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Mundomar Cruzeiros preparou
uma série de excursões exclusivas em
Espanhol para conhecer as paisagens
mais fascinantes durante o seu
cruzeiro pelos Fiordes Noruegueses: 
Haugesund, Skjolden, Olden e Bergen

Preço especial contratação do 
programa completo desde: 
adultos: 321€ 
crianças: 294€

5% de
desconto

Excursão de Haugesund, Noruega 
- Avaldsnes 
- Cidade Velha de Nordvegen
- Igreja de Olav 
- Fazenda Vikinga 

Adulto 99€
Criança  81€

por pessoa

Excursão de Skjolden / Sognefjord
- Passeio panorâmico de Skolden 
- Parque Nacional Jotunheimen

Excursão de Olden (Sem troll), Noruega
- Visita ao Glaciar Briksdal

Excursão de Bergen, Noruega 
- Panorâmica de Bergen 
- Mercado dos Pescadores e Flores 
- Píer Bryggen 
- Igreja de Santa María 
- Suba ao funicular do Monte Fløien

Excursão de Olden (Com Troll), Noruega
- Visita ao Glaciar Briksdal
- Passeio em carro troll
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Excursão de Bergen, Noruega 
Com Autocarro
- Vista panorâmica de Bergen
- Visite os bairros de Sandviken, Nordnes,
   Danmarksplass, Paradis e Hanseático.
- Glamlehaugen
- Mercado do peixe
- Subida do Monte Fløien por
   caminho-de-ferro funicular

Adulto 131€
Criança  131€

por pessoa

Adulto 51€
Criança  51€

por pessoa

Adulto 89€
Criança  89€ 

por pessoa

Adulto 56€
Criança  47€

por pessoa

Adulto 88€
Criança  79€

por pessoa



Excursão de Haugesund, Noruega 
14 de agosto de 2023

- Avaldsnes 
- Cidade Velha de Nordvegen
- Igreja de Olav 
- Fazenda Vikinga 
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Passeio de 4 horas (das 09:00 às 13:00)

Saída no porto. Começaremos a excursão apanhando um autocarro para desfrutar desta magnífica experiência 
viking na qual descobrirá como era a vida naquela época. Visitaremos Avaldsnes, a residência real mais antiga da 
Noruega, lar do primeiro rei da Noruega, Harald I. Visitaremos também a Igreja de Saint Olav, construída por Håkon 
Håkonson em 1250, é o monumento mais importante desta grande era da história norueguesa. Numa formação 
bem no subsolo encontraremos a fonte de todo o conhecimento e no Centro Histórico de Nordvegen (visita
incluída), percorreremos a fascinante história dos líderes vikings de Avaldsnes e o mundo mágico de mitologia 
nórdica. Na Fazenda Viking, experimentaremos o modo de vida viking. Vamos dar uma olhada por dentro das casas 
vikings e viajaremos a este fascinante período para compreender o quotidiano dos vikings.

adulto 99€
criança  81€

por pessoa



Excursão de Skjolden / Sognefjord
15 de agosto de 2023

- Passeio panorâmico de Skolden 
- Parque Nacional Jotunheimen

Passeio de 3 horas (das 12h15 às 15h15)

Saída no porto.Nesta excursão, faremos um trajeto de autocarro por uma das estradas mais espetaculares da 
Europa (a mais alta da Noruega), cruzando a passagem da montanha Sognefjell. Conheceremos os arredores do 
Parque Nacional Jotunheimen. Este parque tem uma extensão de 1200 km2. Durante a viagem, 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.
Retorno ao porto.

adulto 131€
criança 131€

por pessoa
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Passeio de 4,5 horas (das 10:00 às 14:30)

Saída no porto. Visita ao Glaciar Briksdal, localizado no Parque Nacional Jostedalsbreen, Briksdal é o mais famoso 
dos braços Jostedal, o maior glaciar de toda a Europa, com uma área total de 486 km2 e cerca de 400 m de
profundidade máxima.

• Caminhada na Geleira Briksdal
Traslado de autocarro para o parque. Uma vez lá, desfrutaremos de uma rota de trekking ao longo da trilha marcada 
que nasce na margem direita do rio. Em menos de um quilómetro chegaremos a uma ponte que atravessa as águas 
bravas ao lado de uma grande cachoeira. Subindo o caminho com degraus chegaremos a outra ponte, de onde já 
se avista a língua do glaciar e de onde parte um caminho que sobe até ao sopé do cume do geleira. Avançando um 
pouco mais no caminho chegaremos ao impressionante local que se forma, com o magnífico panorama da geleira, 
água e lago.

