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Coração da Escandinávia e Rússia

21 dias/20 noites
 Primeira Classe/Primeira superior 

 
Estamos orgulhosos em oferecer este circuito na Escandinávia e Rússia.

Escolhemos cuidadosamente hotéis de primeira categoria.Teremos a
oportunidade de conhecer as três capitais escandinavas, as mais belas

regiões dos fiordes e o sul da Escandinávia. Visitaremos o maior fiorde da
Noruega, o Sognefjord, também o Geirangerfjord e o glacial de Briksdal. Na
região dos fiordes, os hotéis pertencem a rede "The Prominent Hotels of the

Fjords of Norway". Viajaremos em ferrys, barcas e na famosa estrada de
ferro de Flam. Bergen, a capital dos fiordes o surpreenderá e o encantará.

Teremos tempo para aproveitar as capitais Copenhaguen, Oslo e Estocolmo,
cada uma com sua característica. De Estocolmo faremos um cruzeiro

noturno para chegarmos até Helsinque onde faremos um breve passeio.
Logo em seguida tomaremos um transporte (trem ou avião) até São

Petersburgo onde vamos explorar essa cidade inesquecível. Continuaremos
nossa viagem em avião até Moscou onde finalizaremos nossa viagem. Uma
parte da viagem será em ônibus de primeira classe e o guia acompanhante

fará que a viagem pela Escandinávia e Rússia seja a mais agradável
possível nessas três semanas.

Esse tour é um dos melhores e mais completos oferecidos no mercado
atualmente.

Dia 1 Terça-feira 
Copenhague 

 
 

Translado de chegada ao hotel. Pela tarde haverá um encontro de boas-
vindas com seu guia acompanhante que nos informará sobre o circuito e
teremos a oportunidade de conhecer os outros companheiros da viagem.
Acomodação no centro de Copenhague.

Dia 2 Quarta-feira
Copenhague

 

 

Café da manhã buffet no hotel. O dia começa com uma visita turística de 3
horas pela cidade. O tour inclui lugares famosos como os palácios de
Amalienborg e Christiansborg, a fonte de Gefion, o antigo porto de Nyhavn e
claro, a Pequena Sereia. Tarde livre para explorar essa cidade de contos.
Pernoite.

Dia 3 Quinta-feira
Copenhague-
Oslo 

 

 

Café da manhã buffet no hotel. Manhã livre em Copenhague. Nosso guia
acompanhante fará as recomendações de lugares interessantes para se
visitar. - Sugerimos um tour opcional aos três castelos ao norte da Seilândia,
includindo o castelo de Kronborg, famoso por Hamlet. À tarde transfer em
ônibus do hotel para o terminal DFDS Seaways onde tomaremos nosso
cruzeiro noturno para Oslo, partindo às 16.30 horas. Aproveite seu buffet
escandinavo smörgåsbord jantar enquanto navegamos pelo Categate.
Acomodação em cabine externa dupla. Recomendamos levar a bordo
apenas uma pequena bolsa na cabine.

Dia 4 Sexta-feira 
 Oslo

 

 

Café da manhã buffet a bordo. Aprecie o delicioso café da manhã enquanto
cruzamos o fiorde de Oslo. Chegada em Oslo por volta das 09.45 horas. Em
seguida faremos um tour de 3 horas pela capital da Noruega. Nossa visita
inclui os barcos Vikings e o impressionante parque Vigeland com suas
esculturas. Tarde livre. Acomodação no centro de Oslo.

Dia 5 Sábado 
Oslo

 
 

Café da manhã buffet no hotel. Dia livre em Oslo. A uma pequena distância
de nosso hotel entre outros pontos interessantes, poderemos visitar o porto
de Aker Brygge e a fortaleza de Akerhus. Nosso guia acompanhante os
ajudará a planejar seu dia com excursões opcionais. Pernoite.

Dia 6 Domingo Café da manhã. Buffet no hotel. Partida de Oslo em ônibus com destino a
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Oslo-Lofthus em
Hardangerfjord 

  

Geilo, estação de esqui no inverno e balneário no verão, onde faremos uma
parada. Em seguida continuamos até o platô das montanhas Hardanger e
pela famosa cachoeira de Vöringsfoss, com uma queda livre de 180 m.
Desceremos até o lindo Hardanger Fjord onde haverá um pernote no
tradicional Ullensvang Hotel, situado na beira do fiorde. Jantar incluido.

