
Fiords i Natura Nòrdica

Durada: 13 DIES 
Sortides: 19 juny / 7 agost 

BERGEN - BALESTRAND – GEIRANGER 
TRONDHEIM – BODO – SVOLVAER 
HARSTAD – TROMSO
HONNINGSVAG - ALTA - OSLO

ELS FIORDS DE NORUEGA

VIDEO

Bryggen
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importants del món, amb un 5,5% en gairebé el 
80% del trajecte. A l’arribada el nostre autocar 
ens portarà a Stalheim, recorrent la carretera 
amb més desnivell d’Europa, per una vall molt 
bonica, plena de petites cascades i muntanyes 
de verdor impressionat. Embarcarem a 
Gudvangen, per a realitzar la travessa pels bells 
fiords de Naeroy, Aurland i Sogne. Arribada 
a Balestrand, una de les ciutats més belles del 
país, i que es troba situada en el més famós dels 
fiords noruecs, el Sognefjord. La ciutat va rebre 
el nom el 1849, compost amb el nom de l’antiga 
granja Bale i “strand”, que significa platja. 
L’església de Sant Olaf és una església anglicana 
construïda en estil d’església de fusta, com a 
monument a Margaret Green (dama anglesa, 
molt pietosa, que va arribar com a turista i 
va trobar l’amor de la seva vida a la població). 
Sopar i allotjament.

 4  BALESTRAND – GEIRANGER
Esmorzar. Travessarem el bonic fiord de 
Balestrand a Fjaerland, per continuar fins a les 
muntanyes de Gaular, vorejant diferents llacs i 
oferint unes magnífiques panoràmiques, fins a 
arribar a la Glacera de Jostedal, on agafarem 
uns vehicles elèctrics que ens portaran fins a 
la mateixa Glacera. És la més extensa d’Europa 
amb 487 Km2, una mica més de 60 Km de 
llargada i amb punts de més de 600 metres 
d’espessor de neu acumulada) i es troba ubicada 
dins el Parc Nacional de Jostedalsbreen. Dinar. 
Continuarem fins Loen i Hellesyt per seguir fins 
Geiranger. Sopar.

 5   GEIRANGER – TRONDHEIM – BODO
Esmorzar. Sortirem cap a Trondheim. Recorrem 
la ruta panoràmica i escènica coneguda com 
el camí de les Àligues, una sinuosa carretera 
amb un magnífic mirador prop d’un petit llac. 
Continuarem per carretera travessant la cèlebre 

 1 BARCELONA  BERGEN
Ens trobarem amb el nostre guia acompanyant 
Baraka a la zona de sortides de l’aeroport de 
Barcelona,   terminal 1, 2 hores abans de la 
sortida del vol amb destinació Bergen. Un cop 
facturem i passem els controls de seguretat 
anirem a la porta d’embarcament. A l’arribada 
ens dirigirem al nostre hotel. Sopar.

 2 BERGEN
Esmorzar a l’hotel. Després de l’esmorzar 
començarem la visita de la ciutat. Bergen és 
la segona ciutat de Noruega. Protegida pels 
set fiords que l’envolten, i el seu idíl·lic entorn 
la converteixen en una ciutat amb un encant 
molt especial. Avui dedicarem el dia a conèixer 
aquesta ciutat. Visitarem la basílica de Santa 
Maria, d’estil romànic-normand i una de les 
més belles del país gràcies al seu retaule 
tríptic, pintat tant en la seva forma oberta com 
tancada. També veurem la casa del compositor 
noruec Eduard Grieg, i passejarem pel moll 
Bryggen, on podrem veure les boniques cases 
hanseàtiques típiques de la ciutat, continuarem 
fins a la Plaça Target, lloc de reunió i amb més 
animació de la ciutat. Un funicular ens portarà 
en 8 minuts fins a la Muntanya Floyfjellet (de 320 
metres sobre el nivell del mar), des d’on podrem 
gaudir d’una extraordinària vista panoràmica de 
la ciutat i els fiords. Dinar. Resta de la tarda lliure 
per descobrir aquesta ciutat. Sopar.

