Assegurança d’assistència en viatge
o (assegurança de cancelació opcional 25€)
- Dossier de viatge.
- Bossa de viatge.
- Autocar privat durant tot el viatge.
- Guia acompanyant de parla hispana durant tot el viatge.
- Guies locals a Estocolm, Oslo i Bergen.
- Pensió completa durant tot el viatge (begudes no incloses)
o Des del dinar del dia 09/Juliol fins el dinar del dia 16/juliol
- Visites mencionades a l’itinerari.
- Trajectes en ferrys mencionats.
- Hotels:
o Courtyard by Marriott (4****) Estocolm
o Radisson Blu Escandinavia (4****) Oslo
o Skjolden (4****) Regió dels fiords
o Brakanes (3***) Regió dels fiords
o Gran Terminus (4****) Bergen
- Entrades:
o Passeig en vaixell per Estocolm (Canals).
o Ajuntamment d’Estocolm.
o Museu Vasa de Estocolm.
o Museus Marítims de Bygdoy a Oslo.
 Museu Vaixells Vikings.
 Fram Museet.
 Kon-Tiki Museum
o Esglèsia de Borgund.
o Tren de Flam.
o Creuer pel Fiord dels Somnis.
o Pujada al funicular de Bergen

HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT (Estocolm)

HOTEL RADISSON BLU ESCANDINAVIA (Oslo)

HOTEL SKJOLDEN (Zona fiords)

HOTEL BRAKANES (Ulvik)

HOTEL GRAN TERMINUS (Bergen)