Dia 7 Segunda-
feira 
Lofthus-
Balestrand 

 

  

Café da manhã buffet no hotel. Partida do hotel para iniciarmos nosso
passeio pelo Sognefjord passando por Hardanger Bridge antes do passeio
em trem de Voss até Flåm. Esse trem é um dos mais famosos da Noruega e
vai nos apresentar fantásticas paisagens do fiorde. Em Flåm nós tomaremos
um cruzeiro de 2 horas ao longo do Aurlands, Naeröy e Sognefjord.
Continuação pesa montanhas de Vika até Vangsnes, seguido de outra rápida
travessia em ferry cruzando mais uma vez o Sognefjord. Chegada em
Balestrand na hora do jantar. Pernoite no Kviknes Hotel, lindamente
construído aos pés da montanha e com vista para o fiorde.

Dia 8 Terça-feira 
Balestrand-Loen

 

  

Café da manhã buffet no hotel. Partida do hotel em ônibus até Fjaerland.
Visita ao museu do glaciar. Continuação pela bonita rodovia passando pelo
glaciar de Jostedal (o maior da Europa) e pela pequena cidade de Skei.
Desceremos até o majestoso Nord Fjord, fazendo um desvio até Olden para
visitar o mundialmente famoso glaciar de Briksdal. A subida até o glaciar será
feita em carros abertos e elétricos para apreciarmos a maravilhosa natureza.
Pela tarde continuamos em ônibus até Loen. Jantar e acomodação no hotel
Alexandra, de primeira classe.

Dia 9 Quarta-feira
Loen-Bergen

 

Café da manhã buffet no hotel. Partida em ônibus de Loen com destino a
Bergen. Mais uma vez passaremos pela estrada margeando o Nord Fjord.
Parada em Forde para almoçarmos(opcional). A viagem continua com uma
outra curta travessia em ferry de Lavik até Oppedal. Chegada pela tarde em
Bergen – Patrimônio mundial da humanidade. Hotel no centro de Bergen.

Dia 10 Quinta-
feira 
Bergen

 

Café da manhã buffet no hotel. Nesta manhã você vai conhecer a bela
cidade de Bergen, em um city tour pela antiga cidade Hansa, a antiga
Bryggen area e o popular mercado de peixes e flores. O guia ainda vai
apresentar a antiga igreja de Maria, o quarteirão hanseático a baia de
Bryggen, além de outras atrações da cidade.

Dia 11 Sexta-feira
Bergen-
Estocolmo

 

 

Café da manhã buffet no hotel. Transfer e partida para o aeroporto
internacional de Bergen. Tomaremos um vôo para Estocolmo, capital da
Suécia. Chegada ao aeroporto internacional de Arlanda em Estocolmo.
Transfer para o seu hotel no centro de Estocolmo.

Dia 12 Sábado 
Estocolmo

 
 

Café da manhã buffet no hotel.O dia começa com uma visita a cidade com 3
horas de duração. O passeio inclui o palácio Real, o edifício do Parlamento, a
Catedral, o teatro Real, etc. Também faremos um passeio pela cidade velha
(Gamla Stan) com suas ruas estreitas e numerosos antiquários. Visitaremos
a Prefeitura com seus famosos salões Azul e Dourado onde acontece a cada
ano a celebração do prêmio Nobel. Tarde livre em Estocolmo para vocês
visitarem o famoso museu Wasa ou fazer um tour pelos canais desta cidade.
Acomodação no hotel.

Dia 13 Domingo 
Estocolmo

 
 

Café da manhã buffet no hotel.Dia livre para atividades independentes.
Nosso guia acompanhante os ajudará com todas as informações e sugestões
de excursões opcionais para você conhecer melhor Estocolmo durante seu
tempo livre. Uma opção é conhecer a cidade universitária de Uppsala em
combinação com a pequena e encantadora cidade de Sigtuna. Outra
alternativa é fazer uma excursão ao Palácio de Drottningholm, atualmente
residência da Família Real Sueca. À noite haverá um jantar de despedida.
Acomodação no hotel.

Dia 14 Segunda-
feira

Café da manhã buffet no hotel. Manhã livre em Estocolmo. À tarde,
aproximadamente às 15.00hrs, transfer do hotel até o porto, para

É
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Estocolmo-
Helsinque

 
 

embarcarmos no ferry Silja Line para o cruzeiro noturno a Helsinque. É
importante preparar somente uma mala de mão para este pernoite, a fim de
evitar ter as malas dentro das cabines. Aproveite a paisagem do arquipélago
de Estocolmo com suas quase 25 mil ilhas. Jantar buffet a bordo. Escolha
sua diversão a bordo como bares,shows,lojas e cassino. Acomodação em
cabine externa dupla.