 3   BERGEN  BALESTRAND
Esmorzar. Després de l’esmorzar sortirem 
direcció a Balestrand. Ens traslladarem a l’estació 
de tren de Bergen, per agafar tren panoràmic 
que ens portés fins a Myrdal i Flam. Aquest 
recorregut és sens dubte un dels més atractius 
que podem realitzar a Noruega, i malgrat té 
vies normals, presenta un dels desnivells més 
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 8   HARSTAD – TROMSO
Esmorzar. Després de l’esmorzar embarcarem 
en un dels vaixells de la companyia Hurtigruten, 
amb el qual farem un creuer de vuit hores per 
la costa noruega. Aquesta travessa és una de 
les més impressionants, on podrem gaudir dels 
seus paisatges i fiords. Arribarem fins a la ciutat 
de Tromso, capital de Noruega septentrional. És 
un dels millors llocs del món on veure aurores 
boreals i el Sol de Mitjanit hi brilla des del 20 
de maig fins al 20 de juliol. Els seus orígens 
es remunten milers d’anys, malgrat la ciutat 
en sí es va fundar fa només 200 anys. Tromso 
enseguida es va convertir en el centre de caça 
de la regió àrtica i a principis de 1900 ja era el 
punt de partida per a les expedicions polars. Se 
la coneix també com “la porta de l’Àrtic”. Sopar.

 9 TROMSO  HONNISGSVAG
Esmorzar. Sortirem per carretera direcció 
Honnigsvag i Cap Nord. A l’arribada a Lyngseidet 
ens embarcarem en els ferri que ens portaran 
fins Svensby. Dinar. Aquí reprendrem la carretera 
per continuar fins Honninsgsvag, la ciutat més 
septentrional d’Europa i fins i tot del món. Amb 
només 2.300 habitants, va ser declarada ciutat 
just abans del canvi de normativa que establia 
que només a partir de 5.000 habitants es pot 
donar el títol de Ciutat a una població. Aquesta 
zona ha estat habitada des de fa 10.300 anys, on 
els homes primitius que hi vivien s’alimentaven 
probablement del que arribava del mar. Malgrat 
estar tan al Nord, les seves aigües no tenen 
gel, la qual cosa afavoreix la seva posició de 
port de pesca. Sopar. Després sortirem a fer la 
visita a Nordkapphallen i així poder apreciar el 
punt més al nord d’Europa. Situat en un penya-
segat a 307 metres sobre el mar, és la frontera 
final amb l’oceà àrtic, i sens dubte tota una 
experiència per als que poden veure el “Sol de 
Mitjanit” a la sortida de Juny. 

Ruta dels Trolls, que travessa alts cims fent 
una ziga-zaga de perfecte traçat, i ens ofereix 
unes vistes excepcionals. Seguirem per la vall 
de Ramsdal, fins Dombås, on realitzarem el 
dinar. La població és l‘encreuament de camins 
de Noruega per excel·lència. Arribarem a 
Trondheim a la tarda. Sopar. A l’hora convinguda 
trasllat a l’estació de tren, per agafar tren 
nocturn, per dirigir-nos a Bodo. Nit a bord en 
confortables cabines dobles.

 6   BODO – SVOLVAER
Esmorzar tipus box al tren. Un cop arribem a 
Bodo, sobre les 09.15 hores, ens trobarem amb 
el nostre autocar que ens portarà a conèixer 
la ciutat. Està situada en una península en un 
tram del litoral Nord de Noruega i ofereix moltes 
activitats per a qui li agrada viure l’aventura de 
trobar a les seves costes el corrent més fort 
del món. El seu comerç destaca en el treball de 
creatius artesans, bufadors de vidre, terrissaires 
i joiers. També hi ha una comunitat molt viva de 
músics que continua produint nous talents de 
manera contínua. Dinar. Acabat el mateix, ens 
dirigirem cap a Svolvaer, capital de les illes 
Lofoten i de gran tradició en la pesca del bacallà, 
i pel camí agafarem el ferri Bodo / Moskenes. 
Arribada a l’hotel i sopar.

