Aurores Boreals.
La màgia de l’Àrtic Noruec.
Del 16 al 22 de febrer 2019.
PREU PER PERSONA DES DE
Habitació doble
Supl. individual

2.180 €
490 €

EL NOSTRE PREU INCLOU
•Bitllet
d’avió,
classe
turista,
companyia NORWEGIAN: BARCELONA
– OSLO – BARCELONA.
•Bitllet
d’avió,
classe
turista,
companyia regular domèstica: OSLO –
EVENES i TROMSO – OSLO.
•Taxes d’aeroport (a confirmar el dia
d’emissió del bitllet).
•Trasllats privats aeroport – hotel –
aeroport.
•Estada de dues nits a l’HOTEL
SCANDIC HOLBERG (4*) o similar a
Oslo.
•Estada d’una nit en un ROBUER (casa
de fusta tradicional) a les Illes Lofoten.
•Estada
d’una
nit
a
l’HOTEL
SCORTLAND (3*) o similar a Scortland.
•Estada d’una nit a l’HOTEL SCANDIC
HARSTAD (3*) o similar a Harstad.
•Estada d’una nit a l’HOTEL THON
TROMSO (3*) o similar a Tromso.
•Àpats: 6 esmorzars i 4 sopars (de tres
plats més te o cafè).
•Un dinar lleuger en una tenda Sami
(Lavvo).
•Guia acompanyant local de parla
espanyola durant tot l’itinerari.
•Visites i excursions segons itinerari.

•Creuer en Hurtingruten de Harstad a
Tromso.
•Guia acompanyant de la nostra
agència amb un mínim de 20 persones.
•Documentació de viatge.
•Assegurança assistència en viatge
(cia. ARAG modalitat GV TOUR).

EL NOSTRE PREU NO INCLOU
•Assegurança cancellació de viatge
(cia. ARAG modalitat VACACIONAL A LA
CARTA, preu per persona 25 €).
•Propines guia i xofer.

•Maleters aeroports i hotels.
•Begudes durant els àpats inclosos.
•Serveis
no
especificats
amb

anterioritat.

INFORMACIÓ I RESERVES
Rambla, 117
08202 SABADELL
www.vallestour.com
Tel. 937 272 263 o 937 261 127

16 feb. BARCELONA - OSLO
Vol a Oslo. Arribada, assistència i trasllat a
l’HOTEL SCANDIC HOLBERG (4*) o similar.
Sopar i allotjament.
17 feb. OSLO – EVENES – LOFOTEN
Esmorzar. Vol a Evenes. Arribada,
assistència i trasllat amb autocar fins a les
Illes Lofoten. La primera parada serà a
Svovae és la ciutat mes poblada del
arxipèlag. Visita panoràmica. Lofoten esta
dominada per imponents pics nevats que es
reflecteixen en el mar. Arribada a
Mortsund, acomodació en ROUBERS (cases
de fusta tradicionals). Sopar i allotjament.
Desprès del sopar, s’espera una emocionant
trobada d’aurores boreals. Cels clars i si la
sort ens acompanya, podrem admirar el
màgic espectacle.
18 feb. LOFOTEN – VESTERALEN
Esmorzar. Sortida per carretera cap a les
illes Vesteralen, un increïble arxipèlag situat
al
nord-oest
de
les
illes
Lofoten.
Embarcaran en una curta navegació fins a
Fiskebol Melbu, entre muntanyes nevades,
travessaran ponts i petit pobles fins a
arribar a Sortland. Visitaran una granja de
rens, per aprendre moltes coses de la
cultura Sami, escoltaran les cançons
tradicionals al costat d’un foc dins d’un
lavvo (tenda Sami tradicional) i degustaran
un dinar lleuger típic local amb beguda
calenta. Desprès de la visita, trasllat fins a
Sortland. Acomodació a l’HOTEL SORTLAND
(3*) o similar. Sopar i allotjament.
19 feb. VESTERALEN – ANDENES HARSTAD
Esmorzar. Continuació cap al nord de
Vesteralen, fins a Andenes, a on tindran un
safari per veure balenes. A bord del vaixell
d’un biòleg marí els explicarà tot el que es
refereix a aquests animals, al temps de fer
el albirament dels mateixos. Continuació
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fins a Harstad. Arribada i acomodació a
l’HOTEL SCANDIC HARSTAD (3*) o
similar. Sopar i allotjament.
20 feb. HARSTAD – TROMSO
Esmorzar. Avui embarcaran al famós
HURTIGRUTEN. Arribada a Tromso, la
“Porta del Àrtic”. Visita panoràmica
incloent la catedral de l’Àrtic (exterior)
amb la seva arquitectura en forma
d’iceberg i desprès un passeig pels estrets
carrers de la ciutat vella amb cases de
fusta de diferents colors. Acomodació a
l’HOTEL THON TROMSO (3*) o similar.
Allotjament.
21 feb. TROMSO – OSLO
Esmorzar. A l’hora concertada, trasllat a
l’aeroport.
Vol
a
Oslo.
Arribada,
assistència i sortida per realitzar una visita
de la ciutat incloent el parc Frogner amb
les polèmiques escultures de Gustav
Vigeland, el Palau Reial, l’Ajuntament i la
fortalesa medieval d’Akershus, la Karl
Johans Gate, el carrer per a vianants
d’Oslo ple de tendes i restaurants, la
península de Bygdoy entre d’altres.
Desprès de la visita de la ciutat, trasllat
fins a l’HOTEL SCANDIC HOLBERG (4*) o
similar. Allotjament.
22 feb. OSLO - BARCELONA
Esmorzar. A l’hora concertada, trasllat a
l’aeroport. Vol a Barcelona.
NOTA: Pressupost calculat amb data 20
de juliol de 2018 per un mínim de 20
persones i pendent de confirmar en ferm.
Qualsevol alteració en la tarifa aèria, canvi
de divisa, data de sortida, nombre de
participants o serveis terrestres implicaria
una variació en el preu final.
En cas de no arribar al mínim de grup, les
persones interessades podran realitzar el
viatge amb serveis compartits, guia
políglota i sense guia acompanyant de la
nostra agència.

