GRAN CREUER FIORDS NORUECS - 2018
8 DIES / 7 NITS

VIATGE DEL 26 MAIG AL 02 JUNY 2018

INTRODUCCIÓ
No hi ha vacances comparables a un creuer pels fiords noruecs. Dedicat als
qui us agrada sentir-vos esglaiats per la bellesa de la naturalesa, amb els seus
escarpats penya-segats sobre el mar, les seves badies infinites i els seus
pintorescs pobles. Sens dubte serà una experiència inoblidable! Des de
Trondheim, viatja per Noruega fins al nord d’Alemanya amb Pullmantur
Amb el creuer Fiords del Nord, des de Trondheim fins a Rostock, visitaràs
importants monuments de Noruega i la costa nord d’Alemanya, com la
Catedral de Nidaros de Trondheim o l’Ajuntament de Rostock. A més, durant
els 8 dies de viatge, també t’acostaràs a diferents paisatges europeus, com el
Mirador de Fjellstua, a prop d’Alesund.

HORARIS D’AVIÓ I DATA PREVISTA
26/05/2018 – BARCELONA – PENDENT HORARI – ARRIBADA A TRONDHEIM
02/06/2018 – ROSTOCK – PENDENT HORARI – ARRIBADA A BARCELONA.

Dia 1.- Barcelona – Trondheim (Noruega).
Presentació a l’aeroport de Barcelona. Facturació en els mostradors de Pullmantur. Sortida amb vol
cap a Trondheim, la ciutat més antiga de Noruega i la tercera més
gran, superada tan sols per Oslo i Bergen. Es troba situada en el
condat de Sør-Trøndelag, just en el lloc on el riu Nid desemboca en
el fiord de Trondheim, oferint uns paisatges dignes d’admiració.
Ràpidament comprovaràs que és una ciutat amb molta vida i de
tradició vikinga. Entre els llocs destacats de Trondheim trobem la
catedral de Nidaros, construïda l’any 1070, el Palau de l’Arquebisbe,
que és el monument secular més antic de la regió escandinava, ja
que data del segle XII i el Stiftsgarden, un palau de fusta que és la
residència oficial dels reis noruecs quan visiten la ciutat. Depenent de l’hora d’arribada i entrada al
vaixell, Dinar i/o Sopar. Allotjament.

Dia 2.- Ålesund.
Creuer en Pensió completa i begudes Tot Inclòs. Possibilitat de conèixer la ciutat d’Alesund, a
Noruega, situada a la part alta dels fiords de Sunnmore, a la boca del
fiord de Geiranger. En aquest lloc, podràs descobrir les enormes
muntanyes que coronen tota la seva costa i les nombroses illes i illots
que fan de l’impressionant fiord un entorn totalment idíl·lic. Realitzar
turisme a Alesund et convida a descobrir una ciutat integrada per
edificis molt colorits, amb materials propis de la zona, com ara la
pedra i el maó. El que diferencia a Alesund de la resta de ciutats
noruegues són els seus trets de l’estil Art Noveau que s’estenen no
només per alguns dels seus carrers, sinó també per tot el nucli urbà de la ciutat.

Dia 3.- Olden.
Creuer en Pensió completa i begudes Tot Inclòs. Si decideixes viatjar a Olden, Pullmantur et
portarà fins a la zona més allunyada del mar de Noruega, a la riba
sud del Nordfjord, el cinquè fiord més gran de Noruega. Es tracta
d’una zona envoltada d’imponents llacs, muntanyes i glaceres.
Aquesta petita localitat del sud d’Escandinavia es troba molt a prop
del turístic refugi de muntanya de Briksdal. El camí per a arribar fins
allà està ple d’algunes de les més belles cascades de Noruega. A
més, si el que t’apassiona són les vistes panoràmiques, no pots
deixar passar l’oportunitat de realitzar turisme a Olden i acudir al
mirador Huaren. Des d’allà, a 385 metres d’alçada, podràs albirar les
impressionants valls d’Olden i Loen.

DIA 4.- Flåm.
Creuer en Pensió completa i begudes Tot Inclòs. Desembarca a Flåm, un enclavament situat
als peus del fiord d’Aurland, a la província noruega de Sogn
og Fjordane. Aquest poble és conegut per ser el punt de
partida d’un dels recorreguts en ferrocarril més atractius de
Noruega: el tren de Flåm. Es tracta d’una de les atraccions
turístiques més importants del país i atrau a milions de
turistes cada any. Durant aquest trajecte ferroviari de 20
quilòmetres de recorregut, admiraràs preciosos paisatges,
muntanyes nevades, rius que creuen barrancs i escarpades
vessants que et cautivaran. A més, un altre lloc destacat de
Flåm és Rallarvegen, més coneguda com la Ruta dels Caminers, un trajecte natural, ple de
catarates, que podràs realitzar amb bicicleta o a peu.