Dia 15 Terça-feira
Helsinque- São
Petersburgo

 

Café da manhã buffet a bordo.Tome seu café enquanto nos aproximamos de
Helsinque. Logo após o desembarque faremos uma visita pela capital da
Finlândia incluindo lugares importantes como a praça do Senado, a catedral
de Uspenski, o Parlamento, o parque Sibelius e Monumento, a igreja
escavada nas pedras (se aberta ao público) e muito mais. O tour finaliza na
estação ferroviária.Chegada em São Petersburgo. Acomodação A parte de
manhã temos reservada para uma opcional de cruzeiro através dos canais
de São Petersburgo. A meio-dia teremos um traslado para a estação
ferroviária. Embarque no trem Sapsan de St. Petersburgo a Moscou. Vamos
passar por paisagens intermináveis russas. Ao longo do rio Volga. No final da
tarde chegamos a Moscou. Traslado e check-in no hotel Park Inn Sadu ou
similar.

Dia 16 Quarta-
feira 
São Petersburgo

 

Café da manhã buffet. Pela manhã teremos uma visita panorâmica a esta
bela cidade incluindo uma visita a famosa fortaleza de Pedro e Paulo, o lugar
onde estão enterrados os tsares russos. Veremos também outras famosas
partes da cidade, como por exemplo a praça do Palácio e o Convento
Smolny (por fora). Pela tarde temos reservado o tempo para uma excursão
opcional a Zarskoye Selo. Pela noite se oferece uma visita opcional ao
Palácio Nikolaevsky com um show folclórico incluido. Volta ao hotel.
Acomodação.

Dia 17 Quinta-
feira 
São Petersburgo

Café da manhã buffet. Pela manhã se oferece uma opcional a residência de
verão dos tsares - Petrodvorets. É um maravilhoso lugar com parques,
fontes, monumentos e ante tudo o fantástico palácio com suas enormes
salas, esculturas e pinturas. Hoje vamos ter uma excursão ao famoso Museu
de arte - Hermitage. Pela noite oferecemos uma jantar opcional no
restaurant Pryanosti & Radosti. Acomodação.

Dia 18 Sexta-feira
São
Petersburgo-
Moscou 

A parte de manhã temos reservada para uma opcional de cruzeiro através
dos canais de São Petersburgo. A meio-dia teremos um traslado para a
estação ferroviária. Embarque no trem Sapsan de St. Petersburgo a Moscou.
Vamos passar por paisagens intermináveis russas. Ao longo do rio Volga. No
final da tarde chegamos a Moscou. Traslado e check-in no hotel Park Inn
Sadu ou similar.

Dia 19 Sábado 
Moscou 

 

Café da manhã buffet. Pela manhã teremos uma visita panorâmica pela
cidade. Moscou foi fundada no século 12, construida como fortaleza de
madeira nas margens do rio para se proteger das invasões do leste. Hoje é
uma moderna cidade com fantásticas avenidas, parques verdes, mantendo
seus históricos monumentos e impressionantes edificios de eras passadas.
Durante sua visita panorâmica veremos incríveis torres douradas, azuis e
verdes das igrejas ortodoxas, a famosa catedral de Vasilij, o teatro Bolshoy, o
parque Gorkij (o maior em Moscou), a Universidade estatal, visita ao famoso
metrô e muitos outros lugares de interesse. Pela tarde temos reservado o
tempo para uma excursão ao Kremlin. Esta visita vai a ser a pé pois não são
permitidos ônibus nas proximidades da Praça Vermelha. Passaremos ao lado
do mausoléu (onde se encontra a tumba de Lenin) e no monumento do
soldado desconhecido. Pela noite uma opcional Moscou da noite – cruzeiro
pelo rio. Acomodação.

Dia 20 Domingo 
 Moscou

 

Café da manhã buffet. Pela manhã oferecemos uma excursão opcional ao
Convento Novidevichy, um mosteiro do século 16 com suas fantásticas
cúpulas. É um dos conjuntos mais interessantes e bonitos desta cidade cheia
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de história e tesouros. A tarde possibilita uma opcional a Galeria de
Tretyakov. Sugerimos pela noite o antigo circo russo de Moscou como
opcional. Acomodação.

Dia 21 Segunda-
feira 

 Moscou
 

Café da manhã buffet. Hoje termina o tour Coração da Escandinávia e
Russia com seu traslado ao aeroporto de Moscou. Lhes desejamos uma feliz
continuação de sua viagem e esperamos tê-los de novo entre nós. É hora de
dizer adeus aos seus acompanhantes e a Dorothy Tours.

 
 

Preços em
EUR:

5906 por pessoa em triplo (Atenção que na Escandinávia o quarto triplo é um
quarto duplo com cama extra. Essa cama extra normalmente é uma cama bem
simples ou um sofá). 5906 por pessoa em duplo. 3056 suplemento single.

