Europa para DOIS: 15

A partir de 6.530€

“Rússia, Capitais Escandinavas e Fiordes”
16 Dias

+

8-11

6-8

Visitando: Moscou / São Petersburgo / Estocolmo / Orebro / Hamar / Lillehammer / Lom / Área De Nordfjordeid /
Sognefjord / Flam / Bergen / Cachoeira De Veringfossen / Oslo / Copenhague

Saídas 2020
A MOSCOU: DOMINGOS
2020
Junho

21

Julho

05, 19

Agosto

Dia 1º (Dom): Moscou
Chegada à Moscou e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 2º (Seg): Moscou
Café da manhã. Visita panorâmica de Moscou,
onde podemos contemplar os edifícios mais
emblemáticos da cidade. Visita fora do mosteiro de Novodévichi, localizado à beira de um
pequeno lago que inspirou Tchaikovsky em sua
composição do “Lago dos Cisnes”. Almoço.
Visita opcional do metrô de Moscou. (Visita incluída no Pacote Plus P +). Ainda hoje é o principal meio transporte urbano e um dos principais
do mundo, passeio guiado no centro histórico,
área da Praça Vermelha. Jantar opcional (jantar
incluído no Pacote Plus P +). Acomodação no
hotel.
Dia 3º (Ter): Moscou
Café da manhã. Dia livre. Visita opcional ao Kremlin e suas catedrais. (Visita incluída no Pacote
Plus P+). A palavra “Kreml” significa fortaleza em
russo. Construído no século XII, sua forma atual
foi concluída no século XV, é um magnífico reflexo das diferentes etapas da arte russa. Hoje
em dia abriga todos os órgãos do governo, político e religioso declarado Patrimônio da humanidade pela UNESCO. Visitaremos so interior para
admirar o “Sino Zarina”, o maior do mundo e o
“Canhão de Zar”. Finalizaremos visitando a célebre “Praça das Catedrais” emolduradas pelas
de São Miguel, a Ascensão e da Anunciação.
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Almoço
opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Visita opcional a Galeria de Treteakov. Incomparável pinacoteca, chamada assim em honra a seu
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fundador, o celebre negociante Pavel Treteakov.
(Visita incluída no Pacote Plus P+). Jantar opcional (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 4º (Qua): Moscou / São Petersburgo
Café da manhã. Na hora prevista, traslado a
estação de trem e saída em trem de alta velocidade até São Petersburgo. Chegada e acomodação no hotel.
Dia 5º (Qui): São Petersburgo
Café da manhã. Visita panorâmica de São Petersburgo, declarado Patrimônio Mundial da
Humanidade pela Unesco. Visita da fortaleza de
Pedro e Paulo, e suas muralhas, diariamente, um
tiro de canhão é lançado anunciando o meio dia.
Almoço. Tarde livre. (Jantar incluído no Pacote
Plus +). Acomodação no hotel.
Dia 6º (Sex): São Petersburgo
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar um passeio opcional a Peterhof, visitando o
Grande Palácio e seu parque e retornando desde
Peterhof a São Petersburgo em hidrofólio. Almoço opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus
P+). Visita opcional ao Museu do Hermitage,
situado no antigo Palácio de Inverno, o maior
museu da Rússia, assim como um dos mais importantes do mundo, contando com mais de 3
milhões de obras de arte e antiga residência dos
Czares. (Visita incluída no Pacote Plus P+). Jantar opcional. (Jantar incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
Dia 7º (Sáb): São Petersburgo / Helsinque
Café da manhã. Na hora marcada saída em ôni-

