
 
 
 
 
 
 
 

 

LENDAS DA ISLÂNDIA 
Saídas Garantidas 2022 

REYKJAVIK, VIK, HELLA, THINGVELLIR - 6 DIAS 

Venha conhecer a terra do fogo e do gelo! Maravilhe-se com as noites longas que lançam sobre a 
paisagem uma magia única como a sua natureza. Geleiras, vulcões, lagoas de água quente, geysers e 
cachoeiras povoam os caminhos deste roteiro. Caminhe sobre gelo com mais de mil anos e pise a 
areia negra de uma das mais exóticas praias do mundo. Prepare-se para ser surpreendido pelo povo, 
beleza e clima desta bela ilha nórdica. 
 
DIA 01 – SEXTA-FEIRA -  REYKJAVIK 
Chegada a Reykjavik e traslado regular com Flybuss Plus para o hotel.  
Ás 18:30 encontro com o guia acompanhante no lobby do hotel para a reunião de apresentação. 
Alojamento no Grand Reykjavik Hotel ou similar. 
 
DIA 02 –  SÁBADO - REYKJAVIK 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã, iniciaremos a visita panorâmica de Reykjavik, onde veremos os principais pontos turísticos, 
como o edificio A Pérola, a Igreja Hallgrímskirkja, o Porto e o famoso bairro 101 Reykjavik. Após a visita, 
tempo livre na cidade para almoço (não incluído no pacote). À tarde faremos o imperdível Safari de 
Barco para observarmos as Baleias no seu ambiente natural. Traslado para o hotel no final da tarde. 
Alojamento no Grand Reykjavik Hotel ou similar.  
 
DIA 03 –  DOMINGO - REYKJAVIK, HELLA 
Café da manhã no hotel 
Hoje sairemos em direção á costa sul da Islândia, atravessaremos vastas áreas agrícolas até chegarmos 
á cachoeira de Seljalandfoss onde faremos uma parada para tirar fotografias. Continuaremos até Vik 
para admirarmos as suas famosas praias de areia negra e depois seguiremos para Myrdalsjokull, uma 
das maiores geleiras do País, onde participaremos numa excursão com guia especializado.  
Após recebermos o equipamento, iniciaremos a nossa aventura pelo glaciar. Será um passeio 
inesquecível, caminharemos sobre gelo com mais de mil anos, onde em certos lugares atinge os 200 
metros de espessura. Apreciaremos um cenário glaciar único e de enorme beleza. Após o nosso passeio 
seguiremos para Hella.  
Jantar e alojamento no Stracta Hotel ou similar. 
 
DIA 04 –  SEGUNDA-FEIRA - HELLA 
Café da manhã no hotel 



Partiremos para Geldingafell, onde faremos um passeio de moto-neve pela geleira de Langjökull, o 
passeio terá a duração de 1 hora. Após este passeio, visitaremos a área geotermal dos geisers de água 
quente, cujas erupções com intervalos de 5 a 10 minutos chegam aos 25 metros de altura. 
Continuaremos para a cachoeira dourada de Gullfoss, um dos lugares naturais mais famosos da Islândia. 
Esta linda cachoeira dupla cai de uma altura de 34 metros diretamente para o rio Hvítá.  
Antes de regressarmos, faremos uma última parada no Parque Nacional de Thingvellir, Património da 
Humanidade pela UNESCO e que foi a sede do parlamento da Islândia de 930 a 1789.   
Neste lugar iremos observar a divisão entre as placas tectônicas americana e europeia. 
Jantar e alojamento no Stracta Hotel ou similar. 
 
DIA 05 – TERÇA-FEIRA - REYKJAVIK 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã saíremos de ônibus até á conhecida Lagoa Azul, uma lagoa de águas termais situada em 
uma área de lava ao sul de Reykjavik. Relaxaremos nadando em suas águas azuis ao ar livre. Este  SPA 
natural de águas quentes, que dizem ter poderes curativos, nos proporcionará um dos momentos mais 
agradáveis da viagem. Não esquecer de levar trajes de banho (o pacote inclui aluguel de 1 toalha por 
pessoa).  Após esta incrível experiência, regressaremos para Reykjavik. 
Alojamento no Grand Reykjavik Hotel ou similar. 
 
DIA 06 – QUARTA-FEIRA- REYKJAVIK 
Café da manhã no hotel 
Traslado regular para o aeroporto com Flybuss Plus. 
Fim dos nossos serviços. 
 
DATAS DAS SAÍDAS GARANTIDAS 2022 
 

Início – Reykjavik Final – Reykjavik Código de reserva 
17 de Junho 22 de Junho  LEY IS 0617 
15 de Julho  20 de Julho LEY IS 0715 
12 de Agosto 17 de Agosto LEY IS 0812 

 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 

• Transfer de chegada e de saída regular com Flybuss Plus (ônibus)   
• 5 noites de alojamento nos hotéis mencionados com café da manhã buffet 
• Passeio panorâmico de Reykjavik com o guia acompanhante da viagem 
• 02 Jantares buffet incluídos em restaurante local 
• Safari das Baleias  
• Entrada no complexo da lagoa azul incluíndo 1 toalha por pessoa 
• Passeio 1 hora de moto-neve (2 pessoas por moto) 
• Passeio pelo glaciar com guia e equipamento especial 
• Guia acompanhante bilingue Espanhol/Português durante todo o itinerário 
• IMPORTANTE: Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o limite de bagagem é de 1 mala 

por pessoa com o máximo de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e uma mala de mão 
com o máximo de 5 kg 
 

PREÇOS BRUTO EM EURO 
• Preço por pessoa em duplo EUR 1990 BRUTO,- 
• Suplemento individual EUR 588 BRUTO,- 
• Suplemento individual moto-neve EUR 65 EUR PP BRUTO,- 
 



CONDIÇÕES GERAIS 
• O pagamento integral da reserva deve ser efetuado até 60 dias antes da data da viagem 
• O cancelamento pode ser efetuado sem custos até 60 dias antes da data da viagem 
• Reservamos o direito de alterar o itinerário por motivos de ordem operacional ou force majeure   

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

LENDAS ESCANDINAVAS 
Saídas Garantidas 2022 

DINAMARCA, NORUEGA, SUÉCIA - 11 DIAS 

Conheça três vibrantes capitais, onde ótimos restaurantes  servem os famosos pratos da nova cozinha 
nórdica. Desfrute de modernos cafés e compre as últimas tendências de design do mundo. Conheça 
os fiordes em todo o seu esplendor e navegue nas suas águas cristalinas que rasgam as montanhas 
salpicadas de neve. A luz especial das longas noites nórdicas irá acrescentar um toque de magia à 
viagem. 
 
DIA 01  –  TERÇA-FEIRA - COPENHAGUE 
Chegada por conta própria ao hotel. Reunião de apresentação com o guia acompanhante da viagem na 
recepção das 18:30 ás 19:30. 
Alojamento 
 
DIA 02 – QUARTA-FEIRA - COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã visita panorâmica de Copenhague. Apreciaremos as principais atrações turísticas da cidade, 
entre outras: a fonte de Gefion, a Residência Real de Amalienborg, os canais idílicos de Nyhavn com os 
seus prédios coloridos, o Palácio de Christiansborg, sede do parlamento, o palácio da bolsa e a famosa 
Pequena Sereia.  
Tarde livre para conhecer melhor esta linda cidade, poderá visitar o emblemático parque de atrações 
Tivoli ou simplesmente passear pela famosa rua de pedestre Strøget.  
Alojamento. 
 
DIA 03 – QUINTA-FEIRA – COPENHAGUE - OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para realizar compras ou fazer uma visita opcional. Á tarde, traslado para o porto onde 
embarcaremos no cruzeiro noturno DFDS Seaways com destino a Oslo.  
Durante a travessia aproveitaremos as várias atrações a bordo, música ao vivo, lojas, restaurantes e 
bares, entre outras. Os clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite no navio já que 
não terão acesso às bagagens durante a viagem. 
Jantar c/uma bebida incluída e alojamento em cabines com janela. 
 
