
• EUROPA com CLASSE em MINIVAN - Tours em PRIVATIVO •

DIA 01 – BERGEN
Chegada ao aeroporto de Bergen e tras-
lado ao hotel. Hospedagem.

DIA 02 – BERGEN
Café da manhã e visita guiada pano-
râmica que inclui as casas Hanseáticas 
e a cidade velha. Resto do dia livre para 
desfrutar da cidade. Hospedagem.

DIA 03 – BERGEN – LOEN (REGIÃO 
DOS FIORDES)
Café da manhã. Realizaremos um cru-
zeiro de duas horas sobre o Sognefjord, 
o fiorde dos sonhos. Chegada à região
dos fiordes. Jantar e alojamento.

DIA 04 – LOEN – BRISKDAL – 
GEIRANGER – ALESUND
Café da manhã. Dia inteiro dedicado a 
visitar esta região, incluindo uma visi-
ta ao Glaciar de Briksdals. Faremos um 
cruzeiro de 50 minutos sobre o Fiorde de 
Geiranger após termos desfrutado das 
vistas espetaculares a bordo, chegare-
mos a Alesund. Hospedagem.

DIA 05 – ALESUND – LILLEHAMER 
– OSLO
Café da manhã. Saída passando à margem 
do fiorde de Molde até Andalsnes. Pelas ter-
ras de Troll e Vale Romsdal e as cidades de 
Otta e Dombas, chegaremos a Lillehammer 
com uma visita aos trampolins de esqui. 
Pela tarde chegada a Oslo. Hospedagem.

DIA 06 – OSLO
Café da manhã e visita guiada pano-
râmica: Parque Frogner, Rua Karl Johans 
, Prefeitura, Palácio Real, etc. Tarde livre 
para conhecer a cidade. Hospedagem.

DIA 07 – OSLO – KARLSTAD – 
ESTOCOLMO
Café da manhã. Partida até Karlstad e 
continuação até Estocolmo. Chegada e 
tempo livre. Alojamento.

DIA 08 – ESTOCOLMO
Café da manhã e visita guiada da cida-
de com a parte velha, o do dia livre para 
conhecer a cidade. Hospedagem. Gamla 
Stan e suas ruas medievais, onde se en-
contra o Palácio Real, Catedral, etc. Resto
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HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES

Cidade Localização

Bergen
Scandic Neptun **** (Centro)

Fiordes
Loenfjord Hotel **** (Loen)

Alesund
Scandic Alesund **** (Centro) 

Oslo
Scandic Solli **** (Centro)

Estocolmo
Scandic Malmen **** (Centro)

DATAS DE INICIO 2021

Jun 06 20
Jul 04 18
Ago 01 08 15 22
Set 05 19

DATAS DE INICIO 2020

Set 06 13

• Guia acompanhante durante 
o circuito.

• Extras, tudo o que não esteja 
incluído no programa.

• Entradas nos museus que 
não estejam mencionado em 
“incluso”.

• Minivan privada durante os 
traslados de chegada e visita 
panorâmica de Bergen.

• Minivan privada com moto-
rista-guia desde a saída de 
Bergen o dia 3 de programa 
até a chegada a Estocolmo o 
dia 7 do programa.

• Minivan privada durante 
o traslado de saída e visita 
panorâmica de Estocolmo.

• Hotéis previstos ou similares 
em regime de alojamento e 
café da manhã.

• Jantar na Região dos Fiordes.
• Taxas de alojamento.
• Guias locais falando espanhol 

ou português durante as visi-
tas previstas em Oslo, Bergen 
y Estocolmo.

• Cruzeiros nos Fiordes de 
Sognefjord y Geiranger.

• Visita ao Glaciar Briksdals.

O PREÇO INCLUI

O PREÇO NÃO INCLUI

• Minivan com guia-motorista de língua espanhola planejado para
traslados e visitas conforme descritos no itinerário. Caso os clientes
queiram adicionar durante a viagem alguma visita ou serviço
adicional terá que ser comunicado ao guia-motorista que viaja com
eles ou via telefone ou WhatsApp 48 horas antes de fazer o serviço, a
fim de oferecer preço e gerenciar o atendimento ao cliente.

• Minivan equipada com todas as medidas de segurança atualmente
recomendadas por organizações governamentais, desinfecção diária,
gel hidro alcoólico, etc... para a segurança de sua viagem em família.

MUITO IMPORTANTE
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DIA 09 – ESTOCOLMO – CIDADE
DE ORIGEN
Café da manhã e tempo livre até à 
hora do traslado para o aeroporto de 
Estocolmo. Fim dos nossos serviços.

TOUR
EM PRIVADO