bus até a fronteira com a Finlândia. Chegada a
Helsinque. Acomodação no hotel.
Dia 8º (Dom): Helsinque / Cruzeiro Estocolmo
Café da manhã. Traslado ao centro histórico
para fazermos uma visita a pé e admirar a Mannerheimintie, a praça do Senado onde encontra-se a estátua de Alexandre II e a catedral
luterana. Almoço. Pela tarde, traslado ao porto
para embarcar no cruzeiro até Estocolmo. Noite
a bordo.
Dia 9º (Seg): Estocolmo
Café da manhã. Pela manhã visita guiada de
Estocolmo. Visitaremos o centro antigo, Gamla
Stan, que está localizado na ilha de Stadsholmen, com suas ruas estreitas e numerosos lugares de interesses, como o Palácio Real e o
Museu Nobel. Djurgarden, outra ilha de Estocolmo, reúne as principais atrações turísticas da
cidade. Aqui se encontra o Museu Vasa, Skansen,
o Museu Nórdico, o grande parque de atrações
Gröna Lund e o parque de Estocolmo. Almoço
opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus P+).
Possibilidade de realizar uma visita opcional
guiada ao Museu Vasa, que abriga o único navio
do século XVII que continua intacto nos dias de
hoje. (Visita incluída no Pacote Plus P +). Jantar
opcional (Jantar incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.
Dia 10º (Ter): Estocolmo / Orebro /
Hamar (558 km
Café da manhã. Pela manhã saída pela estrada
até seu país vizinho, Noruega. Faremos uma
parada na cidade de Orebro, com seu castelo

presidindo o centro histórico. Almoço opcional. (Almoço incluído no Pacote Plus P +). Na
continuação chegaremos na cidade de Hamar,
a cidade mais importante as margens do Lago
Mjosa. Jantar opcional. (Jantar incluído no Pacote Plus P+). Acomodação no hotel.
Dia 11º (Qua): Hamar / Lillehammer /
Lom / Área De Nordfjordeid (491 km)
Café da manhã. Saída até Lillemammer, onde
teremos tempo de conhecer a cidade que abrigou os Jogos Olímpicos de Inverno em 1994,
faremos uma parada junto aos trampolins de
salto de esqui, para desde ali admirarmos as vistas da cidade. Almoço e continuação a cidade
de Lom, onde descobriremos uma das muitas
igrejas de madeira que durante a Idade Média
se construíram pelo país. Entre os fiordes, lagos,
glaciares, imensos vales e imponentes montanhas, viajaremos para o norte até chegarmos ao
nosso hotel na Região de Nordfjordeid. Jantar e
acomodação no hotel.
Dia 12º (Qui): Área De Nordfjordeid /
Sognefjord / Flam / Bergen (357 km)
Café da manhã. Nossa rota paisagística nos levará até o barco que tomaremos para atravessar
o Sognefjord, conhecido como o fiorde do Sonhos, o mais longo e mais profundo de todo país
até chegar a paisagens espetaculares Norueguesas que nos levarão ao encantador vale de
Flam. Almoço. Opcionalmente podemos pegar
o trem Flam, um passeio 20 quilômetros de Flam
para Myrdal e de onde se contempla algumas
das paisagens mais espetaculares da Noruega
graças ao seu complexo layout ferroviário. (Excursão incluído no pacote Plus P +). Continuação
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Estocolmo

Dia 13º (Sex): Bergen / Cachoeiras de
Veringfossen / Oslo (463 km)
Café da manhã. Pela manhã realizaremos uma visita da bela cidade de Bergen, conhecida pelas
suas casinhas de madeira. Passaremos pelo centro comercial, o centro histórico e a península
de Nordnes. Colocaremos especial atenção no
Breggen, casas de madeira de 1702 incluídas
na lista da UNESCO como Patrimônio da Humanidade. Na continuação realizaremos uma
incrível rota paisagística por algumas das mais
impressionantes paisagens naturais do país. Na
região do Hardanger descobriremos o Parque
Nacional do Hardangervida, para contemplar
as famosas cachoeiras de Voningsfossen, que
precipitam suas águas para um vale profundo.
Almoço. Chegada à capital da Noruega, Oslo.
Jantar opcional (Jantar incluído no Pacote Plus
P+). Acomodação no hotel.
Dia 14º (Sáb): Oslo / Cruzeiro até a Dinamarca
Café da manhã. Dedicaremos nossa manhã a
conhecer a capital da Noruega com uma visita

guiada completa: a Prefeitura, o famoso parque
Frogner com as esculturas de Vigeland, o Castelo de Akershus, a cosmopolita rua Karl-Johas...
Possibilidade de realizar um passeio opcional ao
Museu Viking. (Visita incluída no Pacote Plus P+).
(Almoço incluído no Pacote Plus P+). Pela tarde,
traslado ao porto de Oslo para embarcar em um
cruzeiro até a Dinamarca. Noite a bordo e jantar.