Observação:
A realização do percurso não é complicada, embora possa ser considerada de dificuldade média-alta. O tempo
estimado para a realização do percurso é de 2 horas com um percurso de aproximadamente 5 km.

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

- Visita ao Glaciar Briksdal

adulto 51€
criança 51€

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

- Visita ao Glaciar Briksdal
- Passeio em carro troll

adulto 89€
criança 89€

por pessoa

Passeio de 4,5 horas (das 10:00 às 14:30)

Visita ao Glaciar Briksdal, localizado no Parque Nacional Jostedalsbreen, Briksdal é o mais famoso dos braços
Jostedal, o maior glaciar de toda a Europa, com uma área total de 486 km2 e cerca de 400 m de profundidade 
máxima.

• Excursão de carro troll Olden para Briksdal Glacier
Traslado em autocarro para o parque. Uma vez lá, desfrutaremos de uma rota de troll-car (bilhete incluído). Parada 
em cerca de 700 metros do sopé do cume da geleira. O troll-car o levará ao ponto de partida.

Observação:
Uma viagem de ida e volta em um carro Troll de 1,5 horas. aprox.
A lotação máxima por viagem é de 6 pessoas.
Lugares limitados, recomendamos reservar com antecedência.

*Excursão acompanhada por um Guia Assistente, sem guia local.
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Excursão de Bergen, Noruega
17 de agosto de 2023

- Panorâmica de Bergen 
- Mercado dos Pescadores e Flores 
- Pier Bryggen 
- Igreja de Santa Maria  
- Suba ao funicular do Monte Fløien

Passeio de 4 horas (das 09:00 às 13:00)

Saída no porto. Passeio panorâmico pela cidade para ver, entre outros, o Mercado dos Pescadores e das Flores, 
Bryggen e o cais hanseático. O passeio oferece uma imagem íntima de como se vivia na Idade Média e os seus 
edifícios foram declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. A igreja de pedra de Santa Maria com a sua 
entrada românica e suas torres semelhantes são o edifício mais antigo de Bergen. Subida com o funicular
Fløibanen (bilhete incluído) ao Monte Fløien para ter vistas imbatíveis da cidade.
Retorno ao porto.

adulto 57€
criança 47€

por pessoa
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Excursão de Bergen, Noruega
Com Autocarro
17 de agosto de 2023

- Panorâmica de Bergen 
- Mercado dos Pescadores e Flores 
- Pier Bryggen 
- Igreja de Santa Maria  

Visita de 4 horas (das 09:00 às 13:00)

Recolher no porto
Faremos uma viagem panorâmica de autocarro pela cidade, visitando o bairro Sandviken, a península Nordnes, 
Danmarksplass e o bairro Paradis. Visitaremos também o Bairro Hanseático. Posteriormente iremos à periferia 
da cidade para visitar Gamlehaugen, a actual residência da Família Real Norueguesa. O passeio termina com uma 
visita ao mercado do peixe. Ascensão com o funicular Fløibanen (bilhete incluído) ao Monte Fløien para uma vista 
imbatível da cidade.  
Regresso ao porto.

adulto 89€
criança 79€

por pessoa
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Preços das excursões por pessoa Adulto Criança
(atè 11 anos)

Haugesund 99€ 81€

Skjolden 131€ 131€

Olden (Com troll) 89€ 89€

Olden (Sem troll) 51€ 51€

Bergen 57€ 47€

Bergen (Com autocarro) 89€ 79€

Preço especial para o programa completo Olden sem troll 
e Bergen sem autocarro (5% de desconto):            321€ 294€

Preço especial para o programa completo Olden com troll 
e Bergen sem autocarro (5% de desconto): 357€ 329€

Preço especial para o programa completo Olden sem troll 
e Bergen com autocarro (5% de desconto):         352€ 325€

Preço especial para o programa completo Olden com 
troll e Bergen com autocarro (desconto 5 %):              388€ 360€

O preço inclui :
- Guia em espanhol 
- Ingressos indicados no programa 

O preço não inclui:
- Gorjetas
- Qualquer outro serviço não descrito

Data de atualização 12 de janeiro de 2023

Dificuldade Fácil
Inclui caminhadas curtas de

distância intermediária, 
cerca de relativamente um 

pedaço de terra
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
participantes. 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 
ao 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 às de-
terminada temperatura do dia. Observe que em alguns templos e locais turísticos é necessário que tire 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 Cruceros 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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