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Dia 1º (Ter): Helsinque 
Encontro com guia acompanhante no hotel as 
18:30. Acomodação no hotel. (Não inclui tras-
lado de chegada). 

Dia 2º (Qua): Helsinque / Tallinn / He-
lsinque
Café da manhã. Na hora prevista, traslado ao 
porto para uma travessia em ferre entre Helsin-
que e Tallin, um trajeto de aproximadamente 
2 horas. Chegada e visita panorâmica de Tallin 
com sua encantadora Cidade Medieval onde se 
destacam o Castelo de Toompea, a Catedral de 
Alexander Nevske, a igreja Catedral, a Praça do 
Mirador e a Praça da Prefeitura. Tempo livre para 
explorar a cidade. No final da tarde traslado ao 
porto para uma nova travessia em ferre de Tallin 
a Helsinque. Chegada à Helsinque e traslado ao 
hotel. Acomodação no hotel. 

Dia 3º (Qui): Helsinque / Estocolmo 
Café da manhã. Pela manhã visita panorâ-
mica desta cidade conhecida como “A Cidade 
Branca do Norte”. Durante a visita passaremos 
pela Catedral Ortodoxa de Uspenski, a Praça do 
Senado, a igreja Tempeliaukkio, igreja luterana 
de forma circular esculpida em uma pedra cuja 
cúpula tem formato de uma gigantesca espiral 
de fio de cobre. Também passaremos pelo par-
que com o monumento a Sibelius, o mercado 
do porto e a rua Esplanaadi. Pela tarde traslado 
ao porto onde embarcaremos em um cruzeiro 
noturno TALLINK com destino a Estocolmo. Du-
rante a travessia poderemos desfrutar da beleza 

do arquipélago sueco que conta com mais de 
24.000 ilhas. Os passageiros devem preparar 
uma mala de mão para esta noite à bordo, já 
que não terão acesso a suas malas durante este 
trajeto. Jantar a bordo com bebidas incluídas e 
acomodação em cabines com vista para o mar.

Dia 4º (Sex): Estocolmo 
Café da manhã a bordo. Chegada pela manhã e 
traslado ao hotel. Dia livre para explorar a cidade, 
fazer compras nas maravilhosas lojas de desenho 
escandinavo ou simplesmente sentar-se em 
algum lugar e desfrutar da cultura cosmopolita 
e moderna desta capital. Acomodação no hotel. 

Para os passageiros com a opção de 11 dias 
começando em Estocolmo: Encontro com guia 
acompanhante no hotel as 18:30. Acomodação 
no hotel. (Não inclui traslado de chegada). 

Dia 5º (Sáb): Estocolmo 
Café da manhã. Pela manhã visita guiada de 
Estocolmo. Visitaremos o centro antigo, Gamla 
Stan, com suas pequenas praças, ruas e edifícios 
de cores alegres. Contemplaremos o exterior do 
Palácio Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa 
dos Nobres. Tarde livre para continuar conhe-
cendo a cidade ou realizar uma excursão opcio-
nal visitando a famosa Prefeitura de Estocolmo e 
o museu do navio de guerra Vasa. Acomodação 
no hotel. 

Dia 6º (Dom): Estocolmo / Hamar 
Café da manhã. Saída pela manhã em ônibus 

privativo de longa distância. Passaremos pela re-
gião dos lagos até chegar a atrativa cidade sueca 
de Karlstad, onde faremos uma parada. Conti-
nuaremos nossa viagem atravessando a fronteira 
Noruega e passando pela costa do maior lago 
da Noruega, o Mjosa, chegando ao final da tarde 
a cidade de Hamar onde faremos um pernoite. 
Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 7º (Seg): Hamar / Bergen 
Café da manhã. Saída em direção à Sogn og 
Fjordane, região onde se encontra o fiorde mais 
largo e profundo da Noruega, conhecido tam-
bém como o Fiorde dos Sonhos. Navegaremos 
pelo Fiorde dos Sonhos de Flam até Gudvan-
gen, um passeio de aproximadamente 2 horas 
de duração, onde contemplaremos águas verdes 
cristalinas, impressionantes falésias e cachoeiras. 
Ao final do cruzeiro continuaremos nossa viagem 
em direção a cidade conhecida como a capital 
dos fiordes, Bergen. Passaremos pela região 
de Hordaland e Voss, um lugar perfeito para os 
amantes da natureza, cuja paisagem nos mos-
trará cenários de sonhos, chegando à Bergen no 
final do dia. Acomodação no hotel. 

Dia 8º (Ter): Bergen 
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica da 
cidade com guia acompanhante. Bergen é consi-
derada uma das cidades mais charmosas da Eu-
ropa e anteriormente foi a capital da Noruega. 
Visitaremos entre outros pontos interessantes o 
mercado do pescado e a zona conhecida como 
Breggen, zona muito emblemática por suas 

casas da época da Liga Hanseática. Tarde Livre. 
Possibilidade de fazer uma visita opcional a casa 
do famoso compositor norueguês Edvard Grieg. 
Acomodação no hotel. 

Dia 9º (Qua): Bergen / Balestrand 
Café da manhã. Depois do meio dia saída até 
Balestrand. Durante o trajeto tomaremos um 
ferre que nos levará de Oppedal até Lavik, che-
gando posteriormente a uma encantadora zona 
de fiordes onde se encontra o famoso hotel 
Kvikne´s, lugar histórico e romântico situado 
perfeitamente em um cenário natural de beleza 
absoluta. Jantar e acomodação no hotel. 