DIA 04 – SEXTA-FEIRA – OSLO – FAGERNES  
Café da manhã a bordo desfrutando da bela vista panorâmica do fiorde de Oslo. Desembarque e início 
da visita da cidade. Conheceremos o Parque de Frogner com as famosas esculturas do artista Gustav 
Vigeland, o Palácio Real, a fortaleza medieval de Akershus e o exterior da Prefeitura de Oslo.  



Na parte da tarde continuação para Fagernes, passando por Hønefoss, famosa estação de esqui. 
Durante a viagem apreciaremos lindas paisagens até chegarmos á bonita vila de Fagernes, onde 
pernoitaremos. 
Jantar e alojamento. 
 
DIA 05 – SÁBADO– FAGERNES - BERGEN 
Café da manhã no hotel. 
Saída pela manhã. Seguiremos para a região onde se encontra o fiorde mais largo e profundo da 
Noruega, o Sognefjord, conhecido como o Fiorde dos Sonhos. Durante este lindo passeio, que nos leva 
de Flåm a Gudvangen, contemplaremos as águas verdes cristalinas, impressionantes falésias e 
cachoeiras. No final do cruzeiro continuaremos para Bergen. Passaremos pela região de Hordaland e 
Voss, cuja paisagem nos presenteia com cenários de sonho.  
Na chegada a Bergen faremos a visita panorâmica da cidade com o guia acompanhante. Bergen é 
considerada uma das mais charmosas cidades da Europa. Entre outros pontos de interesse, visitaremos 
o Mercado de Peixes e Bryggen, o bairro da Liga Hanseática.   
Alojamento. 
 
DIA 06 –  DOMINGO – BERGEN - BALESTRAND 
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para desfrutar a capital dos fiordes ou fazer um passeio opcional à casa do famoso 
compositor Norueguês Edvard Grieg.  
No início da tarde partiremos para Balestrand, atravessaremos de ferry de Oppedal para Lavik e ao final 
do dia chegaremos á encantadora área dos fiordes, onde está localizado o famoso hotel Kvikne’s, um 
lugar histórico e romântico inserido num cenário natural de enorme beleza. 
Alojamento e jantar no Hotel Kvikne’s.  
 
DIA 07 – SEGUNDA-FEIRA– BALESTRAND - OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Saída pela manhã para Oslo. No caminho pegaremos dois curtos ferries e faremos uma parada em 
Borgund, onde visitaremos a bela igreja de Madeira, Borgund Stavkirke (entrada incluída), expoente 
máximo da arte Norueguesa em madeira; as árvores utilizadas na sua construção foram cortadas nos 
finais do sec. XII e desde esses tempos fazem parte desta fantástica paisagem, tornando esta igreja uma 
das mais visitadas e fotografadas da Noruega. Após a visita continuaremos para Oslo onde chegaremos 
ao final do dia. Alojamento. 
 
DIA 08 – TERÇA-FEIRA – OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para conhecer a capital da Noruega, na parte da manhã possibilidade de fazer um passeio 
opcional aos famosos museus marítimos da Península de Bygdoy: Museu dos Barcos Vikings, Kon-tiki e 
Fram.  
Alojamento. 
 
DIA 09  – QUARTA-FEIRA – OSLO- ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã saída para Estocolmo. No caminho faremos uma parada em Karlstad, cidade sueca 
localizada entre o legendário lago Värnern e a foz do rio Klarälven. Passaremos pela cidade de Mariefred 
onde faremos uma pequena parada para apreciar o belo Castelo de Gripsholm e as lindas paisagens 
circundantes. Este castelo remonta a uma primitiva fortificação erguida na década de 1370 e é 
considerado um dos mais belos monumentos históricos da Suécia. 
Continuando pela região dos lagos chegaremos a Estocolmo ao final do dia.  
Alojamento. 



 
DIA 10  –  QUINTA - FEIRA -  ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Na parte da manhã visita panorâmica guiada a Estocolmo. Visitaremos a parte antiga da cidade Gamla 
Stan, com suas pequenas praças, ruelas e edifícios coloridos. Contemplaremos o exterior do Palacio 
Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa dos Nobres. 
Tarde livre para conhecer esta maravilhosa cidade, conhecida como “Rainha das Águas”, ou realizar 
uma excursão opcional visitando a prefeitura de Estocolmo e o museu do navio de guerra Vasa, 
naufragado na sua viagem inaugural no sec XVII, este é um dos museus mais visitados na Escandinavia. 
Alojamento. 
 
DIA 11  –  SEXTA-FEIRA – ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Fim dos serviços 
 
DATAS DAS SAÍDAS GARANTIDAS 2022 
 

**Saída em Espanhol 
 
 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 09 noites de alojamento em hotéis de categoria superior com café da manhã buffet 
 01 noite a bordo do DFDS Seaways em cabines com janela com café da manhã buffet incluído 
 03 jantares incluídos – 1 no barco DFDS, 1 no Hotel Kvikne’s, 1 no Hotel em Fagernes 

Início - Copenhague Fim – Estocolmo Código de reserva 
26 ABRIL ** 06 MAIO LEY E 0426 
03 MAIO ** 13 MAIO  LEY E 0503 
10 MAIO ** 20 MAIO LEY E 0510 
17 MAIO 27 MAIO LEY E 0527 P 
24 MAIO ** 03 JUNHO LEY E 0524  
31 MAIO 10 JUNHO LEY E 0531 P 
07 JUNHO ** 17 JUNHO LEY E 0607  
14 JUNHO 24 JUNHO LEY E 0614 P 
21 JUNHO ** 01 JULHO LEY E 0621  
28 JUNHO 08 JULHO LEY E 0628 P 
05 JULHO 15 JULHO LEY E 0705 P 
12 JULHO ** 22 JULHO LEY E 0712  
19 JULHO 29 JULHO LEY E 0719 P 
26 JULHO 05 AGOSTO LEY E 0726 P 
02 AGOSTO 12 AGOSTO LEY E 0802 P 
09 AGOSTO 19 AGOSTO LEY E 0809 P 
16 AGOSTO 26 AGOSTO LEY E 0816 P 
23 AGOSTO 02 SETEMBRO LEY E 0823 P 
30 AGOSTO 09 SETEMBRO  LEY E 0830 P 
06 SETEMBRO 16 SETEMBRO LEY E 0906 P 
13 SETEMBRO 23 SETEMBRO LEY E 0913 P 
20 SETEMBRO 30 SETEMBRO LEY E 0920 P 



 O jantar a bordo do navio DFDS inclui 1 bebida por pessoa e o jantar a bordo do navio Silja 
inclui bebidas ad libitum 

 Visitas panorâmicas das capitais com guias locais autorizados de língua Portuguesa, exceto 
nas saídas marcadas com ** onde o guia será em Espanhol 

 Guia acompanhante de viagem ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE de língua Portuguesa durante 
todo o programa, exceto nas saídas marcadas com ** onde o guia será em Espanhol 

 Ônibus de longa distância do dia 04 ao 09 do roteiro 
 Serviço de maleteiro incluído somente nos portos 
 Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o limite de bagagem é de 1 mala por 

pessoa com o máximo de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e uma mala de 
mão com o máximo de 5 kg. 
 

NOTAS GERAIS 
 No dia 03 os clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite no navio, pois não 

terão acesso às bagagens durante a viagem 
 O WI-FI a bordo do ônibus de longa distância poderá não funcionar em determinadas áreas 

nos fiordes devido a falta de cobertura 
 Reservamos o direito de alterar o itinerário por motivos de ordem operacional ou force 

majeure   
 
PREÇOS BRUTOS EM EURO POR PESSOA 
 Preço por pessoa em apartamento duplo EUR 2200 ,- 
 Suplemento individual EUR 840 ,- 

 
HOTÉIS DO PROGRAMA 
 Copenhague – Scandic Spectrum ou similar 
 Oslo – Scandic St. Olavs ou similar 
 Bergen – Scandic Ørnen ou similar 
 Balestrand – Hotel Kvikne’s ou similar 
 Fagernes – Scandic Valdres ou similar 
 Estocolmo – Clarion Stockholm ou similar 
 NB: reservamos o direito de alterar o hotel por outro de categoria similar, por motivos de 

ordem operacional ou force majeure 
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

LENDAS ESCANDINAVAS E BÁLTICAS 
Saídas Garantidas 2022 

DINAMARCA, NORUEGA, SUÉCIA, ESTÔNIA, FINLÂNDIA - 14 DIAS 

O melhor da Escandinávia e dos Bálticos. Desfrute as cidades de Copenhague, Oslo, Bergen, 
Estocolmo, Talin e Helsinque. Cada cidade com o seu charme, cultura e história particular, mas todas 
imperdíveis! Os pernoites nos cruzeiros entre Copenhague-Oslo e Estocolmo-Talin são a maneira mais 
agradável e confortável de viajar. 
 
