
 

 
 

NORUEGA 

Onde montanhas e fiordes encontram o Oceano 

Fotografias da Noruega dos Fiordes revelam um cenário 

espetacular com geleiras azuis, cachoeiras e montanhas cobertas 

de neve que se impõem acima da água. Por aqui, focas e águias 

reinam, enquanto baleias e peixes patrulham as profundezas dos 

fiordes!  

 

Dia 1 – Bem vindo a Ålesund (Noruega) 

Transfer do aeroporto de Ålesund para nosso hotel. Reunião 

com o guia local para apresentação do programa da semana e 

montagem das bicicletas. Jantar de boas vindas no restaurante 

BRO (Guia Branco 2019) 
 

Refeições: Jantar  

Hospedagem: Hotel Brosundet - https://www.brosundet.no/no 
 

Dia 2 - The Atlantic Road 
Vamos explorar em caiaque o distrito Art Nouveau da famosa 

Ålesund e depois seguimos em um transfer para Molde para 

almoço. Hora de pedalar (45km) de Bud para Håholmen, ao 

longo da famosa Atlantic Road até nosso hotel! O hotel é um 

conjunto original de casas, e você vai se divertir aqui. O 

Håholmen Sea Cottages consiste em 25 edifícios, incluindo o 

edifício principal, salas de reunião, quartos de hotel, um pub, 

um restaurante e um museu. Os convidados circulam entre os 

prédios, exatamente como faziam na comunidade de pescadores 

nos velhos tempos. É muito inspirador experimentar a cultura e 

a natureza costeiras dessa maneira. 
 

Refeições: Café da manhã, almoço e jantar 

Hospedagem: Hotel Håholmen Havstua - 

https://www.classicnorway.no/hotell/haholmen-havstuer/ 
 

Dia 3 – Pedalando pelo fiordes! 

Pela manhã um transfer nos levará ate Eide, onde iniciamos 

nosso pedal de hoje (60km) até Angvika, pedalando por uma 

estrada plana ao longo dos fiordes. Nosso hotel - Angvik Gamle 

Handelsted é uma pequena jóia, pois está maravilhosamente  

Região: Noruega 

Destino: Fiordes da Noruega 

Duração: 8 dias e 7 noites 

Nível da pedalada: moderado 

Próxima saída: 09 a 15 de Agosto 

Preço por pessoa a partir de € 

4.320,00 em ocupação dupla 

Suplemento Single: €650,00 
OBS: valores acima não incluem impostos – IOF, 
referência cambio turismo 
 

Característica do programa:  

  
Sobre a região 
 

A incrível paisagem da Noruega dos 

Fiordes foi criada por sucessivas eras do 

gelo e não mudou muito desde que os 

primeiros humanos se estabeleceram na 

região. Basicamente toda a área tem 

braços de fiordes e cachoeiras 

acessíveis e a Unesco incluiu a região 

oeste dos fiordes noruegueses, que inclui 

os fiordes de Geiranger e de Nærøy, em 

sua famosa lista de patrimônios culturais 

da humanidade. Na Noruega dos Fiordes 

você encontra de tudo, desde rochedos 

inóspitos até grandes cidades. Um curta 

viagem leva você dos limites da vida 

urbana até a calma do interior e natureza 

selvagem. Não é por acaso que Ålesund 

e suas áreas vizinhas estão entre as 

regiões mais visitadas da Noruega. 

Muitos escolhem essa pérola do estilo 

Art Nouveau como o ponto de partida 

para explorar a região do Geirangerfjord, 

reconhecida como Patrimônio Mundial 

da UNESCO. Outras atrações de 

destaque são o santuário de aves na ilha 

de Runde e os cumes nevados das 

montanhas do Hjørundfjord e 

Sunnmørsalpene. As imponentes 

montanhas proporcionam as condições 

ideais para férias com atividades ao ar 

livre. Nesta paisagem exuberante, os 

picos alcançam atitudes de cerca de 

2.000 metros e projetam-se sobre os 

fiordes, com tons de azul safira. O fiorde 

Geirangerfjorden é conhecido como um 

dos tesouros dos fiordes noruegueses. 

Com seu característico contorno em 

forma de "S", a paisagem do fiorde 

integra a lista de Patrimônios Mundiais. 

https://www.brosundet.no/no
https://www.classicnorway.no/hotell/haholmen-havstuer/


 
situado perto do Fiorde de Tingvoll na região de Nordmøre,  

buscando o equilíbrio perfeito entre exclusividade e qualidade 

requintada, sem perder o ambiente caseiro informal. Desfrute de 

um descanso no SPA, dê um mergulho no fiorde e prepare-se 

para um jantar incrível! Nosso menu de inspiração para cinco 

pratos é servido em Bøkkerstua. 

 

Refeições: Café da manhã, almoço e jantar 

Hospedagem: Hotel Angvik Gamle Handelsted - 

https://www.classicnorway.no/hotell/angvik-gamle-handelssted/ 

 

Dia 4 – Pedalando pelos fiordes! 

Vamos pedalar 55 km ao longo do dia, Angvika para Vistdal. 