 7 SVOLVAER – HARSTAD
Esmorzar. Avui farem una ruta de gran bellesa al 
llarg de fosques muntanyes rocoses on la densa 
boira ens ofereix unes fantasmagòriques visions 
que canvien constantment a causa del fort vent. 
Continuarem cap a la ciutat de Fiskebol, per 
enllaçar fins Andanes, a les illes Vesteralen on 
realitzarem el dinar. Aquest arxipèlag de petites 
illes està connectat amb Lofoten i terra ferma 
per un entramat de ponts. Continuarem ruta 
cap Harstad, a tan sols 250 Km del Cercle Polar 
Àrtic. Sopar.
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 10 HONNISGSVAG – ALTA  OSLO
Esmorzar. Sortirem per dirigir-nos cap a Alta. És 
una ciutat on es pot experimentar la cultura sami 
d’aprop i admirar els gravats rupestres que han 
estat reconeguts mundialment com a Patrimoni 
de la Humanitat per la UNESCO. Encara que no 
ens hi allotjarem en aquesta ocasió per les dates 
del viatge, en aquesta població hi ha el famós 
Sorrisniva Igloo Hotel, fet totalment de gel, i que 
obre les seves portes al gener per fondre’s en 
arribar la primavera. Dinar. A la tarda, anirem 
a l’aeroport per agafar el vol direcció a Oslo. 
Sopar i allotjament al nostre hotel.

 11 OSLO
Esmorzar. Avui farem la visita de la ciutat, on 
podrem veure els llocs més emblemàtics de la 
ciutat. Oslo ha estat capital del país des de 1814, 
quan Noruega va guanyar la seva independència 
de Dinamarca. Visitarem el Museu dels Vaixells 
Víkings. Dinar. Tarda lliure. Sopar.

 12 OSLO
Esmorzar. Avui seguirem coneixent la capital 
noruega que ofereix un conjunt d’activitats 
d’allò més interessants: el parc d’escultures de 
Vigeland, el Museu d’Esquí amb la seva Torre de 
trampolí de salts, la fortalesa Akershus... Sopar 
i allotjament.

 13 OSLO  BARCELONA
Esmorzar. Tindrem un temps lliure abans de 
dirigir-nos a l’aeroport per emprendre el vol 
que ens durà de retorn a Barcelona, deixant 
aquestes espectaculars terres de fiords, illes, 
valls i bells paisatges que haurem recorregut en 
el decurs del nostre viatge..

Preu: 5.580 euros

Informació d’interès:

El preu inclou:
* Vols internacionals amb SAS.
* Vols domèstics de línia regular.
* Tren nocturn en cabina doble.
* Allotjament en hotels de 4* a Harstadt, 
Tromso, Honninsvag i Oslo i 3*sup a la 
resta.
* Esmorzars en els hotels.
* Dinars i sopars als hotels o en restaurants 
seleccionats, detallats en l’itinerari.
* Transport en confortables autocars.
* Guia acompanyant de Baraka per a grups 
superiors a 15 persones.
* Guia local de parla castellana durant el 
viatge. 
En el cas de grups inferiors a 15 persones hi 
haurà assistència a l’aeroport de sortida i 
guia local per a tot el viatge.
* Servei de maleters als hotels.
* Propines a guies locals i conductors.
* Totes les visites, activitats i/o espectacles 
especificats en el programa.
* Assegurança de viatge i anul·lació.
* Taxes d’aeroport.
* Tot l’especificat en el programa.

El preu no inclou:
* Extres en els hotels.
* Begudes en els àpats.
* Àpats en horaris de vol o aeroport.
* Tot allò no especificat en el programa.

Suplements i descomptes:
Suplement individual: 620 euros.
Venda anticipada (pàg. 4): -200 euros
Consulteu suplements per vol en classe 
business.
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