DIA 01  –  TERÇA-FEIRA - COPENHAGUE 
Chegada por conta própria ao hotel. Reunião de apresentação com o guia acompanhante da viagem na 
recepção das 18:30 ás 19:30. 
Alojamento. 
 
DIA 02 – QUARTA-FEIRA - COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã visita panorâmica de Copenhague. Apreciaremos as principais atrações turísticas da cidade, 
entre outras: a fonte de Gefion, a Residência Real de Amalienborg, os canais idílicos de Nyhavn com os 
seus prédios coloridos, o Palácio de Christiansborg, sede do parlamento, o palácio da bolsa e a famosa 
Pequena Sereia.  
Tarde livre para conhecer melhor esta linda cidade, poderá visitar o emblemático parque de atrações 
Tivoli ou simplesmente passear pela famosa rua de pedestre Strøget.  
Alojamento. 
 
DIA 03 – QUINTA-FEIRA – COPENHAGUE - OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para realizar compras ou fazer uma visita opcional. Á tarde, traslado para o porto onde 
embarcaremos no cruzeiro noturno DFDS Seaways com destino a Oslo. Durante a travessia 
aproveitaremos as várias atrações a bordo, música ao vivo, lojas, restaurantes e bares, entre outras. Os 
clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite no navio já que não terão acesso às 
bagagens durante a viagem. 
Jantar c/uma bebida incluída e alojamento em cabines com janela. 
 
DIA 04 – SEXTA-FEIRA – OSLO – FAGERNES  
Café da manhã a bordo desfrutando da bela vista panorâmica do fiorde de Oslo. Desembarque e início 
da visita da cidade. Conheceremos o Parque de Frogner com as famosas esculturas do artista Gustav 
Vigeland, o Palácio Real, a fortaleza medieval de Akershus e o exterior da Prefeitura de Oslo.  
Na parte da tarde continuação para Fagernes, passando por Hønefoss, famosa estação de esqui. 
Durante a viagem apreciaremos lindas paisagens até chegarmos á bonita vila de Fagernes, onde 
pernoitaremos. 



Jantar e alojamento. 
 
DIA 05 – SÁBADO– FAGERNES - BERGEN 
Café da manhã no hotel. 
Saída pela manhã. Seguiremos para a região onde se encontra o fiorde mais largo e profundo da 
Noruega, o Sognefjord, conhecido como o Fiorde dos Sonhos. Durante este lindo passeio, que nos leva 
de Flåm a Gudvangen, contemplaremos as águas verdes cristalinas, impressionantes falésias e 
cachoeiras. 
No final do cruzeiro continuaremos para Bergen, passaremos pela região de Hordaland e Voss, cuja 
paisagem nos presenteia com cenários de sonho.  
Na chegada a Bergen faremos a visita panorâmica da cidade com o guia acompanhante. Bergen é 
considerada uma das mais charmosas cidades da Europa. Entre outros pontos de interesse, visitaremos 
o Mercado de Peixes e Bryggen, o bairro da Liga Hanseática.   
Alojamento. 
 
DIA 06 –  DOMINGO – BERGEN - BALESTRAND 
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para desfrutar a capital dos fiordes ou fazer um passeio opcional à casa do famoso 
compositor Norueguês Edvard Grieg.  
No início da tarde partiremos para Balestrand, atravessaremos de ferry de Oppedal para Lavik e ao final 
do dia chegaremos á encantadora área dos fiordes, onde está localizado o famoso hotel Kvikne’s, um 
lugar histórico e romântico inserido num cenário natural de enorme beleza. 
Alojamento e jantar no Hotel Kvikne’s. 
 
DIA 07 – SEGUNDA-FEIRA– BALESTRAND - OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Saída pela manhã para Oslo. No caminho pegaremos dois curtos ferries e faremos uma parada em 
Borgund, onde visitaremos a bela igreja de Madeira, Borgund Stavkirke (entrada incluída), expoente 
máximo da arte Norueguesa em madeira; as árvores utilizadas na sua construção foram cortadas nos 
finais do sec. XII e desde esses tempos fazem parte desta fantástica paisagem, tornando esta igreja uma 
das mais visitadas e fotografadas da Noruega. Após a visita continuaremos para Oslo onde chegaremos 
ao final do dia.  
Alojamento. 
 
DIA 08 – TERÇA-FEIRA – OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para conhecer a capital da Noruega, na parte da manhã possibilidade de fazer um passeio 
opcional aos famosos museus marítimos da Península de Bygdoy: Museu dos Barcos Vikings, Kon-tiki e 
Fram.  
Alojamento. 
 
DIA 09  – QUARTA-FEIRA – OSLO- ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã saída para Estocolmo. No caminho faremos uma parada em Karlstad, cidade sueca 
localizada entre o legendário lago Värnern e a foz do rio Klarälven. Passaremos pela cidade de Mariefred 
onde faremos uma pequena parada para apreciar o belo Castelo de Gripsholm e as lindas paisagens 
circundantes. Este castelo remonta a uma primitiva fortificação erguida na década de 1370 e é 
considerado um dos mais belos monumentos históricos da Suécia. 
Continuando pela região dos lagos chegaremos a Estocolmo ao final do dia.  
Alojamento. 
 



DIA 10  –  QUINTA - FEIRA -  ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Na parte da manhã visita panorâmica guiada a Estocolmo. Visitaremos a parte antiga da cidade Gamla 
Stan, com suas pequenas praças, ruelas e edifícios coloridos. Contemplaremos o exterior do Palacio 
Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa dos Nobres. 
Tarde livre para conhecer esta maravilhosa cidade, conhecida como “Rainha das Águas”, ou realizar 
uma excursão opcional visitando a prefeitura de Estocolmo e o museu do navio de guerra Vasa, 
naufragado na sua viagem inaugural no sec XVII, este é um dos museus mais visitados da Escandinavia. 
Alojamento. 
 
DIA 11  –  SEXTA-FEIRA – ESTOCOLMO - TALIN 
Café da manhã no hotel.  
Manhã livre para nos despedirmos da capital da Suécia. À tarde traslado até o porto para fazer o 
cruzeiro noturno TALLINK com destino a Talin. Durante a travessia poderemos apreciar a beleza das 
paisagens do arquipélago sueco que conta com mais de 24.000 ilhas. Os clientes deverão preparar uma 
bolsa de mão para o pernoite no navio, pois não terão acesso às bagagens durante a viagem. 
Jantar a bordo com bebidas incluídas ad libitum e alojamento em cabines com janela. 
 
DIA 12 – SÁBADO – TALIN 
Café da manhã a bordo. 
Chegada a Talin na parte da manhã e visita da capital da Estônia com a sua encantadora cidade medieval 
onde sobressai o Castelo de Toompea, a Catedral de Alexander Nevsky, a cúpula da Igreja, a praça do 
Mirador e a praça da prefeitura. Alojamento. 
 
DIA 13 – DOMINGO – TALIN - HELSINQUE 
Café da manhã no hotel. 
Na parte da manhã traslado para o porto e travessia de 2 horas de ferry para Helsinque. 
Chegada e visita panorâmica da capital Finlandesa, também conhecida como “A Cidade Branca do 
Norte”. Durante a visita passaremos pela Catedral Ortodoxa de Uspenski, a Praça do Senado, a igreja 
luterana Tempeliaukkio, uma igreja luterana escavada em uma grande rocha e com uma cúpula em 
forma de um gigantesco espiral com fios de cobre (entrada incluída), o parque com o monumento a 
Sibelius, o mercado do porto e a rua Esplanaadii.  
Alojamento. 
 
