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A Mundomar Cruzeiros tem preparado 
uma série de excursões exclusivas 
com guia em espanhol para que
conheça locais mais fascinantes
durante o seu cruzeiro pelo Cabo
Norte: Bergen, Flaam, Andalsnes, 
Trondheim, Honningsvag, Tromso, 
Olden, Skjolden.

Preço especial contratando 
o programa completo desde: 
adultos: 926€
crianças: 871€

5% de
desconto

Excursão de Bergen, Noruega 
- Panorâmica de Bergen (a pé e bus)
- Bairros de Sandviken, Nordnes (bus)
- Danmarksplass, Paradis e bairroo Hanseático (bus)
- Glamlehaugen (bus)
- Mercado de peixe (a pé e bus)
- Subida em funicular Monte Fløien (a pé e bus)
- Igreja de Santa María e Cais Bryggen (a pé)

Excursão de Flaam, Noruega
- Cruzeiro por Nærøyfjord e Aurlandsfjorden
- Gudvangen

Excursão de Trondheim, Noruega
- Panorâmica de Trondheim 
- Catedral de Nidaros
- Fortaleza Kristiansten

Excursão de Tromso, Noruega 
- Panorâmica de Tromso 
- Catedral do Artico
- Centro Polaria

Excursão Honningsvag, Noruega
- Magerøy
- Centro de Visitantes do Cabo Norte
- Capela de St. Johannes
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Adulto 85€
Chd 85€

por pessoa

Adulto 111€
Chd 111€

por pessoa

Adulto 196€
Chd 159€
por pessoa

Adulto 118€
Chd 107€
por pessoa

(*Não inclui Excursão em Olden com Troll, 
nem Bergen em bus)

Excursão de Olden,
Noruega*
- Visita ao glaciar Briksdal
- Opção Caminhada ou Troll Car

Adulto 82€
Chd 82€

por pessoa

Adulto 179€
Chd 162€

por pessoa

Troll Car

Excursão de Skjolden, Noruega
- Montanha Sognefjell
- Parque Nacional Jotunheimen Adulto 197€

Chd 197€
por pessoa

Excursão de Andalsnes, Noruega
- Río de salmões Rauma
- Monte Romsdalshorn
- Trolltindane
- Troll Wall
- Ponte Sogge

Adulto 129€
Chd 129€
por pessoa

Adulto 57€
Chd 47€

por pessoa

Adulto 120€
Chd 110€

por pessoa

Em bus

- Vale Isterdal
- Trollstig
- Cascata Stigfoss
- Trollstigheimen Mountain
   Lodge

A pé

Caminhada



Excursão de Bergen, Noruega 
21 de agosto de 2023

- Panorâmica de Bergen
- Mercado de Pescadores e Flores
- Cais Bryggen
- Igreja Santa Maria
- Subida em funicular Monte Fløien

Tour de 3 horas (De 11:00 a 14:00)

Recolha no porto
Passeio a pé pela cidade para ver, entre outros, o Mercado dos Pescadores e das Flores, Bryggen e o cais
hanseático. O passeio oferece uma imagem íntima da vida na Idade Média e seus edifícios foram declarados
Património da Humanidade pela UNESCO. A igreja de pedra de Santa Maria (vista exterior) com a sua entrada 
românica e torres semelhantes é o edifício mais antigo de Bergen. Suba com o funicular Fløibanen (bilhete
incluído) até ao Monte Fløien para ter vistas imbatíveis da cidade. Regresso ao porto 
Regresso ao porto.

adultos 57€
chd’s  47€

por pessoa
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Excursão de Bergen em Bus,
Noruega
21 de agosto de 2023

- Panorâmica de Bergen
- Visita dos bairros de Sandviken, Nordnes,
- Danmarksplass, Paradis e bairro Hanseático
- Glamlehaugen
- Mercado de peixe
- Subida em funicular Monte Fløien

Tour de 4 horas (de 11:00 a 15:00) 

Recolha no porto
Faremos um tour panorâmico pela cidade em autocarro para conhecer o bairro de Sandviken, a península
de Nordnes, Danmarksplass e do distrito de Paradis. Também visitaremos o bairro hanseático. Mais tarde 
iremos para a periferia para visitar Gamlehaugen, a atual residência da Família Real Norueguesa. Terminaremos 
o passeio visitando o mercado de peixe. Suba com o funicular Fløibanen (bilhete incluído) até ao Monte Fløien 
para ter vistas imbatíveis da cidade.
Regresso ao porto.

