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1º DIA – SÃO PAULO / BODØ
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros no 
embarque com destino a Bodø, na 
Noruega, com escalas a confirmar.

2º DIA – BODØ
Chegada a Bodø e traslado de nosso 
grupo para o centro da Cidade. 
Ali chegando, tendo energia, e 
se o horário de chegada permitir, 
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- 9 noites na Noruega
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- 8 jantares + 1 almoço conforme roteiro*
- café da manhã todos os dias**
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio (quando aplicável)
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

Pois é pessoal, coisas boas vem para quem as aguarda de coração aberto! Foi com muito esmero e carinho 
que, a rogo, desenvolvemos esta viagem pela Noruega, a visitar sua AURORA BOREAL! Sim, vamos no 
inverno, e precisaremos estar preparados para o frio, com botas e casacos fechados, mas as recompensas 
serão desproporcionalmente grandes! As chances de vermos a Aurora Boreal na Noruega, Suécia e Finlândia 
são provavelmente semelhantes, desde que viajemos acima do Círculo Ártico! Mas não é sem razão que 
escolhemos a Noruega para cenário desta nossa mais recente aventura. Quando comparada com Suécia e 
Finlândia, que são terras de planície majoritariamente em sua extensão, a Noruega é mais completa, pois tem 
uma mistura de linha costeira, montanhas e florestas, e cidades mais desenvolvidas e populares como Tromsø 
e Alta. Isto faz toda a diferença a nosso favor! E é claro, em nossa aventura, IREMOS AO POLO NORTE!!! 
Alguns podem se perguntar: mas esse passeio é para mim, será que tenho vigor físico para ele? E nossa 
resposta será: preparamos tudo com cuidado, em ambientes controlados, para que todos os nossos amigos 
possam provar, desde os mais atléticos, até aqueles que andam longe das academias... Imaginem um passeio 
em trenó puxado por cães Huskies em Tromsø... pronto, pare de imaginar e venha conosco experimentar essa 
alegria nova! Venha provar o que é o sabor de uma verdadeira aventura de Inverno Ártico com a Lielu!

Aurora Boreal (Noruega)
12 dias®

Bodø
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começaremos já a aproveitar nosso 
dia. Bodø é uma cidade situada 
em uma península no norte da 
Noruega, cidade esta que oferece 
uma gama de aventuras a seus 
visitantes. Há quem a visite para 
andar de caiaque; há quem a visite 
para jogar golfe; em ambos os 
casos, sob o sol da meia noite, ou 
seja, no verão! Nós a visitaremos 
no inverno para conhecer esse 
espetáculo natural com que Deus 
nos presenteou, mais precisamente 
a Aurora Boreal. Jantar (se o horário 
do voo permitir).

3º DIA – BODO / LOFOTEN / 
SVOLVAER
Café da manhã. Seguiremos então 
viagem de ônibus, por uma via 
cênica de cerca de 3 horas, desde 
Bodø, até Bognes. Em Bognes 
tomaremos uma balsa que nos 
levará a Lodingen. As montanhas 
e vistas beira-mar nos encantarão 
durante a caminhada, enquanto 
rumaremos ao Vestfjord, no norte 
da Noruega. Chegaremos então 
à vila de pescadores chamada 
Svolvaer, onde pernoitaremos.

E pensou que o dia se tinha acabado?! 
Nada feito, após o jantar partiremos 
em um passeio noturno de 4 horas 
em busca das famosas experiências 
de luzes do norte! Um guia local nos 
levará a um passeio inesquecível 
sob o céu das ilhas de Lofoten, que 
tem forte conexão viking em sua 
formação, enquanto nos oferecerá 
bebidas quentes, e um snack. Jantar.

4º DIA – SVOLVAER / TROLL 
FJORD / SVOLVAER
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nossa manhã a um cruzeiro de 3 
a 4 horas pelo famoso Troll Fjord, 
durante o dia. O ar puro e frio, como 
o gelo, a neve nas montanhas, e 
uma luz espetacular fazem deste 
passeio algo especial. Prepare-se, 
bem como a sua câmera! É comum 
enxergarmos águias por aqui de 
rabo branco, e, se a sorte sorrir 
para nós, por vezes até baleias! 
Teremos uma comida leve no barco 
e bebidas quentes. Seguiremos 
então de volta a nosso hotel. Jantar.

5º DIA – SVOLVAER / NARVIK
Café da manhã. Hoje deixaremos 
para trás as Ilhas de Lofoten 
para dirigir até Narvik. Com sua 
localização única, a região de 
Narvic converte-se no perfeito 
destino de viagem com natureza 
exuberantemente bela. Em Narvik 
teremos algum tempo para entrar 
em contato com a história desse 
local, e sua privilegiada posição 
próxima aos Ofotfjorden. À noite, 
lá seguiremos nós em um passeio 

pelo bondinho suspenso que nos 
levará até Narvikfjellet, que nos 
oferecerá uma vista panorâmica 
do Ofotfjord, circundado por 
montanhas magníficas. Com sorte, 
aqui teremos uma nova e especial 
oportunidade para ver as Luzes do 
Norte, por outro ângulo. Jantar. 