DIA 14 – SEGUNDA-FEIRA – HELSINQUE  
Café da manhã no hotel.  
Fim dos serviços. 
  



DATAS DAS SAÍDAS GARANTIDAS 2022 
 

**Saída em Espanhol 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 11 noites de alojamento em hotéis de categoria superior com café da manhã buffet 
 01 noite a bordo do DFDS Seaways e 01 noite a bordo do navio Tallink Silja Line Estocolmo – 

Talin em cabines com janela com café da manhã buffet incluído 
 04 jantares incluídos – 1 no barco DFDS, 1 no Hotel Kvikne’s, 1 no Hotel em Fagernes e 1 no 

navio Tallink Silja Line  
 O jantar a bordo do navio DFDS inclui 1 bebida por pessoa e o jantar a bordo do navio Silja 

inclui bebidas ad libitum 
 Visitas panorâmicas das capitais com guias locais autorizados de língua Portuguesa, exceto 

nas saídas marcadas com ** onde o guia será em Espanhol 
 Guia acompanhante de viagem ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE de língua Portuguesa durante 

todo o programa, exceto nas saídas marcadas com ** onde o guia será em Espanhol 
 Ônibus de longa distância do dia 04 ao 09 do roteiro 
 Serviço de maleteiro incluído somente nos portos 
 Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o limite de bagagem é de 1 mala por 

pessoa com o máximo de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e uma mala de 
mão com o máximo de 5 kg 

 

NOTAS GERAIS 
 No dia 03 e 11 do programa os clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite 

no navio, pois não terão acesso às bagagens durante a viagem 

Início - Copenhague Fim – Helsinque Código de reserva 
26 ABRIL ** 09 MAIO  LEY EB 0426 
03 MAIO ** 16 MAIO  LEY EB 0503 
10 MAIO ** 23 MAIO LEY EB 0510 
17 MAIO 30 MAIO LEY EB 0517 P 
24 MAIO ** 06 JUNHO LEY EB 0524  
31 MAIO 13 JUNHO LEY EB 0531 P 
07 JUNHO ** 20 JUNHO LEY EB 0607  
14 JUNHO 27 JUNHO LEY EB 0614 P 
21 JUNHO ** 04 JULHO LEY EB 0621  
28 JUNHO 11 JULHO LEY EB 0628 P 
05 JULHO 18 JULHO LEY EB 0705 P 
12 JULHO ** 25 JULHO LEY EB 0712  
19 JULHO 01 AGOSTO LEY EB 0719 P 
26 JULHO 08 AGOSTO LEY EB 0726 P 
02 AGOSTO 15 AGOSTO LEY EB 0802 P 
09 AGOSTO 22 AGOSTO LEY EB 0809 P 
16 AGOSTO 29 AGOSTO LEY EB 0816 P 
23 AGOSTO 05 SETEMBRO LEY EB 0823 P 
30 AGOSTO 12 SETEMBRO  LEY EB 0830 P 
06 SETEMBRO 19 SETEMBRO LEY EB 0906 P 
13 SETEMBRO 26 SETEMBRO LEY EB 0913 P 
20 SETEMBRO 03 OUTUBRO LEY EB 0920 P 



 O WI-FI a bordo do ônibus de longa distância poderá não funcionar em determinadas áreas 
nos fiordes devido a falta de cobertura 

 Reservamos o direito de alterar o itinerário por motivos de ordem operacional ou force 
majeure 
 

PREÇOS BRUTOS EM EURO POR PESSOA 
 Preço por pessoa em apartamento duplo EUR 2780 ,- 
 Suplemento individual EUR 1060 ,- 

 
HOTÉIS DO PROGRAMA 
 Copenhague – Scandic Spectrum ou similar 
 Oslo – Scandic St. Olavs ou similar 
 Bergen – Scandic Ørnen ou similar 
 Balestrand – Hotel Kvikne’s ou similar 
 Fagernes – Scandic Valdres ou similar 
 Estocolmo – Clarion Stockholm ou similar 
 Talin – Sokos Viru ou similar 
 Helsinque – Scandic Grand Marina ou similar 
 NB: reservamos o direito de alterar o hotel por outro de categoria similar, por motivos de 

ordem operacional ou force majeure   
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LENDAS ESCANDINAVAS, BÁLTICAS E RUSSAS 
Saídas Garantidas 2022 

DINAMARCA, NORUEGA, SUÉCIA, ESTÔNIA, FINLÂNDIA E RÚSSIA - 20 DIAS 

Esta grande turnê irá apresentá-lo às Capitais Escandinavas, Bálticos e Rússia. Serão dias repletos de 
história, cultura e entretenimento. Viajaremos em ônibus, navio e trem, e a cada dia descobriremos os 
tesouros incríveis destes países únicos. Da terra dos Vikings á terra dos Czares, este roteiro oferece uma 
experiência rica, intensa e completa.  

DIA 01  –  TERÇA-FEIRA - COPENHAGUE 
Chegada por conta própria ao hotel.  
Reunião de apresentação com o guia acompanhante da viagem na recepção das 18:30 às 19:30. 
Alojamento. 
 
DIA 02 – QUARTA-FEIRA - COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã visita panorâmica de Copenhague. Apreciaremos as principais atrações turísticas da cidade, 
entre outras: a fonte de Gefion, a Residência Real de Amalienborg, os canais idílicos de Nyhavn com os seus 
prédios coloridos, o Palácio de Christiansborg, sede do parlamento, o palácio da bolsa e a famosa Pequena 
Sereia.  
Tarde livre para conhecer melhor esta linda cidade, poderá visitar o emblemático parque de atrações Tivoli 
ou simplesmente passear pela famosa rua de pedestre Strøget.  
Alojamento. 
 
DIA 03 – QUINTA-FEIRA – COPENHAGUE - OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para realizar compras ou fazer uma visita opcional. Á tarde, traslado para o porto onde 
embarcaremos no cruzeiro noturno DFDS Seaways com destino a Oslo. Durante a travessia aproveitaremos 
as várias atrações a bordo, música ao vivo, lojas, restaurantes e bares, entre outras. Os clientes deverão 
preparar uma bolsa de mão para o pernoite no navio já que não terão acesso às bagagens durante a 
viagem. Jantar c/uma bebida incluída e alojamento em cabines com janela. 

DIA 04 – SEXTA-FEIRA – OSLO – FAGERNES  
Café da manhã a bordo desfrutando da bela vista panorâmica do fiorde de Oslo. Desembarque e início da 
visita da cidade. Conheceremos o Parque de Frogner com as famosas esculturas do artista Gustav Vigeland, 
o Palácio Real, a fortaleza medieval de Akershus e o exterior da Prefeitura de Oslo.  



Na parte da tarde continuação para Fagernes, passando por Hønefoss, famosa estação de esqui. Durante a 
viagem apreciaremos lindas paisagens até chegarmos á bonita vila de Fagernes, onde pernoitaremos. 
Jantar e alojamento. 
 
 
DIA 05 – SÁBADO– FAGERNES - BERGEN 
Café da manhã no hotel. 
Saída pela manhã. Seguiremos para a região onde se encontra o fiorde mais largo e profundo da Noruega, o 
Sognefjord, conhecido como o Fiorde dos Sonhos. Durante este lindo passeio, que nos leva de Flåm a 
Gudvangen, contemplaremos as águas verdes cristalinas, impressionantes falésias e cachoeiras. No final do 
cruzeiro continuaremos para Bergen, passaremos pela região de Hordaland e Voss, cuja paisagem nos 
presenteia com cenários de sonho.  
Na chegada a Bergen faremos a visita panorâmica da cidade com o guia acompanhante. Bergen é 
considerada uma das mais charmosas cidades da Europa. Entre outros pontos de interesse, visitaremos o 
Mercado de Peixes e Bryggen, o bairro da Liga Hanseática.   
Alojamento. 
 