Possibilidade de uma atividade extra nesse dia será visitar uma 

fazenda local de produtores de alimentos (de acordo com ritmo 

de pedalada do grupo e disponibilidade da fazenda). Nosso 

jantar hoje a noite será no charmoso hotel Aak! 
 

Refeições: Café da manhã, almoço e jantar 

Hospedagem: Hotel Aak - https://www.hotelaak.no/en_GB 
 

Dia 5 – Pelas curvas de Trollstigen! 

Vamos pedalar 50 km até Valldal e subir o famoso Trollstigen! 

Chegando em Valldal você poderá fazer uma atividade extra -

canyoning em Valldal.  
 

Refeições: Café da manhã, almoço e jantar 

Hospedagem: Hotel Juvet ou Valldal Fjordhotel - 

https://juvet.com/  OU 

https://www.classicnorway.com/hotels/valldal-fjordhotell/ 

 

Dia 6 – Geiranger (Patrimônio Mundial dos Fiorde da 

Unesco) 

Vamos pedalar 40 km de Valldal até Geiranger e visitar sua 

famosa fábrica de chocolates. Em seguida podemos caminhar 

pelo pelo fiorde de Geiranger ou até mesmo fazer um pouco de 

caiaque. Agora é hora de descansar e jantar com vista no nosso 

Hotel. O Hotel Utsikten, Geiranger é o hotel mais alto de 

Geiranger. Em nenhum outro lugar você pode acordar, tomar 

café da manhã ou jantar com essa vista incrível. O hotel foi 

construído em 1893. 

 

Refeições: Café da manhã, almoço e jantar 

Hospedagem: Hotel Classic Norway Utsikten - 

https://www.classicnorway.com/hotels/hotel-utsikten-geiranger/ 

 

Dia 7 – O imponente e maravilhoso Hjørundfjord! 

Transferência de ferry para Hellesylt (1h) de onde saímos para 

pedalar 30 km no belo vale de Norangdal. Almoço no Chirstian 

Gaard (https://christian-gaard.no/en/framside-en/), esteja pronto 

para entrar em um lugar mágico. Todo objeto no local esconde 

algum segredo do povo da Noruega, do Hjørunfjord ou do 

Trandal. A atmosfera de Christian Gaard transporta você para  

No local, durante todo o ano, você 

encontrará áreas de beleza natural 

selvagem e intocada. A cidade de 

Ålesund conta com uma paisagem de 

rara beleza, realçada com várias ilhas 

distribuídas pelo Oceano 

Atlântico. Ålesund é conhecida pela 

arquitetura em estilo Art Noveau, 

resultado da reconstrução do cenário 

urbano em 1904, após um incêndio 

devastador. Atualmente, a cidade é o 

centro cultural da região e é sede de 

vários festivais – incluindo o Festival de 

Teatro de Ålesund, o Festival da Nova 

Literatura Norueguesa, o Festival 

Gastronômico Norueguês, além de 

eventos artísticos e musicais como o 

Jugendfest e o Trandal Country Festival. 

da UNESCO 

 

O que está incluído 

 7 noites de hospedagem com café 

da manhã 

 Transferência de / para o 

aeroporto. (Aeroporto de Ålesund 

Vigra) 

 Bicicletas próprias ao circuito, 

capacete, e garrafa de água 

 Guia especializado 

 Carro de apoio ao longo do 

percurso 

 Traslados desde a chegada até 

partida em Ålesund 

 Atividades extras ao ciclismos 

conforme discriminado no 

programa 

 Refeições como especificado no 

programa(almoços leves ou 

lanches durante o pedal) 
 

O que não está incluso 

 Aéreo até Ålesund 

 Gorjetas aos guias locais 

 Bebidas nas refeições 

 Seguro viagem (obrigatório) 

 Extras em hotéis (lavanderia, 

telefone, etc) 
 

OBS: Roteiro sujeito à alterações a critério da 

organização. Condições adversas de tempo não 
são motivos para cancelamento. Hotéis sujeito a 

alteração devido a disponibilidade 

 

https://www.classicnorway.no/hotell/angvik-gamle-handelssted/
https://www.hotelaak.no/en_GB
https://juvet.com/
https://www.classicnorway.com/hotels/valldal-fjordhotell/
https://www.classicnorway.com/hotels/hotel-utsikten-geiranger/
https://christian-gaard.no/en/framside-en/


 
 

outro mundo. Após o almoço, vamos percorrer 20 km pelo 

Hjørundfjord. Transfer de 30min para Åleusnd. Um jantar de 5 

pratos no melhor restaurante de Ålesund: N.5 - 

https://www.apotekergata5.no/en, nos espera para brindarmos o 

encerramento de nossa semana incrível por um pequeno trecho 

da gigante costa norueguesa! 

 

Refeições: Café da manhã, almoço e jantar 

Hospedagem: Hotel Brosundet - https://www.brosundet.no/no 

 

Dia 8 – Após o café da manhã, transfer para Ålesund, iremos 

retornar aos nossos mais variados destinos, com certeza que 

fizemos novos amigos e que o mundo, sob duas rodas, pode ser 

visto em outra velocidade e sob outra perspectiva! 

 

https://www.apotekergata5.no/en
https://www.brosundet.no/no

