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Este Programa Incluye: 
- 11 noites de alojamento em categoria superior com café da 

manhã incluído. 
- 1 noite a bordo do DFDS Sewaway Copenhague-Oslo em cama-

rote com vista para o mar e café da manhã Buffet incluído.   
- 1 noite a bordo do Tallink Silja Estocolmo- Tallin em camarote 

com vista para o mar e café da manhã Buffet incluído.  
- 4 jantares incluídos (1 a bordo de DFDS com uma bebida 

incluída, 1 em Geilo,  1 em Kvikne’s Hotel e a bordo de Tallin 
Silja Line com bebidas incluídas). 

- Guia acompanhante UNICA E EXCLUSIVAMENTE em espanhol 
durante todo o percurso. 

- Visitas panorâmicas das capitais com guias locais autorizados 
de língua espanhola. 

- Visitas segundo itinerário 
- Ônibus particular de longa distância do dia 4 ao dia 9 do pro-

grama com acesso a Wi-Fi. 
- Serviço de bagagem nos portos 
- 1 mala por pessoa de no máximo 20 Kg. Com dimensões 

máximas de 76x54x33 cm, mais uma bagagem de mão de no 
máximo 5 kg.

DATAS DE SAÍDA 2020 (TERÇA-FEIRA): 
Maio: 19 - Junho: 2, 9, 16, 23 e 30 - Julho: 7, 14, 21 e 28 
Agosto: 4, 11, 18 e 25 - Setembro: 1 e 8

3 Saídas Garantidas 
em Espanhol (desde 2 pessoas)
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Cód. 06014W

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Lendas de Escandinâvia + Bálticos + Helsinki 
Base quarto duplo........................................................................... 3.620 

Suplemento quarto individual ....................................................... 1.380 

Traslados privados (com condutor de língua inglesa - preço por pessoa e trajeto): 
Copenhague …… 125 €         Helsinque …… 117 €

Suplementos por pessoa 
Por voo Madri/Copenhague-Estocolmo ou Helsinque ou Moscou/Madri 
(sem taxas, aproximado) .............................................................................. Consultar 
Taxas de aeroporto....................................................................................... Consultar 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33

HOTÉIS 
4*

Incluindo 13 CAFÉS DA MANHÃ + 4 JANTARES  
e 7 VISITAS + GUIA ACOMPANHANTE

Dia 1º Copenhague 
• Terça-feira 

Chegada a Copenhague (traslado ao 
hotel por conta dos Srs. Clientes). 
Encontro com o guia acompanhante 
às 18h30 no lobby do hotel para 
toda a informação prática que os 
passageiros necessitem. Alojamento 
no Comfort Vesterbro Hotel ou simi-
lar. 

Dia 2º Copenhague 
• Quarta-feira • Café da manhã Buffet no hotel. 

Pela manhã, visita panorâmica de 
Copenhague, onde poderemos ver 
os lugares mais interessantes desta 
capital, como a fonte de Gefion, a 
Residência Real de Amalienborg, os 
canais idílicos de Nyhavn com seus 
numerosos restaurantes e cafés e os 
barcos de madeira, o Palácio de 
Christiansborg e a famosa Sirenita. 
Tarde livre a sua disposição para con-
hecer a cidade ou visitar o Tívoli, o 
famoso parque de atrações. Aloja-
mento 

Dia 3º Copenhague/Oslo 
• Quinta-feira • Café da manhã Buffet no hotel 

+ jantar a bordo. 

Manhã livre para realizar compras ou 
uma visita opcional aos Castelos do 
Norte de Zelândia. À tarde traslado 
para o porto para embarque no cru-
zeiro noturno DFDS Scandinavian 
Seaways com destino a Oslo. 
Durante a travessia poderemos des-
frutar de entretenimento musical e 
baile. Jantar Buffet a bordo. Aloja-
mento em camarotes com vista para 
o mar. 

Dia 4º Oslo/Geilo ou Hamar 
• Sexta-feira • Café da manhã Buffet + jantar. 