DIA 06 –  DOMINGO – BERGEN - BALESTRAND 
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para desfrutar a capital dos fiordes ou fazer um passeio opcional à casa do famoso compositor 
Norueguês Edvard Grieg. 
No início da tarde partiremos para Balestrand, atravessaremos de ferry de Oppedal para Lavik e ao final do 
dia chegaremos á encantadora área dos fiordes, onde está localizado o famoso hotel Kvikne’s, um lugar 
histórico e romântico inserido num cenário natural de enorme beleza. 
Alojamento e jantar no Kvikne’s Hotel. 
 
DIA 07 – SEGUNDA-FEIRA– BALESTRAND - OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Saída pela manhã para Oslo. No caminho, pegaremos dois curtos ferries e faremos uma parada em Borgund, 
onde visitaremos a bela igreja de Madeira, Borgund Stavkirke (entrada incluída), expoente máximo da arte 
Norueguesa em madeira; as árvores utilizadas na sua construção foram cortadas nos finais do sec. XII e desde 
esses tempos fazem parte desta fantástica paisagem, tornando esta igreja uma das mais visitadas e 
fotografadas da Noruega. Após a visita, continuaremos para Oslo onde chegaremos ao final do dia. 
Alojamento. 
 
DIA 08 – TERÇA-FEIRA – OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para conhecer a capital da Noruega, na parte da manhã possibilidade de fazer um passeio opcional 
aos famosos museus marítimos da Península de Bygdoy: Museu dos Barcos Vikings, Kon-tiki e Fram. 
Alojamento. 

DIA 09  – QUARTA-FEIRA – OSLO- ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã saída para Estocolmo. No caminho faremos uma parada em Karlstad, cidade sueca localizada 
entre o legendário lago Värnern e a foz do rio Klarälven. Passaremos pela cidade de Mariefred onde 
faremos uma pequena parada para apreciar o belo Castelo de Gripsholm e as lindas paisagens 
circundantes. Este castelo remonta a uma primitiva fortificação erguida na década de 1370 e é considerado 
um dos mais belos monumentos históricos da Suécia. Continuando pela região dos lagos chegaremos a 
Estocolmo ao final do dia.  
Alojamento. 

DIA 10  –  QUINTA - FEIRA -  ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Na parte da manhã visita panorâmica guiada a Estocolmo. Visitaremos a parte antiga da cidade Gamla 
Stan, com suas pequenas praças, ruelas e edifícios coloridos. Contemplaremos o exterior do Palacio Real, a 
Catedral, o Parlamento e a Casa dos Nobres. Tarde livre para conhecer esta maravilhosa cidade, conhecida 



como “Rainha das Águas”, ou realizar uma excursão opcional visitando a prefeitura de Estocolmo e o 
museu do navio de guerra Vasa, naufragado na sua viagem inaugural no sec XVII, este é um dos museus 
mais visitados da Escandinavia.  
Alojamento. 

 
DIA 11  –  SEXTA-FEIRA – ESTOCOLMO - TALIN 
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para nos despedirmos da capital da Suécia. À tarde traslado até o porto para fazer o cruzeiro 
noturno TALLINK com destino a Talin. Durante a travessia poderemos apreciar a beleza das paisagens do 
arquipélago sueco que conta com mais de 24.000 ilhas.  
Os clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite no navio, pois não terão acesso às bagagens 
durante a viagem.  
Jantar a bordo com bebidas incluídas ad libitum e alojamento em cabines com janela. 
 
DIA 12 – SÁBADO – TALIN 
Café da manhã a bordo. 
Chegada a Talin na parte da manhã e visita da capital da Estônia com a sua encantadora cidade medieval 
onde sobressai o Castelo de Toompea, a Catedral de Alexander Nevsky, a cúpula da Igreja, a praça do Mirador 
e a praça da prefeitura. Alojamento. 
 
DIA 13 – DOMINGO – TALIN - HELSINQUE 
Café da manhã no hotel. 
Na parte da manhã traslado para o porto e travessia de 2 horas de ferry para Helsinque. 
Chegada e visita panorâmica da capital Finlandesa, também conhecida como “A Cidade Branca do Norte”. 
Durante a visita passaremos pela Catedral Ortodoxa de Uspenski, a Praça do Senado, a igreja luterana 
Tempeliaukkio, uma igreja luterana escavada em uma grande rocha e com uma cúpula em forma de um 
gigantesco espiral com fios de cobre (entrada incluída), o parque com o monumento a Sibelius, o mercado 
do porto e a rua Esplanaadii.  
Alojamento. 
 
DIA 14 – SEGUNDA-FEIRA – HELSINQUE - SÃO PETERSBURGO 
Café Da manhã no hotel. 
Manhã livre para nos despedirmos da Escandinávia.  
Na parte da tarde traslado para a estação de trem de Helsinque onde embarcaremos no trem de alta 
velocidade, Allegro, para São Petersburgo. Chegada ao final da tarde e traslado para o hotel. 
Alojamento. 

DIA 15 –  TERÇA-FEIRA – SÃO PETERSBURGO 
Café Da manhã no hotel. 
Pela manhã faremos o passeio panorâmico, conheceremos os principais pontos turísticos da cidade, 
visitaremos a Fortaleza de São Pedro e São Paulo e o Museu Hermitage, um dos mais famosos museus do 
mundo, que recebe quase 3 milhões de visitantes por ano. Este museu apresenta uma coleção com mais de 
3 milhões de peças de arte da cultura mundial.  
Tarde livre ou visita opcional á catedral de S. Isaac e á Igreja da Ressureição.  
À noite possibilidade de espetáculo folclórico no Palácio Nikolaesvsky.  
Alojamento. 
 
DIA 16 –  QUARTA- FEIRA - SÃO PETESBURGO  
Café da manhã no hotel.  
Dia livre ou possibilidade de fazer passeios opcionais. Na parte da manhã possibilidade de passeio ao 
Grande Palácio Peterhof e parques e na parte da tarde ao Palácio de Catarina com suas famosas salas de 
Âmbar e belos jardins. 
Alojamento.  

17 – QUINTA-FEIRA - SÃO PETESBURGO - MOSCOU 
Café da manhã no hotel.  Manhã livre para nos despedirmos de São Petersburgo. 

http://www.startravelrussia.com/russia/cities/spb/sightseeing/hermitage


 

À hora indicada traslado para a estação de trem e saída no trem de alta velocidade, Sapsan , com destino a 
Moscou. Chegada a Moscou no final da tarde e traslado ao hotel. No caminho faremos uma parada na Praça 
Vermelha.  
Alojamento. 
 
DIA 18 – SEXTA-FEIRA –  MOSCOU 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã, visita panorâmica onde veremos os mais famosos pontos da cidade como a Praça do Teatro 
Bolshoi, a Universidade, a rua Arbat, entre outros. Visitaremos ainda o Kremlin, que em Russo significa 
fortaleza e que foi designado patrimônio mundial pela UNESCO e também o famoso metrô (a visita inclui 
entradas no Kremlin e suas catedrais e o bilhete de metrô).  
Possibilidade de fazer um cruzeiro opcional no rio Moscou ou assistir ao velho circo Russo. 
Alojamento.  
 
DIA 19 – SÁBADO - MOSCOU 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre ou oportunidade para participar nos passeios opcionais a Sergiev Posad durante o dia ou assistir ao 
show folclórico Kostroma, á noite (Kostroma disponível apenas a partir de meados de Junho).  
Alojamento. 
 