DIA 5.- Bergen.
Creuer en Pensió completa i begudes Tot inclòs. Viatjar a Bergen és una oportunitat única
per a conèixer els fiords noruecs més destacats, o el que és el mateix, els paisatges més
sorprenents d’Escandinavia. Bergen és una ciutat
atrapada entre les set muntanyes que composen la
vall Syv Fjell. En aquesta, a més d’entrar en contacte
amb la naturalesa noruega, també podràs conèixer
alguns llocs d’interès de Bergen, com ara el museu
Hanseàtic i el museu Schøtstuene. Un altre dels
principals reclams turístics de Bergen és el barri
de Bryggen. Es tracta de la zona del moll i compta
amb cases molt colorides, que daten del segle XVIII,
repletes d’història. Sens dubte, una de les instantànies més famoses i demandades de la ciutat.

Dia 6.- Stavanger.
Creuer en Pensió completa i begudes Tot Inclòs. Pullmantur et porta a un destí únic, a un

dels llocs més espectaculars del món, la ciutat de Stavanger. Està situada al sud-oest de Noruega i
s’ha convertit en la quarta ciutat del país, gràcies a la seva elevada població, ja que compta amb
aproximadament 123.000 habitants, a la seva activitat petroliera i al gran moviment que el seu port
pesquer presenta. A més, és també una de les
ciutats més culturals de tota Noruega. Gamle
Stavanger, nom amb el que també es coneix al
barri vell de Stavanger, és un dels racons de la
ciutat que no et pots perdre, així com el carrer
Ovre Holmegate, situat a l’altre banda del port,
on podràs trobar edificis de colors llampants en
els que es troben la majoria de comerços.

DIA 7.- Navegació.
Creuer en Pensió completa i begudes Tot Inclòs. Durant aquest
dia de navegació podrem gaudir de tots els nostres serveis a bord per
a fer allò que et vingui més de gust. Podràs relaxar-te al Spa amb un
massatge, navegar per internet, practicar algun dels molts esports o
visitar el gimnàs, estirar-te al sol a coberta gaudint de la teva beguda
preferida, jugar al casino o gaudir de les divereses opcions al teu
abast.

DIA 8.- Rostock (Alemanya) - Barcelona.
Aquesta ciutat alemanya és dels principals ports del país en
el mar Bàltic. Rostock encara conserva una part emmurallada
amb les seves torres medievals, així com un convent medieval
que ara és el museu de la ciutat. A més, un altre lloc
d’interès de Rostock és l’església de Santa Maria,
caracteritzada pel seu rellotge astronòmic, un dels més
antics del nord d’Europa.
Quant et trobis realitzant turisme a Rostock tindràs
l’oportunitat de visitar la Plaça del Mercat Vell, que avui en
dia està plena de botigues de souvenirs i productes d’artesania,
així com la Ciutat Mitjana, on s’ubiquen edificis més
moderns, com ara l’Ajuntament, la Plaça del Mercat Nou o l’església de Santa Maria.
Depenent de l’horari de sortida de l’avió , l’últim servei al vaixell pot ser Esmorzar o Dinar. Trasllat
a l’aeroport i retorn a Barcelona en avió de línia regular. FI DELS NOSTRES SERVEIS
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DOBLE INTERIOR FL: 1.270 €
INDIVIDUAL INTERIOR FL: 1.675 €
DOBLE EXTERIOR SUPERIOR: 1.350 €
INDIVIDUAL EXTERIOR SUPERIOR: 1.775 €

Club Tahula té reservades 10 places.

INCLOU:
Trasllat amb avió Barcelona - Trondheim // Rostock - Barcelona
Creuer 8 dies / 7 nits en pensió completa
Paquet begudes tot inclòs (aigua, sucs, cafè, te, refrescos, begudes alcohòliques)
Accés i ús de les instal·lacions, gimnàs, jacuzzi,Piscina, tovalloles de piscina, discoteca,
espectacles de gran qualitat cada dia al teatre, etc.
Participació en tots els programes i activitats,
Festes temàtiques, balls diaris, concursos, etc.
Assegurança d’anul·lació justificada (valorat en 50 €)
Taxes d’embarcament i taxes de servei (propines)
NO INCLÒS:
Qualsevol servei no indicat a l’apartat “inclou”.
Trasllats a l’aeroport de Barcelona
Excursions facultatives.
Serveis addicionals, bugaderia, telèfon, etc.

INSCRIPCIONS
FOTOCÒPIA PASSAPORT
1r DIPÒSIT DE 200 € PER PLAÇA ABANS DEL 20 DESEMBRE 2017.
2n DIPÒSIT DE 600 € PER PLAÇA ABANS DEL 23 GENER 2018.
PAGAMENT FINAL ABANS DEL 23 ABRIL 2018
CaixaBank: IBAN - ES37 2100 1067 3602 0009 5858

ORGANITZACIÓ, INFORMACIÓ I RESERVES
Sra. Mariluz – Referència Club Tahula
TLFS. 93.245.10.20
692.39.45.29

E-MAIL: COMERCIAL1@VIAJESMIRALLUM.COM
WWW.VIAJESMIRALLUM.COM
WWW.VIAJEPTG.COM