adultos 120€
chd’s  110€

por pessoa
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Excursão de Flaam, Noruega
22 de agosto de 2023

- Cruzeiro por Nærøyfjord e Aurlandsfjorden
- Gudvangen

Tour de 5 horas (de 09:30 a 14:30)

Iremos para o cais de Flaam para embarcar num ferry (bilhete incluído) no qual atravessaremos o Aurlandsfjorden, 
com 29 quilómetros de comprimento, um dos fiordes mais profundos da Noruega, atingindo uma profundidade de 
962 metros. Desembarcaremos na pequena aldeia de Gudvangen. Aqui, teremos algum tempo livre para admirar o 
fiorde de Nærøy e o seu vale, as cascatas que descem do cume das montanhas e a foz do rio Nærøydalselvi.
Podemos tirar uma fotografia com as duas esculturas de madeira Viking e Drakkars (barco) ou visitar a povoação 
Viking Viking Valley e regressar ao porto de Flaam de autocarro.

adultos 85€
chd´s 85€

por pessoa
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Excursão de Andalsnes, Noruega 
23 de agosto de 2023 

- Rio de salmões Rauma
- Monte Romsdalshorn
- Trolltindane
- Troll Wall
- Ponte Sogge
- Vale Isterdal
- Trollstig
- Cascata Stigfoss
- Trollstigheimen Mountain Lodge

Tour de 3.5 horas (de 11:00 a 14:30)

Recolha no porto.
Saindo de Åndalsnes, viajaremos de autocarro ao longo do rio Rauma Salmon para admirar as suas
altas montanhas de ambos os lados. De um lado veremos o Monte Romsdalshorn com 1524 metros de altura e do 
outro veremos o Trolltindane com 1554 metros de altura. Em seguida, passaremos perto da parede vertical
suspensa conhecida como “parede dos trolls”. Mais tarde, cruzaremos a ponte Sogge em direção ao Vale Isterdal, 
que é cercado por montanhas famosas como “O Rei, A Rainha e O Bispo”. Subiremos a estrada Trollstig (Trilha dos 
Trolls) pelo vale seguinte. Uma vez no vale, faremos uma paragem para fotos para admirar a bela cachoeira
Stigfoss de 180 metros. Também pararemos no Trollstigheimen Mountain Lodge, onde pode, opcionalmente,
tomar café, chá e bolos enquanto aprecia as magníficas vistas das montanhas selvagens e virgens do vale de
Isterdal. 
Regresso ao porto.

adultos 129€
chd´s 129€

por pessoa
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Excursão de Trondheim, Noruega
24 de agosto de 2023

- Panorâmica de Trondheim
- Catedral de Nidaros
- Fortaleza Kristiansten

Tour de 3 horas (de 09:00 a 12:00)

Recolha no porto.
O passeio começará com um passeio panorâmico de autocarro por Trondheim, a cidade mais antiga e a terceira
maior na Noruega, depois de Oslo e Bergen. Possui uma vasta rede de percursos pedonais, pelo que podemos
desfrutar do encanto desta cidade com um percurso atrativo. A principal atração de Trondheim é a Catedral de
Nidaros, a maior construção medieval dos países escandinavos (entrada incluída). É uma catedral de estilo
românico e gótico e é um destino de peregrinação de renome. Finalmente visitaremos a Fortaleza Kristiansten 
(visita exterior).
Regresso ao porto.

adultos 111€
chd´s 111€

por pessoa
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Excursão de Honningsvag,
Noruega
26 de agosto de 2023

- Magerøy
- Centro de Visitantes do Cabo Norte
- Capela de St. Johannes

Tour de 4 horas (de 11:00 a 15:00)

Recolha no porto
A visita acontecerá no extremo norte da Terra, onde o Oceano Atlântico e o Oceano Ártico se encontram. Esse lugar 
é conhecido como Nordkapp, o Cabo Norte. Visitaremos Magerøy de autocarro, cuja viagem nos encantará pela sua 
paisagem característica. Se tivermos sorte, poderemos ver renas pelo caminho. Mais tarde, visitaremos o Centro 
de Visitantes do Cabo Norte (‘North Cape Hall’) (entrada incluída) que recebe várias exposições ao longo do ano. 
Também visitaremos a Capela de St. Johannes (visita exterior), a capela ecumênica mais ao norte do mundo, é um 
local popular para casamentos. Esta excursão inclui a entrega do diploma de chegada ao Cabo Norte.
Regresso ao porto.