DIA 20 –  DOMINGO – MOSCOU 
Café da manhã no hotel. 
Á hora indicada traslado para o aeroporto. 
Fim dos serviços 
 



DATAS DAS SAÍDAS GARANTIDAS 2022 

**Saída em Espanhol  
 
 
 
 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 
 17 noites de alojamento em hotéis de categoria superior com café da manhã buffet 
 01 noite a bordo do DFDS Seaways e 01 noite a bordo do barco Tallink Silja Line Estocolmo – 

Talin em cabines com janela com café da manhã buffet incluído 
 04 jantares incluídos – 1 no barco DFDS, 1 no Hotel Kvikne’s, 1 no Hotel em Fagernes e 1 no 

navio Tallink Silja Line  
 O jantar a bordo do navio DFDS inclui 1 bebida por pessoa e o jantar a bordo do navio Silja inclui 

bebidas ad libitum 
 Guia acompanhante de viagem ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE de língua Portuguesa durante todo 

o programa, com exceção da parte da Rússia, onde caso o grupo tenha menos de 10 pessoas 
será com guia bilingue Espanhol/Português 

 Visitas panorâmicas das capitais com guias locais autorizados de língua Portuguesa, com 
exceção da parte da Rússia, onde caso o grupo tenha menos de 10 pessoas será com guia 
bilingue Espanhol/Português 

 Ônibus de longa distância do dia 04 ao 09 do roteiro 
 Viagem de trem de alta velocidade Allegro Helsinque – São Petersburgo, em segunda classe. 
 Viagem de trem de alta velocidade Sapsan São Petersburgo - Moscou, em segunda classe 

Início - Copenhague Fim – Moscou Código de reserva 
26 ABRIL ** 15 MAIO  LEY EBR 0426 
03 MAIO ** 22 MAIO  LEY EBR 0503 
10 MAIO ** 29 MAIO LEY EBR 0510 
17 MAIO 05 JUNHO LEY EBR 0517 P 
24 MAIO ** 12 JUNHO LEY EBR 0524  
31 MAIO 19 JUNHO LEY EBR 0531 P 
07 JUNHO ** 26 JUNHO LEY EBR 0607  
14 JUNHO 03 JULHO LEY EBR 0614 P 
21 JUNHO ** 10 JULHO LEY EBR 0621  
28 JUNHO 17 JULHO LEY EBR 0628 P 
05 JULHO 24 JULHO LEY EBR 0705 P 
12 JULHO ** 31 JULHO LEY EBR 0712  
19 JULHO 07 AGOSTO LEY EBR 0719 P 
26 JULHO 14 AGOSTO LEY EBR 0726 P 
02 AGOSTO 21 AGOSTO LEY EBR 0802 P 
09 AGOSTO 28 AGOSTO LEY EBR 0809 P 
16 AGOSTO 04 SETEMBRO LEY EBR 0816 P 
23 AGOSTO 11 SETEMBRO LEY EBR 0823 P 
30 AGOSTO 18 SETEMBRO  LEY EBR 0830 P 
06 SETEMBRO 25 SETEMBRO LEY EBR 0906 P 
13 SETEMBRO 02 OUTUBRO LEY EBR 0913 P 
20 SETEMBRO 09 OUTUBRO LEY EBR 0920 P 



 Serviço de maleteiro incluído somente nos portos e estações de trem 
 Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o limite de bagagem é de 1 mala por 

pessoa com o máximo de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e uma mala de mão 
com o máximo de 5 kg 
 

NOTAS GERAIS 
 
 No dia 03 e 11 do programa os clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite 

no navio, pois não terão acesso às bagagens durante a viagem 
 O WI-FI a bordo do ônibus de longa distância poderá não funcionar em determinadas áreas 

nos fiordes devido a falta de cobertura 
 Reservamos o direito de alterar o itinerário por motivos de ordem operacional ou force 

majeure   
 

PREÇOS BRUTOS EM EURO POR PESSOA 
 Preço por pessoa em apartamento duplo EUR 3990 ,- 
 Suplemento individual EUR 1472 ,- 
 

HOTÉIS DO PROGRAMA 
 Copenhague – Scandic Spectrum ou similar 
 Oslo – Scandic St. Olavs ou similar 
 Bergen – Scandic Ørnen ou similar 
 Balestrand – Hotel Kvikne’s ou similar 
 Fagernes – Scandic Valdres ou similar 
 Estocolmo – Clarion Stockholm ou similar 
 Talin – Sokos Viru ou similar 
 Helsinque – Scandic Grand Marina ou similar 
 S. Petersburgo – Radisson Park Inn Pribaltijskaya  ou similar 
 Moscou – Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center ou similar 
 NB: reservamos o direito de alterar o hotel por outro de categoria similar, por motivos de 

ordem operacional ou force majeure   
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LENDAS ESCANDINAVAS, BÁLTICAS E SÃO PETERSBURGO 
Saídas Garantidas 2022 

DINAMARCA, NORUEGA, SUÉCIA, ESTÔNIA, FINLÂNDIA E RÚSSIA - 17 DIAS 

Esta grande turnê irá apresentá-lo às Capitais Escandinavas, Bálticos e Rússia. Serão dias repletos de 
história, cultura e entretenimento. Viajaremos em ônibus, navio e trem, e a cada dia descobriremos os 
tesouros incríveis destes países únicos. Da terra dos Vikings á terra dos Czares, este roteiro oferece uma 
experiência rica, intensa e completa.  

DIA 01  –  TERÇA-FEIRA - COPENHAGUE 
Chegada por conta própria ao hotel.  
Reunião de apresentação com o guia acompanhante da viagem na recepção das 18:30 às 19:30. 
Alojamento. 
 
DIA 02 – QUARTA-FEIRA - COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã visita panorâmica de Copenhague. Apreciaremos as principais atrações turísticas da cidade, 
entre outras: a fonte de Gefion, a Residência Real de Amalienborg, os canais idílicos de Nyhavn com os seus 
prédios coloridos, o Palácio de Christiansborg, sede do parlamento, o palácio da bolsa e a famosa Pequena 
Sereia.  
Tarde livre para conhecer melhor esta linda cidade, poderá visitar o emblemático parque de atrações Tivoli 
ou simplesmente passear pela famosa rua de pedestre Strøget.  
Alojamento. 
 
DIA 03 – QUINTA-FEIRA – COPENHAGUE - OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para realizar compras ou fazer uma visita opcional. Á tarde, traslado para o porto onde 
embarcaremos no cruzeiro noturno DFDS Seaways com destino a Oslo. Durante a travessia aproveitaremos 
as várias atrações a bordo, música ao vivo, lojas, restaurantes e bares, entre outras. Os clientes deverão 
preparar uma bolsa de mão para o pernoite no navio já que não terão acesso às bagagens durante a 
viagem. Jantar c/uma bebida incluída e alojamento em cabines com janela. 

DIA 04 – SEXTA-FEIRA – OSLO – FAGERNES  
Café da manhã a bordo desfrutando da bela vista panorâmica do fiorde de Oslo. Desembarque e início da 
visita da cidade. Conheceremos o Parque de Frogner com as famosas esculturas do artista Gustav Vigeland, 
o Palácio Real, a fortaleza medieval de Akershus e o exterior da Prefeitura de Oslo.  



Na parte da tarde continuação para Fagernes, passando por Hønefoss, famosa estação de esqui. Durante a 
viagem apreciaremos lindas paisagens até chegarmos á bonita vila de Fagernes, onde pernoitaremos. 
Jantar e alojamento. 
 
 
DIA 05 – SÁBADO– FAGERNES - BERGEN 
Café da manhã no hotel. 
Saída pela manhã. Seguiremos para a região onde se encontra o fiorde mais largo e profundo da Noruega, o 
Sognefjord, conhecido como o Fiorde dos Sonhos. Durante este lindo passeio, que nos leva de Flåm a 
Gudvangen, contemplaremos as águas verdes cristalinas, impressionantes falésias e cachoeiras. No final do 
cruzeiro continuaremos para Bergen, passaremos pela região de Hordaland e Voss, cuja paisagem nos 
presenteia com cenários de sonho.  
Na chegada a Bergen faremos a visita panorâmica da cidade com o guia acompanhante. Bergen é 
considerada uma das mais charmosas cidades da Europa. Entre outros pontos de interesse, visitaremos o 
Mercado de Peixes e Bryggen, o bairro da Liga Hanseática.   
Alojamento. 
 
DIA 06 –  DOMINGO – BERGEN - BALESTRAND 
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para desfrutar a capital dos fiordes ou fazer um passeio opcional à casa do famoso compositor 
Norueguês Edvard Grieg. 
No início da tarde partiremos para Balestrand, atravessaremos de ferry de Oppedal para Lavik e ao final do 
dia chegaremos á encantadora área dos fiordes, onde está localizado o famoso hotel Kvikne’s, um lugar 
histórico e romântico inserido num cenário natural de enorme beleza. 
Alojamento e jantar no Kvikne’s Hotel. 
 