NORUEGA
RUSSIA
SUECIA

Dia 15º (Dom): Copenhague
Café da manhã a bordo. Chegada ao porto da
Dinamarca. Dedicaremos nossa manhã a conhecer a capital dinamarquesa: os charmosos canais
do distrito de Nehavn, os generosos edifícios da
Ópera e o Palácio de Amalienborg, as Catedrais
de São Óscar e de Nossa Senhora, a dinâmica
rua Stroget e a célebre Sirenita, símbolo da cidade. Almoço. Tempo livre para seguir desfrutando da cidade. Acomodação no hotel.
Dia 16º (Seg): Copenhague
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 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

Hotéis previstos ou similares
Cidade

Cat. Confort

Moscou

Radisson Slavyanskaya / Novotel Centre / Holiday Inn / Azimut

São Petersburgo

Park Inn By Radisson Nevsky/Nashotel/Radisson Blu/Marriott/Vendensky /Sokos

Helsinki

Scandic Hakaniemi 4* // Scandic Grand Marina 4*

Estocolmo

Scandic Malmen 4* // Scandic Anglais 4*

Hamar

Scandic Hamar 4* // Scandic Ringsaker 4* // Scandic Lillehamer 4*

Area De Nordfjordeid

Hotel Oldenfjord 4* // Hotel Loenfjord 4*

Bergen

Scandic Neptun 4* // Scandic Bergen City 4*

Oslo

Scandic Solli 4* // Scandic Sjolyst 4*// Scandic Holberg 4*

Copenhague

Hotel The Square 4* // Hotel Copenhague Island 4* // Scandic Kodbyen 4*

Hamar
1

Nordfjordeid
11

Oslo
1

Bergen 1

Helsinki
1

4 São Petersburgo

1

Estocolmo 1

1

para Bergen. (Jantar incluído no Pacote Plus P+).
Acomodação no hotel.

3 Moscou

DINAMARCA

Copenhague 1

SI

O Tour Inclui

• Traslados aeroporto-hotel-aeroporto (os traslados em outros dias diferentes do Tour existe um
suplemento a ser cobrados).
• Acomodação com café da manhã durante todo o circuito, quartos duplos com ducha ou chuveiro.
• 2 almoços na Rússia, 5 almoços e 2 jantares na Escandinávia (sem bebidas) indicados no passeio.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado, de acordo com o número de participantes.
• Trem de alta velocidade em Classe econômica Sapsan de Moscou a São Petersburgo.
• Guias acompanhantes de língua espanhola durante todo o itinerário.
• Visitas panorâmicas das cidades com um guia local de língua espanhola.
• Áudio individual em visitas.
• Seguro de assistência Mapaplus.
Pacote Plus
16 DIAS: TOUR MOSCOU / COPENHAGUE: 1.115 € INCLUI 15 REFEIÇÔES E 8 EXTRAS

REFEIÇÕES

• 2 Almoços em Moscou
• 2 Jantares em Moscou
• 1 Almoço em S. Petersburgo
• 3 Jantares em S. Petersburgo ( 1 deles é estilo
piquenique )
• 1 Almoço em Estocolmo
• 1 Jantar em Estocolmo
• 1 Almoço em Orebro
• 1 Jantar em Hamar
• 1 Jantar em Bergen

• 1 Jantar em Oslo
• 1 Almoço em Oslo

EXTRAS

• Visita ao Museu de Hermitage com entrada
• Visita do metro de Moscou com ticket.
• Visita do Kremlin e catedrais com entradas.
• Visita da galeria Tretyakov com entrada.
• Excursão a Serguiev Posad.
• Visita ao Museu Vasa de Estocolmo
• Excursão Trem de Flam
• Visita ao Museu Viking de Oslo

Preço por Pessoa em € Euros em Apartamento Duplo

€

Tour
Tour de 16 Dias:
Moscou / Copenhague
Iti ED736

Categoria
Categ. Única

21 Junho

Restante Saídas

Preço 2 pessoas

6.580

6.530

Preço por pessoa

3.290

3.265
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