Chegada a Oslo e visita da cidade 
que nos levará a conhecer o Parque 
de Frogner com as controvertidas 
esculturas do famoso artista Gustav 
Vigeland, o Palácio Real, a fortaleza 
medieval de Akershus e o exterior da 
Câmara Municipal de Oslo. À tarde, 
depois de um tempo livre, saída em 
ônibus privado de longa distância 
para Geilo, passando por Hønefoss e 
Gol, famosas estações de esqui. 
Durante a viagem, apreciaremos lin-
das paisagens até chegar à bela vila 
de Geilo, onde passaremos a noite. 
Jantar e alojamento. 

Día 5º Geilo/Bergen 
• Sábado • Café da manhã no hotel. 

Saída pela manhã para Bergen, con-
hecida como a Capital Dos Fiordes, 
passando por Sogn og Fjordane, 
região onde se encontra o fiorde 
mais largo e profundo da Noruega, o 
Sognefjord, também conhecido 
como Fiorde dos Sonhos. Navegare-
mos por este fiorde de Flåm para 

Gudvangen, uma viagem de aproxi-
madamente 2 horas, onde contem-
plaremos águas cristalinas e verdes, 
impressionantes penhascos e cacho-
eiras. No final do cruzeiro, continua-
remos nossa viagem para Bergen, 
passando agora pela região de Hor-
daland e Voss, um lugar perfeito 
para os amantes da natureza, cuja 
paisagem nos apresentará cenários 
belíssimos. Chegada a Bergen, cida-
de considerada um dos lugares mais 
encantadores da Europa. Início da 
visita panorâmica da cidade com o 
guia acompanhante. Visitaremos, 
entre outros pontos interessantes, o 
mercado de peixe e a área de 
Bryggen, um local muito conhecido 
por suas casas que datam da época 
da Liga Hanseática. Alojamento. 

Dia 6º Bergen/Balestrand 
• Domingo • Café da manhã Buffet no hotel + 

jantar. 

Manhã livre para desfrutar da capital 
dos fiordes. Depois do almoço, parti-
remos para Balestrand, fazendo uma 
travessia de ferry de Oppedal para 
Lavik, chegando ao final da tarde à 
encantadora Balestrand, onde está 
localizado o famoso hotel Kvikne, um 
lugar histórico e romântico, situado 
em um lugar de enorme beleza natu-
ral. Alojamento e jantar no Kvikne's 
Hotel. 

Dia 7º Balestrand/Oslo 
• Segunda-feira • Café da manhã no hotel. 

Saída de manhã em direção a Oslo. 
No caminho, faremos duas rotas cur-
tas de ferry, fazendo logo uma para-
da em Borgund, onde visitaremos a 
bela igreja de madeira Borgund 
Stavkirke com entrada incluída. As 
árvores usadas em sua construção 
foram cortadas no final do século XII 
e desde esses tempos são parte de 
uma paisagem fantástica, tornando 
esta igreja uma das mais visitadas e 
fotografadas da Noruega. Continua-
remos em direção a Oslo, aonde che-
garemos ao final do dia. Alojamento. 

Dia 8º Oslo 
• Terça-feira • Café da manhã no hotel. 

Dia livre para conhecer a capital da 
Noruega ou ter a possibilidade de 
fazer uma excursão opcional aos 
famosos museus marítimos da penín-
sula de Bygdoy; O Museu dos Barcos 
Vikings, o Museu Kon-tiki e o Museu 
Fram. Alojamento. 

Dia 9º Oslo/Karlstad/Estocolmo 
• Quarta-feira • Café da manhã no hotel. 

Saída para a fronteira sueca para 
chegar à atrativa cidade de Karlstad, 
localizada entre o lendário lago Vär-
nern e a foz do rio Klarälven, onde 
teremos algum tempo livre antes de 

continuar pela região dos lagos para 
chegar a Estocolmo. Alojamento. 

Dia 10º Estocolmo 
• Quinta-feira • Café da manhã no hotel. 