DIA 07 – SEGUNDA-FEIRA– BALESTRAND - OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Saída pela manhã para Oslo. No caminho, pegaremos dois curtos ferries e faremos uma parada em Borgund, 
onde visitaremos a bela igreja de Madeira, Borgund Stavkirke (entrada incluída), expoente máximo da arte 
Norueguesa em madeira; as árvores utilizadas na sua construção foram cortadas nos finais do sec. XII e desde 
esses tempos fazem parte desta fantástica paisagem, tornando esta igreja uma das mais visitadas e 
fotografadas da Noruega. Após a visita, continuaremos para Oslo onde chegaremos ao final do dia. 
Alojamento. 
 
DIA 08 – TERÇA-FEIRA – OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para conhecer a capital da Noruega, na parte da manhã possibilidade de fazer um passeio opcional 
aos famosos museus marítimos da Península de Bygdoy: Museu dos Barcos Vikings, Kon-tiki e Fram. 
Alojamento. 

DIA 09  – QUARTA-FEIRA – OSLO- ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã saída para Estocolmo. No caminho faremos uma parada em Karlstad, cidade sueca localizada 
entre o legendário lago Värnern e a foz do rio Klarälven. Passaremos pela cidade de Mariefred onde 
faremos uma pequena parada para apreciar o belo Castelo de Gripsholm e as lindas paisagens 
circundantes. Este castelo remonta a uma primitiva fortificação erguida na década de 1370 e é considerado 
um dos mais belos monumentos históricos da Suécia. Continuando pela região dos lagos chegaremos a 
Estocolmo ao final do dia.  
Alojamento. 

DIA 10  –  QUINTA - FEIRA -  ESTOCOLMO 



Café da manhã no hotel. 
Na parte da manhã visita panorâmica guiada a Estocolmo. Visitaremos a parte antiga da cidade Gamla 
Stan, com suas pequenas praças, ruelas e edifícios coloridos. Contemplaremos o exterior do Palacio Real, a 
Catedral, o Parlamento e a Casa dos Nobres. 

Tarde livre para conhecer esta maravilhosa cidade, conhecida como “Rainha das Águas”, ou realizar uma 
excursão opcional visitando a prefeitura de Estocolmo e o museu do navio de guerra Vasa, naufragado na 
sua viagem inaugural no sec XVII, este é um dos museus mais visitados da Escandinavia.  
Alojamento. 
 
DIA 11  –  SEXTA-FEIRA – ESTOCOLMO - TALIN 
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para nos despedirmos da capital da Suécia. À tarde traslado até o porto para fazer o cruzeiro 
noturno TALLINK com destino a Talin. Durante a travessia poderemos apreciar a beleza das paisagens do 
arquipélago sueco que conta com mais de 24.000 ilhas.  
Os clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite no navio, pois não terão acesso às bagagens 
durante a viagem.  
Jantar a bordo com bebidas incluídas ad libitum e alojamento em cabines com janela. 
 
DIA 12 – SÁBADO – TALIN 
Café da manhã a bordo. 
Chegada a Talin na parte da manhã e visita da capital da Estônia com a sua encantadora cidade medieval 
onde sobressai o Castelo de Toompea, a Catedral de Alexander Nevsky, a cúpula da Igreja, a praça do Mirador 
e a praça da prefeitura. Alojamento. 
 
DIA 13 – DOMINGO – TALIN - HELSINQUE 
Café da manhã no hotel. 
Na parte da manhã traslado para o porto e travessia de 2 horas de ferry para Helsinque. 
Chegada e visita panorâmica da capital Finlandesa, também conhecida como “A Cidade Branca do Norte”. 
Durante a visita passaremos pela Catedral Ortodoxa de Uspenski, a Praça do Senado, a igreja luterana 
Tempeliaukkio, uma igreja luterana escavada em uma grande rocha e com uma cúpula em forma de um 
gigantesco espiral com fios de cobre (entrada incluída), o parque com o monumento a Sibelius, o mercado 
do porto e a rua Esplanaadii.  
Alojamento. 
 
DIA 14 – SEGUNDA-FEIRA – HELSINQUE - SÃO PETERSBURGO 
Café Da manhã no hotel. 
Manhã livre para nos despedirmos da Escandinávia.  
Na parte da tarde traslado para a estação de trem de Helsinque onde embarcaremos no trem de alta 
velocidade, Allegro, para São Petersburgo. Chegada ao final da tarde e traslado para o hotel. 
Alojamento. 

DIA 15 –  TERÇA-FEIRA – SÃO PETERSBURGO 
Café Da manhã no hotel. 
Pela manhã faremos o passeio panorâmico, conheceremos os principais pontos turísticos da cidade, 
visitaremos a Fortaleza de São Pedro e São Paulo e o Museu Hermitage, um dos mais famosos museus do 
mundo, que recebe quase 3 milhões de visitantes por ano. Este museu apresenta uma coleção com mais de 
3 milhões de peças de arte da cultura mundial.  
Tarde livre ou visita opcional á catedral de S. Isaac e á Igreja da Ressureição.  
À noite possibilidade de espetáculo folclórico no Palácio Nikolaesvsky.  
Alojamento. 
 
DIA 16 –  QUARTA- FEIRA - SÃO PETESBURGO  

http://www.startravelrussia.com/russia/cities/spb/sightseeing/hermitage


Café da manhã no hotel.  
Dia livre ou possibilidade de fazer passeios opcionais. Na parte da manhã possibilidade de passeio ao 
Grande Palácio Peterhof e parques e na parte da tarde ao Palácio de Catarina com suas famosas salas de 
Âmbar e belos jardins. Alojamento.  

 
17 – QUINTA-FEIRA - SÃO PETESBURGO – SAÍDA 
Café da manhã no hotel.  
Á hora indicada traslado para o aeroporto. 
Fim dos serviços. 
 
DATAS DAS SAÍDAS GARANTIDAS 2022



**Saída em Espanhol 

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

 14 noites de alojamento em hotéis de categoria superior com café da manhã buffet
 01 noite a bordo do DFDS Seaways e 01 noite a bordo do barco Tallink Silja Line Estocolmo –

Talin em cabines com janela com café da manhã buffet incluído
 04 jantares incluídos – 1 no barco DFDS, 1 no Hotel Kvikne’s, 1 no Hotel em Fagernes e 1 no

navio Tallink Silja Line
 O jantar a bordo do navio DFDS inclui 1 bebida por pessoa e o jantar a bordo do navio Silja inclui 

bebidas ad libitum
 Guia acompanhante de viagem ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE de língua Portuguesa durante todo

o programa, com exceção da parte da Rússia, onde caso o grupo tenha menos de 10 pessoas
será com guia bilingue Espanhol/Português

 Visitas panorâmicas das capitais com guias locais autorizados de língua Portuguesa, com
exceção da parte da Rússia, onde caso o grupo tenha menos de 10 pessoas será com guia
bilingue Espanhol/Português

 Ônibus de longa distância do dia 04 ao 09 do roteiro
 Viagem de trem de alta velocidade Allegro Helsinque – São Petersburgo, em segunda classe.
 Serviço de maleteiro incluído somente nos portos e estações de trem
 Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o limite de bagagem é de 1 mala por

pessoa com o máximo de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e uma mala de mão
com o máximo de 5 kg

Início - Copenhague Fim – São Petersburgo Código de reserva 
26 ABRIL ** 12 MAIO  LEY EBLED 0426 
03 MAIO ** 19 MAIO  LEY EBLED 0503 
10 MAIO ** 26 MAIO LEY EBLED 0510 
17 MAIO 02 JUNHO LEY EBLED 0517 P 
24 MAIO ** 09 JUNHO LEY EBLED 0524  
31 MAIO 16 JUNHO LEY EBLED 0531 P 
07 JUNHO ** 23 JUNHO LEY EBLED 0607  
14 JUNHO 30 JUNHO LEY EBLED 0614 P 
21 JUNHO ** 07 JULHO LEY EBLED 0621  
28 JUNHO 14 JULHO LEY EBLED 0628 P 
05 JULHO 21 JULHO LEY EBLED 0705 P 
12 JULHO ** 28 JULHO LEY EBLED 0712  
19 JULHO 04 AGOSTO LEY EBLED 0719 P 
26 JULHO 11 AGOSTO LEY EBLED 0726 P 
02 AGOSTO 18 AGOSTO LEY EBLED 0802 P 
09 AGOSTO 25 AGOSTO LEY EBLED 0809 P 
16 AGOSTO 01 SETEMBRO LEY EBLED 0816 P 
23 AGOSTO 08 SETEMBRO LEY EBLED 0823 P 
30 AGOSTO 15 SETEMBRO LEY EBLED 0830 P 
06 SETEMBRO 22 SETEMBRO LEY EBLED 0906 P 
13 SETEMBRO 29 SETEMBRO LEY EBLED 0913 P 
20 SETEMBRO 06 OUTUBRO LEY EBLED 0920 P 

tel:+45%204593%208883


NOTAS GERAIS 

 No dia 03 e 11 do programa os clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite
no navio, pois não terão acesso às bagagens durante a viagem