adultos 196€
chd´s 159€

por pessoa
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Excursão de Tromso, Noruega 
27 de agosto de 2023

- Panorâmica de Tromso
- Catedral do Ártico
- Centro Polaria

Tour de 3 horas (de 10:00 a 13:00)

Recolha no porto
Primeiro, faremos um passeio de autocarro pela cidade de Tromsø, localizada na pequena ilha de Tromsø, 350
quilômetros ao norte do Círculo Polar Ártico. Começaremos com um passeio panorâmico pela cidade visitando a 
Catedral Ártica (visita exterior, acesso à catedral não incluído), uma igreja paroquial que foi construída em 1965. 
Embora eclesiasticamente falando não seja uma catedral, a denominação popular deu-lhe este título inválido. A 
Catedral do Ártico é um dos monumentos mais visitados da cidade de Tromsø devido à sua beleza.
Mais tarde visitaremos o Polaria Center (entrada incluída), um centro fascinante onde podemos experimentar uma 
caminhada polar, assistir a uma interessante apresentação sobre a vida no Ártico ou ir aos aquários para observar a 
vida marinha das áreas polares.
Regresso ao porto

adultos 118€
chd´s 107€

por pessoa
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Tour de 4.5 horas (de 09:30 a 14:00)

Recolha no porto.
Visita do Glaciar Briksdal, situado no Parque Nacional de Jostedalsbreen, Briksdal é o mais famoso dos braços 
de Jostedal, o maior glaciar de toda a Europa, com uma superfície total de 486 km2 e uns 400 m de profundidade 
máxima.
Transfers em autocarro incluídos desde/até ao porto.

• Caminhada no Glaciar Briksdal
À chegada ao parque, o excursionista poderá desfrutar de um percurso pedestre ao longo do caminho assinalado 
que sobe pela margem direita do rio. Em menos de um quilómetro chegará a uma ponte que atravessa as águas 
agitadas ao lado de uma grande cachoeira. Subindo o caminho com degraus, chega-se a outra ponte, de onde já se 
avista a língua do glaciar e de onde começa um caminho que sobe até ao sopé do cume do glaciar.
Avançando um pouco mais no caminho, chegará à impressionante paisagem que se forma, com a magnífica vista 
panorâmica da geleira, da água e do lago.

Nota:
A realização do percurso não tem complicação, apesar que pode considerar-se de dificuldade média-alta.
O tempo estimado para a realização do percurso é de 2 horas com um total de uns 5 km aproximadamente.

*Excursão acompanhada por Guia Assistente, sem guia local.

Excursão de Olden (Sem troll), 
Noruega
29 de agosto de 2023-

- Visita ao Glaciar Briksdal

adultos 82€
chd´s 82€

por pessoa
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Excursão de Olden (Com troll), 
Noruega
29 de agosto de 2023-

- Visita ao Glaciar Briksdal
- Excursão em troll car

adultos 179€
chd´s 162€

por pessoa

Tour de 4 horas (de 09:00 a 13:00)

Recolha no porto.
Visita do Glaciar Briksdal, situado no Parque Nacional de Jostedalsbreen, Briksdal é o mais famoso dos braços 
de Jostedal, o maior glaciar de toda a Europa, com uma superfície total de 486 km2 e uns 400 m de profundidade 
máxima.
Transfers em autocarro incluídos desde/até ao porto.

• Excursão de Olden em troll-car ao Glaciar Briksdal

À chegada ao parque o excursionista poderá desfrutar de um passeio em troll-car (ticket incluído) pelo parque 
fazendo o mesmo percurso que os caminhantes. Paragem a uns 700 metros do sopé do cume do glaciar. O troll-car 
levá-lo-á depois ao ponto de início.

Nota:
Uma viagem de ida e volta em Troll-car de 1,5 hrs. aproximadamente.  
A  capacidade máxima por veículo é de 7 pessoas.
Lugares limitados recomendamos reservar com antecedência.

*Excursão acompanhada por Guia Assistente, sem guia local.