Dia 10º (Qui): Balestrand / Oslo 
Café da manhã. Continuaremos nossa viagem 
com destino à Oslo, a capital da Noruega. No 
caminho faremos travessias curtas em ferre, 
parando posteriormente em Borgund, onde 
visitaremos a charmosa igreja de madeira, Bor-
gund Stavkirke com entrada incluída. As árvores 
utilizadas na sua construção foram esculpidas no 
final do século XII e desde esses tempos formam 
parte de uma fantástica paisagem, tornando essa 
igreja umas das mais visitadas e fotografadas da 
Noruega. Continuares nossa viagem chegando 
à Oslo no final do dia. Acomodação no hotel. 

Dia 11º (Sex): Oslo 
Café da manhã. Pela manhã visita panorâmica 
da cidade de Oslo que nos levará a conhecer 
o Parque de Frogner com suas controversas 
esculturas do famoso artista Gustav Vigeland, o 
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Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

Tour Categoria Apartamento  Duplo Sup. Apto.Indiv.

Tour 11 Dias:
Estocolmo/Copenhague

A partir do dia 04 em Estocolmo até o dia 14 em Copenhague
Iti NR408

Categ. Superior 4* 2.675 995

Tour 14 Dias:
Helsinque/Copenhague

A partir do dia 01 em Helsinque até o dia 14 em Copenhague
  Iti NR409

Categ. Superior 4* 3.350 1.275

€

• Acomodação no hotel mencionado com café da manhã buffet. 
• 1 noite a bordo do Tallink Silja Line Tallin-Estocolmo em cabines com vista ao mar e café da 

manhã buffet incluído (na opção de 14 dias). 
• 1 noite a bordo do DFDS Seawaes Oslo-Copenhague em cabines com vista ao mar e café da 

manhã buffet incluído. 
• 04 jantares incluídos – 1 a bordo de Tallink Silja Line com bebidas incluídas, 1 em Scandic Hamar 

Hotel, 1 em Kvikne´s Hotel e 1 a bordo do DFDS com uma bebida incluída (Na opção de 14 dias). 
• 03 jantares incluídos – 1 no Scandic Hamar Hotel, 1 em Kvikne´s Hotel, e 1 a bordo do DFDS com 

uma bebida incluída (Na opção de 12 dias). 
• Guia acompanhante ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE em espanhol durante todo o tour. 
• Visitas panorâmicas nas capitais com guias locais autorizados de língua espanhola. 
• Ônibus privativo durante todo o tour. 
• Serviço de maleteiro nos portos (1 mala por pessoa de no máximo 20kg com dimensões máximas 

de 76x54x33 cm mais uma mala de mão com no máximo 5 kg). 
• Seguro de assistência Mapaplus.
• Não se inclui os traslados do aeroporto, da chegada em Helsinque ou Estocolmo nem de saída 

em Copenhague.

O Tour IncluiSI

Cidade Cat. Superior 4*

Helsinque Scandic Grand Marina

Crucero Tallink Cabinas exteriores

Estocolmo Courteard be Marriott / Clarion / Scandic Norra Bantorget

Hamar Scandic Hamar / Scandic Elgstua

Bergen Scandic Ornen / Zander K Hotel

Balestrand Kvikne´s

Oslo Thon Opera / Clarion the Hub / Radisson Blu Scandinavia

DFDS Cabinas exteriores

Copenhague Comfort Vesterbro / Radisson Blu Scandinavia / Imperial / Admiral

Copenhague Comfort Vesterbro 

Hotéis previstos ou similares

Palácio Real, a fortaleza medieval de Akershus e 
o exterior da Prefeitura de Oslo. Tarde livre para 
continuar conhecendo a cidade ou participar de 
uma excursão opcional visitando os famosos mu-
seus marítimos da península de Begdoe: Museu 
dos Barcos Vikings, Kon-Tiki e Fram. Acomo-
dação no hotel. 

Dia 12º (Sáb): Oslo / Copenhague 
Café da manhã. Manhã livre para nos despedir 
da capital Noruega até o horário indicado para o 
traslado até o porto onde tomaremos o cruzeiro 
noturno DFDS com destino a Copenhague. Du-
rante a travessia poderemos ter a possibilidade 
de desfrutar de diversas atrações a bordo, como 
música ao vivo, lojas, restaurantes e bares, entre 
outros. Jantar e acomodação em cabines exter-
nas com vista ao mar. 

Dia 13º (Dom): Copenhague 
Café da manhã a bordo. Desembarque e visita pa-
norâmica de Copenhague. Poderemos contemplar 
os pontos mais espetaculares da capital dinamar-
quesa como a fonte do Gefion, a Residência Real 
de Amalienborg, os canais idílicos de Nehavn com 
seus numerosos restaurantes e café e os barcos de 
madeira, o Palácio do Governo de Christianbor e 
a famosa Sirenita. Tarde livre para seguir conhe-
cendo a cidade e visitar o Tivoli, o famoso parque 
de diversões. Acomodação no hotel. 

Dia 14º (Seg): Copenhague 
Café da manhã. Em horário apropriado, tras-
lado ao aeroporto para embarque em voo de 
regresso. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!. Obs: os apartamentos deverão 
ser desocupados até às 10h

Fiordo noruego

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Veja as Condições Gerais.
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