6º DIA – NARVIK / BARDU / 
TROMSØ
Café da manhã. Deixaremos então 
Narvik para seguir ao Parque de 
vida selvagem localizado mais ao 
norte na face da terra, o Parque 
Polar de Bardu!!! Ali aproveitaremos 
um passeio guiado de 1 hora e 
almoçaremos no parque (almoço 
incluído). O Parque Polar é o lar de 
alguns dos maiores predadores da 
Noruega, tais como ursos, lobos, 
lynxes, Wolverines e raposas, assim 
como lar de suas presas, tais como 
os veados, alces, renas e seus 
familiares genéticos. Seguiremos 
então viagem a Tromsø, cidade que 
é a capital do norte da Noruega, 
portão de entrada para o Ártico e 
que se localiza a cerca de 350 km 
a norte do Círculo Polar Ártico. Ali Lofoten

Aurora Boreal Narvik

Parque Polar

Troll Fjord



8º DIA – TROMSØ / ALTA
Café da manhã. Hoje dirigiremos 
através da estrada 91, passando 
por Lyngseidet até chegar a Alta. 
Nosso percurso incluirá 2 balsas. 
Chegaremos a Alta à tarde, 
para nos ambientarmos nesta 
belíssima cidade. No final da tarde, 
realizaremos uma visita guiada ao 
famoso Hotel de Gelo, localizado 
no ponto mais setentrional da Terra! 
O Hotel Iglu!!! Foi na verdade o 
primeiro construído na Noruega, e o 
segundo no Mundo, e é reconstruído 
do gelo a cada ano! O guia nos 
explicará como esse hotel funciona, 
bem a estilo de uma aventura de 
007! Conheceremos a temática do 
ano de nossa visita, e seu interior. 
Terminaremos nossa visita no bar 
de gelo, onde, é claro, teremos a 
nossa chance de experimentar um 
drinque local, servido em uma taça 
feita de gelo! Fala sério, quão legal 
pode ser uma aventura dessas!!! 
Retornaremos então para Alta, e 
para o nosso hotel. Jantar.

9º DIA – ALTA / POLO NORTE / 
HONNINGSVAG
Café da manhã. Hoje viajaremos 
até o Polo Norte! É isso aí, você 
leu direitinho! O extremo Europeu 
marcará o final de nossa aventura 
até o Norte Norueguês! O Polo 
inclui uma escarpa de 307m de 
altura onde, dependendo do clima e 
da época do ano, pode-se ver o sol 
da meia noite ou a Aurora Boreal. 
Sim, como vamos para a Aurora 
Boreal, o sol da meia noite ficará 

para nossa próxima aventura! 
Nosso jantar será servido no polo 
Norte, centro de visitantes, onde 
receberemos nosso diploma de 
exploradores do Polo Norte! Haja 
celebração. Imagine um local ao 
norte, onde Oceano Atlântico e 
Ártico se unem. Eis Nordkapp, ou o 
nosso Polo Norte, que visitaremos!

10º DIA – HONNINGSVAG / ALTA 
/ OSLO
Café da manhã. Deixaremos então 
a cidade de Honningsvag rumo ao 
aeroporto de Alta, para tomar nosso 
voo com direção a Oslo, a capital 
da Noruega. Chegaremos a Oslo 
para aproveitar o restante de nosso 
dia por ali. 

11º DIA – OSLO / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

12º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

pode-se visitar a Catedral Ártica 
e o Museu Polar, cujos ingressos 
NÃO estão incluídos em nosso tour. 
Jantar.

7º DIA – TROMSØ
Café da manhã. Após o café, 
seguiremos com nosso guia para 
o Campo Selvagem de Tromsø, 
localizado cerca de 25 minutos 
fora do centro da cidade. Ali 
experimentaremos uma aventura 
inesquecível. Passear em um 
trenó puxado por cães Husky, 
com a graça de Deus, guiados por 
habilidosos organizadores do tour! 
Após a viagem, experimentaremos 
uma refeição local, morna e 
retornaremos ao centro da cidade. 

Pela noite, realizaremos um 
safari para as Luzes do Norte 
com a Tromsø Safari, em uma 
base privada próxima da área de 
Tromsø. A base escolhida será 
selecionada de acordo com as 
condições climáticas, para que 
aumentemos nossas chances de 
ver um verdadeiro espetáculo de 
luzes boreal! Ali chegando teremos 
abrigos quentes, banheiros e 
roupas térmicas... sim, serão 
necessárias! Experimentaremos ali 
uma refeição local típica, seja uma 
sopa de peixes, seja um ensopado 
de rena, bebidas quentes e um bolo 
típico de lá! Retornaremos ao hotel 
por volta das 11 horas da noite. Sim, 
temos que aproveitar nosso tempo 
a encontrar essas luzes que nos 
levaram até este destino exótico!
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Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 6.390
US$ 7.090

Taxas já inclusas
nossos preços são completos !

Tromsø

Aurora Boreal

Alta