Hotéis
incluidos ou
similares

Copenhague Hotel Copenhagen Admiral - Primeira superior 
Copenhague-
Oslo

DFDS Scandinavian Seaways, cabine dupla interna ou externa
se fosse possivel.

Oslo Radisson Blu Scandinavian Oslo – Primeira superior.  
Lofthus Ullensvang Hotel - Primeira superior
Balestrand ou
Sogndal

Kvikne's Hotel - Primeira classe ou Quality hotel Sogndal -
Primeira classe

Loen Alexandra Hotel - Primeira superior

Bergen Radisson Blu Royal Bergen - Primeira classe ou Clarion
Collection Havnekontoret - Primeira classe

Estocolmo Sheraton hotel – Primeira superior ou Radisson Blu Royal Viking
Primeira superior

Estocolmo-
Helsinque Silja Line cruzeiro noturno - Primeira classe exterior

São
Petersburgo

Hotel Sokos Vasilievsky - Primeira classe superior - sujeito a
possível alteração de hotel.

Moscou Hotel Park Inn Sadu - Primeira classe
Saidas: Todas
as saídas
garantidas em
eapanhol.

Junho 18
 Julho 16 
 Agosto 13
 

Os preços
incluem:

Café da manhã Escandinavo diário
6 jantares
Viagem em ônibus de primeira classe com ar condicionado
Serviço de maleteiros em todos os hotéis limitado a uma peça por
pessoa.
DFDS Scandinavian Seaways Copenhaguen-Oslo, cabine dupla interna
ou externa se fosse possivel.
Trem bilhetes de segunda classe Voss-Myrdal-Flåm
Local ferries na Noruega de acordo com o programa.
Carros conversíveis elétricos no glacial de Briksdal.
Entradas no museu de barcos vikings, museum do glacial em Fjaerland e
na Prefeitura de Estocolmo.
Bilhete em classe econômica Bergen-Estocolmo, 20kg por pessoa.
Acomodação em hotéis como listado ou similar ou similares.
Ferry noturno entre Estocolmo e Helsinque, cabine dupla externa.
Trem em classe econômica entre Helsinque-São Petersburgo-Moscou
Excursões opcionais (não incluidos no preço acima ) a: Petrodvorets em
StP. Em Moscou: Circo.
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Seu guia acompanhante na Escandinávia vai estar cuidando de vocês
somente na Escandinávia. Quando vocês chegarem na Rússia, outro guia
acompanhante vai assisti-los.
Caso o grupo para a fica seja menor que 10 pessoas, não haverá o guia
acompanhante da Dorothy Tours na Helsinque. Entretanto, os
passageiros terão a assistência do guias local para as excursões, bem
como sugestões de passeios opcionais. No caso que sejam mais de 10
pax, o guia acompanhante estará com o grupo até a visita de Helsinque
inclusivamente.
A Dorothy Tours limita a bagagem a uma peça por pessoa. No caso de
excesso de bagagem (tamanho máximo de 60 x 80 x 35 cms por
passageiro) ou se houver mais de uma peça por pessoa, cobraremos um
adicional de EUR 120/peça e tour, excluindo-se a mala de mão.
Excesso de bagagem no vôos Oslo-Estocolmo (e se fosse o caso entre
Helsinque-Sao Petersburgo-Moscou), cada bagagem adicional tem um
custo de min Eur120/peça (não reembol-savel e sujeito a confirmação e
excluindo a mala de mão).
Itinerário e horários são sujeitos a cambios sem aviso previo.

NOTA
IMPORTANTE: 

Todos os pertences pessoais não são objeto de contrato de transporte e os
passageiros devem ter consigo todo o tempo. A Dorothy Tours não será
responsável por perdas/danos ou furto de pertences pessoais. Cada
passageiro deve ter um seguro para cobrir possiveis prejuízos.A Dorothy Tours
se reserva ao direito de alterar serviços/hotéis se necessário, sempre
mantendo a mesma categoria e padrão. 

 Por favor esteja atento que é obrigado a todos os cidadões estrangeiros o visto
para a Rússia. Para que possamos solicitar uma Carta Convite para a
expedição do visto russo, necessária no ato do pedido do mesmo, precisamos
dos dados corretos no momento da reserva, como: Nome completo,
nacionalidade, número do passaporte com a data de nascimento. Com
esta informação lhe será enviada a carta convite para solicitação do visto em
seu país. É responsabilidade final de cada passageiro se assegurar que tem
toda a documentação correta e em dia para a entrada na Rússia.
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