EXCURSÕES
Cabo Norte 2023



Excursão de Skjolden, Noruega 
30 de agosto de 2023 

- Montanha Sognefjell
- Parque Nacional Jotunheimen

Tour de 4 horas (de 10:00 a 14:00)

Recolha no porto.
Nesta excursão, faremos uma rota de autocarro por uma das estradas mais espetaculares da Europa (a mais alta da 
Noruega), pela passagem da montanha Sognefjell. Conheceremos os arredores do Parque Nacional
Jotunheimen. Este parque tem uma extensão de 1200 km2. Para chegar ao parque, ao longo do trajeto
desfrutaremos de vistas impressionantes de vinte e sete dos picos mais altos da Noruega.
Finalmente, aproveitaremos o tempo livre no planalto para caminhar e apreciar a bela paisagem.
Regresso ao porto

adultos 197€
chd´s 197€

por pessoa
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Preços de excursões por pessoa Adulto Criança
(até 12 anos)

Bergen a pé 57€ 47€

Bergen com autocarro 120 € 110 €

Flaam 85 € 85 €

Andalsnes 129 € 129 €

Trondheim 111 € 111 €

Honningsvag 197 € 160 €

Tromso 118 € 107 €

Olden Senderismo 82 € 82 €

Olden Troll car 179 € 162 €

Skjolden 197 € 197 €

Opção 1: (Olden sem troll e Bergen sem bus) Preço especial 
contratando programa completo (- 5%) 926 € 871 €

Opção 2: (Olden sem troll e Bergen com bus) Preço
especial  contratando programa completo (- 5%) 986 € 930 €

Opção 3: (Olden com troll e Bergen sem bus) Preço
especial  contratando programa completo (- 5%) 1019 € 946 €

Opção 4: (Olden com troll e Bergen com bus) Preço
especial contratando programa completo (- 5%) 1.078 € 1006 €

O preço inclui 
- Guia local em espanhol em Bergen, Andalsnes, 
Trondheim, Honningsvag, Tromso e Skjolden.
- Transfers, entradas indicadas no programa
      

O preço não inclui
- Gratificações
- Guia local em Olden nem Flaam
- Qualquer outro serviço não descrito

Data de atualização 17 de maio de 2023

Dificuldade Fácil
Inclui caminhadas curtas de
distância intermédia, sobre
um terreno relativamente
moderado com possíveis

degraus.

Dificuldade Difícil
Os participantes devem
estar fisicamente aptos

Inclui comida
almoço no restaurante

local. (bebida não incluída
a menos que indicado).

Dificuldade Média
Atividade moderada,

incluindo caminhadas
de longa distância, subir

escadas e longos períodos
em pé.

Inclui um lanche ou
aperitivo

(bebida não incluída
a menos que indicado)

Simbologia
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Anotações importantes
• Estas excursões serão realizadas em grupos e para a sua realização deverá haver um mínimo de 20 participan-
tes.
No caso de não atingir o mínimo estabelecido, o preço poderá ser alterado.
• Lugares limitados pelo que recomendamos reserva antecipada. Venda antecipada disponível até 10 dias antes da
saída do cruzeiro.
• Neste documento oferecemos-lhe uma descrição aproximada das visitas, que podem variar dependendo de vários
fatores e circunstâncias.
• A duração também pode variar dependendo dos horários de escala. A ordem do passeio pode variar por questões
logísticas, relacionadas aos horários de abertura e fechamento e com a intenção de não supersaturar os
monumentos
ou espaços visitados. Observe que podem ocorrer filas, atrasos e esperas em alguns horários e locais específicos,
bem como fechamentos para eventos oficiais.
• Os bilhetes incluídos são os expressamente indicados na descrição.
• É recomendável que os passageiros usem roupas e sapatos confortáveis, adaptando-os também ao clima e à
determinada temperatura do dia. Observe que em alguns templos e locais turísticos é necessário que tire os seus
sapatos.
• Os passeios requerem caminhada e subida de escadas e não são acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida
ou em cadeira de rodas.
• Mundomar Cruzeiros não se responsabiliza por excursões que não possam ser realizadas ou que possam sofrer
mudanças de horário e programa devido a mudanças no itinerário do cruzeiro. Mesmo assim, a empresa tentará dar
sempre um serviço adequado a cada variação.

Condições de reserva e cancelamento
Depósito de reserva de 25% das visitas contratadas.
Pagamento final de 75% junto com a data final de pagamento do cruzeiro.
Uma vez confirmada a reserva por escrito e efetuado o pagamento do depósito, serão aplicadas as mesmas taxas de
cancelamento do cruzeiro.
O dinheiro não será devolvido para as excursões que o cliente decidir não realizar no destino. A responsabilidade
pela prestação dos serviços contratados cessará quando estes forem afetados por motivos de força maior,
entendendo-se como tais aquelas circunstâncias alheias aos organizadores, anormais e imprevisíveis. No entanto, a
assistência necessária será fornecida ao cliente afetado.
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