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Escandinávia Mágica com Tallinn e Helsinque

14 dias/13 noites
 Classe Turista superior/Primeira 

 
Saídas garantidas em português,

 
Essa viagem se dirije para aqueles passageiros que não dispõe de muito tempo, mas que

desejam conhecer as 4 capitais nórdicas com Tallinn e os fiordes noruegueses. Além do café
da manhã buffet diário, incluimos 2 jantares. Depois de nossa estadia em Estocolmo,

viajaremos em ferry noturno para Helsinque.
 Importante: Este circuito se pode combinar com os países Bálticos e Rússia. Consulte o

seu agente de viagens.

Dia 1/Sexta-feira 
Copenhague 

 

Chegada individual a Copenhague, confirmaremos o nome do hotel
reservado. No final do dia o seu guia acompanhante organizará um encontro
com todos os passageiros do grupo para uma breve orientação sobre a
viagem. Pernoite.

Dia 2/Sábado 
 Copenhague 
 

 

Café da manhã buffet. Após o café, no city tour lhes apresentaremos a
Pequena Sereia guardando a entrada do porto, Nyhavn com seus
restaurantes e pequenos barcos, a praça da Prefeitura e outros principais
pontos de Copenhague. Tarde livre para excursões opcionais, como Roskilde
ou um passeio ao Tivoli. Pernoite.

Dia 3/Domingo 
 Copenhague-

Oslo 

 

Café da manhã buffet. 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 interna dupla. Recomendamos levar a bordo apenas
uma pequena bolsa na cabine.

Dia 4/Segunda-
feira 
Oslo

 

Café da manhã buffet. 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 o impressionante parque Vigeland com suas esculturas. Tarde livre.
Acomodação no centro de Oslo.

Dia 5/ Terça-feira 
Oslo 

 
Café da manhã buffet. O dia é livre para excursões individuais ou compras.
O guia acompanhante lhe dara suas sugerencias Pernoite.

Dia 6/Quarta-feira
Oslo-Bergen

 

Café da manhã buffet. Saída até Flåm. Cruzaremos o fiorde de Sogne um
dos mais profundos e longos do mundo e continuaremos até Bergen, a porta
para os fiordes. É a segunda maior cidade da Noruega e fica em uma bela
região cercada por 7 montanhas. Pernoite.

Dia 7/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 8/Sexta-feira 
Bergen-

Café da manhã buffet no hotel. Transfer e partida para o aeroporto
internacional de Bergen. Tomaremos um vôo para Estocolmo, capital da

http://www.dorothy-tours.se/bilder/maps/magicmaphel.asp
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/copen3.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/copen_mermaid3.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/copenhagen1.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/copen_tivoli_1.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/kronborg.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/oslox4.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/osloview.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/sognefjord1.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/bergen.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/bergenhansa.htm


15/01/2019 Escandinávia Mágica com Tallinn e Helsinque

http://www.dorothy-tours.se/portuguese/index10.asp 2/3

Estocolmo Suécia. Chegada ao aeroporto internacional de Arlanda em Estocolmo.
Transfer para o seu hotel no centro de Estocolmo.

Dia 9/Sábado 
 Estocolmo 

 

Café da manhã buffet. Estocolmo é a capital da Suécia e uma das cidades
mais lindas do mundo. Seguiremos em uma visita panorâmica para vermos
essa bela cidade construida sobre 14 ilhas, com suas pontes, de onde se
pode melhor admirar suas luzes e gradiosidade. Caminharemos pela
charmosa cidade velha (Gamla Stan) com suas ruas estreitas, onde também
fica o palácio Real e a catedral. A tarde é livre para visitas individuais.
Pernoite em Stockholm.

Dia 10/Domingo 
 Estocolmo 

 
Café da manhã buffet. O dia é livre para excursões individuais ou compras.
Sugerimos a Prefeitura, o museu Wasa ou um tour a Uppsala e Sigtuna.
Pernoite.

Dia 11 Segunda-
feira Estocolmo-
Helsinque 

 
 

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

 

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 e muito mais. Tarde livre em Helsinque. Acomodação.

Dia 13 Quarta-
feira 
Helsinque-Tallin-
Helsinque 

 

Café da manhã. Pela manhã saida com ferry Tallink Silja Line a Tallinn. Na
atual cidade de Tallinn, capital de Estônia, podemos apreciar uma perfeita
simbiose entre as tradições mais antigas e a modernidade atual. Visita ao
centro histórico da cidade onde se destaca a igreja de São Nicolau, a praça
da Prefeitura, a Catedral, a Torre Toompea e as antigas muralhas da cidade.
Pela tarde faremos uma excursão ao parque Kadriorg com visita ao Palacio
com suas colecoes do arte. Pela tarde retorno a Helsinque e alojamiento.

Dia 14 Quinta-
feira 
Helsinque 

 
Café da manhã. Hoje termina o tour Escandinávia Mágica com Tallinn e
Helsinque. Desejamos uma feliz continuação de sua viagem. É hora de dizer
adeus a seus acompanhantes e a Dorothy Tours.

 
 

Preços em
EUR

3064 por pessoa em triplo. Atenção que na Escandinávia um triplo é um quarto
duplo com uma cama extra e essa cama pode ser uma cama simples ou um
sofá. 3064 por pessoa em duplo. 1326 suplemento individual.

Hotéis
Incluidos: Copenhague Comfort Hotel Vesterbro - classe primeira ou

 Scandic Copenhagen - classe primeira

Copenhague-Oslo DFDS Seaways Copenhague-Oslo cabine interna
dupla

Oslo Scandic Solli - classe turista superior 
 

Bergen Thon Rosenkrantz BGO - classe primeira ou First
Marin Hotel - classe primeira

Estocolmo Clarion hotel Amaranten - classe primeira
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Estocolmo-Helsinque
Tallin-Helsinque

Silja Line, cruzeiro noturno - cabines exteriores de
primeira classe.

 Excursão a Tallinn com transporte, visita e traslados
em Tallinn.

Helsinque Radisson BLU Seaside hotel - primeira classe
Saídas (todas
as saidas
garantidas em
espanhol):

Junho 7, 
 Julho 5, 19, 

 Agosto 2, 16

O preço
inclui:

Café da manhã buffet diário
2 Jantares
DFDS Scandinavian Seaways Copenhague-Oslo, cabine dupla interna.
Suplemento por cabine externa Eur 120/cabine dupla e individual, Eur
180/cabine tripla.
Visitas panorâmicas com nosso guia acompanhante ou guia local falando
espanhol e inglés.
Ônibus de primeira classe.
Bilhete em classe econômica Bergen-Estocolmo, 20kg
Trajetos de ferries na zona dos fiordes segundo o itinerário.
O tour é operado em inglês e espanhol.
Alojamento em habitação dupla com banho privativo ou similares.
Ferry noturno da Silja Line entre Estocolmo e Helsinque em cabines
exteriores.
Pela tarde excursão a Tallinn em ferry Tallink Silja Line, visita e traslados
em Tallinn.
Caso o grupo para a fica seja menor que 10 pessoas, não haverá o guia
acompanhante da Dorothy Tours. 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 68/peça e tour, excluindo-se a mala de mão.
Bilhete em classe econômica Bergen-Estocolmo

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,
seempre mantendo a mesma categoria e padrão.Todos os pertences de uso
pessoal como bolsas de mão não são objeto de contrato de transporte e o
passageiro deve ter consigo durante todo o tempo. É muito importante que cada
passageiro tenha um seguro de viagem adequado para cobrir possiveis
danos/perdas e furtos de sua bagagem.
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