Pela manhã, visita guiada de Esto-
colmo. Visitaremos o centro antigo 
de Gamla Stan, com seu emaranha-
do de pequenas praças, ruas de para-
lelepípedos e edifícios alegres colori-
dos. Contemplaremos o exterior do 
Palácio Real, a Catedral, o Parlamen-
to e a Casa dos Nobres. Tarde livre 
para visitar a cidade ou fazer uma 
excursão opcional visitando a famosa 
Câmara Municipal de Estocolmo e o 
museu de guerra Vasa. Alojamento. 

Dia 11º Estocolmo/Tallin 
• Sexta-feira • Café da manhã no hotel + jantar 

Buffet a bordo. 

Manhã livre para continuar conhe-
cendo a capital sueca. À tarde, trasla-
do ao porto para embarcar no cru-
zeiro Tallink Silja Line com destino a 
Tallin. Durante a viagem poderemos 
desfrutar do arquipélago sueco que 
tem mais de 24.000 ilhas. Jantar Buf-
fet a bordo com bebidas incluídas e 
alojamento em cabines com vista 
para o mar. 

Dia 12º Tallin 
• Sábado • Café da manhã buffet a bordo. 

Chegada a Tallin e visita da capital 
da Estônia, com sua encantadora 
cidade medieval, onde se destacam o 
Castelo Toompea, a Catedral Alexan-
der Nevsky, a Igreja da Catedral, a 
Praça do Mirante e a Praça da Prefei-
tura. Tarde livre para explorar a cida-
de. Alojamento. 

Dia 13º Tallin/Helsinque 
• Domingo • Café da manhã no hotel. 

Pela manhã, traslado ao porto para 
uma travessia de ferry de Tallinn a 
Helsinque. Chegada em Helsinque e 
visita panorâmica da cidade, conhe-
cida como "A Cidade Branca do 
Norte", onde passaremos pela Cate-
dral Ortodoxa de Uspenski, Praça do 
Senado, a Igreja Tempeliaukkio, uma 
igreja luterana de formato circular 
esculpida em uma rocha cuja cúpula 
tem Forma de uma gigantesca espiral 
de fios de cobre. Também passare-
mos pelo parque com o monumento 
Sibelius, o mercado portuário e a Rua 
Esplanaadii. Tarde livre para explorar 
a cidade. Alojamento. 

Dia 14º Helsinque 
• Segunda-feira • Café da manhã no hotel. 

Traslado de saída por conta dos Srs. 
Clientes. 

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- Ressaltar que haverá acesso limitado ao serviço Wi-Fi a bordo 

do ônibus de longa distância em alguns lugares devido à topo-
grafia da Noruega. 

- Tomem nota que nos reservamos o direito de modificar o itine-
rário por razões operacionais que justifiquem sua alteração. 

- Tomem nota que o sistema de fone de ouvido será incluído 
apenas para grupos de mais de 30 paxs 

- É responsabilidade de cada passageiro estar na posse de todos 
os documentos e vistos necessários e que estejam em vigor.

CASAS HANSEÁTICAS DE BERGEN

14 dias 
(11n noites + 2n barco) 

desde 3.620 USD

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) - Categoria 4* 
Copenhague: Radisson Blue Scandinavia / The Square Hotel 
Geilo: Vestilia Resort 
Bergen: Scandic Ornen / Thon Hotel Rosenkrantz  
Balestrand: Kvikne´s Hotel 
Oslo: Radisson Blu Scandinavia / Thon Hotel Opera /  

Clarion Hotel The Hub 
Estocolmo: Clarion Hotel Stockholm / Courtyyard by Marriott / 

Clarion Hotel Amaranten 
Tallin: Rasisson Blu Olümpia / Metropol Spa Hotel /  

Park Inn by Radisson Meriton 
Helsinque: Scandic Grand Marina 

Nota: Reservamo-nos o direito de mudar de hotel por outros de 
categoria semelhante por motivos de disponibilidade, força ope-
racional ou força maior. 