 O WI-FI a bordo do ônibus de longa distância poderá não funcionar em determinadas áreas
nos fiordes devido a falta de cobertura

 Reservamos o direito de alterar o itinerário por motivos de ordem operacional ou force
majeure

PREÇOS BRUTOS EM EURO POR PESSOA 

 Preço por pessoa em apartamento duplo EUR 3650 ,-
 Suplemento individual EUR 1292 ,-

HOTÉIS DO PROGRAMA 

 Copenhague – Scandic Spectrum ou similar
 Oslo – Scandic St. Olavs ou similar
 Bergen – Scandic Ørnen ou similar
 Balestrand – Hotel Kvikne’s ou similar
 Fagernes – Scandic Valdres ou similar
 Estocolmo – Clarion Stockholm ou similar
 Talin – Sokos Viru ou similar
 Helsinque – Scandic Grand Marina ou similar
 S. Petersburgo – Radisson Park Inn Pribaltijskaya  ou similar
 Moscou – Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center ou similar
 NB: reservamos o direito de alterar o hotel por outro de categoria similar, por motivos de

ordem operacional ou force majeure

tel:+45%204593%208883


TESOUROS BALTICOS E RUSSOS 
Saídas Garantidas 2022 

SUÉCIA, ESTÔNIA, FINLÂNDIA E RÚSSIA - 12 DIAS 

Conheça a elegante Estocolmo "A bela sobre as águas”. Desfrute da viagem noturna de navio para 
Talin e visite Helsinque, a capital da Finlândia, e se surpreenda com a arquitetura de vanguarda e lojas 
de design escandinavo. Em menos de 4 horas no trem de alta velocidade estaremos em São 
Petersburgo e Moscou.  Tesouros surpreendentes esperam por você na Rússia: o museu Hermitage 
em S. Petersburgo, o Kremlin e o metrô em Moscou, entre tantos outros! 

DIA 01  – QUARTA-FEIRA – ESTOCOLMO 
Chegada por conta própria ao hotel.  
Encontro com o guia acompanhante da viagem ás 19:00 na recepção do hotel. 
Alojamento. 

DIA 02 –  QUINTA - FEIRA -  ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Na parte da manhã visita panorâmica guiada a Estocolmo. Visitaremos a parte antiga da cidade Gamla 
Stan, com suas pequenas praças, ruelas e edifícios coloridos. Contemplaremos o exterior do Palacio 
Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa dos Nobres. 
Tarde livre para conhecer esta maravilhosa cidade, conhecida como “Rainha das Águas”, ou realizar 
uma excursão opcional visitando a prefeitura de Estocolmo e o museu do navio de guerra Vasa, 
naufragado na sua viagem inaugural no sec XVII, este é um dos museus mais visitados da Escandinavia. 
Alojamento. 

DIA 03  –  SEXTA-FEIRA – ESTOCOLMO - TALIN 
Café da manhã no hotel.  
Manhã livre para nos despedirmos da capital da Suécia. À tarde traslado até o porto para fazer o 
cruzeiro noturno TALLINK com destino a Talin. Durante a travessia poderemos apreciar a beleza das 
paisagens do arquipélago sueco que conta com mais de 24.000 ilhas. Os clientes deverão preparar uma 
bolsa de mão para o pernoite no navio, pois não terão acesso às bagagens durante a viagem.  
Jantar a bordo com bebidas incluídas ad libitum e alojamento em cabines com janela. 

DIA 04  - SÁBADO – TALIN 
Café da manhã a bordo. 
Chegada a Talin na parte da manhã e visita da capital da Estônia com a sua encantadora cidade medieval 
onde sobressai o Castelo de Toompea, a Catedral de Alexander Nevsky, a cúpula da Igreja, a praça do 
Mirador e a praça da prefeitura. Alojamento. 
DIA 05 – DOMINGO – TALIN - HELSINQUE 
Café da manhã no hotel. 

tel:+45%204593%208883


Na parte da manhã traslado para o porto e travessia de 2 horas de ferry para Helsinque. 
Chegada e visita panorâmica da capital Finlandesa, também conhecida como “A Cidade Branca do 
Norte”. Durante a visita passaremos pela Catedral Ortodoxa de Uspenski, a Praça do 
Senado, a igreja luterana Tempeliaukkio, uma igreja luterana escavada em uma grande rocha e com 
uma cúpula em forma de um gigantesco espiral com fios de cobre (entrada incluída), o parque com o 
monumento a Sibelius, o mercado do porto e a rua Esplanaadii.  
Alojamento. 

DIA 06 – SEGUNDA-FEIRA – HELSINQUE - SÃO PETERSBURGO 
Café Da manhã no hotel. 
Manhã livre para nos despedirmos da Escandinávia.  
Na parte da tarde traslado para a estação de trem de Helsinque onde embarcaremos no trem de alta 
velocidade, Allegro, para São Petersburgo. Chegada ao final da tarde e traslado para o hotel. 
Alojamento. 

DIA 07 –  TERÇA-FEIRA – SÃO PETERSBURGO 
Café Da manhã no hotel. 
Pela manhã faremos o passeio panorâmico, conheceremos os principais pontos turísticos da cidade, 
visitaremos a Fortaleza de São Pedro e São Paulo e o Museu Hermitage, um dos mais famosos museus 
do mundo com quase 3 milhões de visitantes por ano. Este museu apresenta uma coleção com mais de 
3 milhões de peças de arte da cultura mundial.  
Tarde livre ou visita opcional á catedral de S. Isaac e á Igreja da Ressureição.  
À noite possibilidade de espetáculo folclórico no Palácio Nikolaesvsky ou show Bagatitsa na mansão da 
Condessa Panina. Alojamento. 

DIA 08 –  QUARTA- FEIRA - SÃO PETESBURGO  
Café da manhã no hotel.  
Dia livre ou possibilidade de fazer passeios opcionais. Na parte da manhã possibilidade de passeio ao 
Grande Palácio Peterhof e parques e na parte da tarde ao Palácio de Catarina com suas famosas salas 
de Âmbar e belos jardins. 
Alojamento. 

DIA 09 – QUINTA-FEIRA - SÃO PETESBURGO - MOSCOU 
Café da manhã no hotel.  
Manhã livre para nos depedirmos de São Petersburgo. À hora indicada traslado para a estação de trem 
e saída no trem de alta velocidade, Sapsan, com destino a Moscou. Chegada a Moscou no final da tarde 
e traslado ao hotel. No caminho faremos uma parada na Praça Vermelha.  
Alojamento. 

DIA 10 – SEXTA-FEIRA –  MOSCOU 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã visita panorâmica onde veremos os mais famosos pontos da cidade como a Praça do Teatro 
Bolshoi, a Universidade, a rua Arbat, entre outros. Visitaremos ainda o Kremlin, que em Russo significa 
fortaleza e que foi designado patrimônio mundial pela UNESCO e também o famoso metrô (a visita 
inclui entradas no Kremlin e suas catedrais e o bilhete de metrô).  
Possibilidade de fazer um cruzeiro opcional no rio Moscou ou assistir ao velho circo Russo. 
Alojamento. 
DIA 11 – SÁBADO - MOSCOU 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre ou oportunidade para participar nos passeios opcionais a Sergiev Posad durante o dia ou 
assistir ao show folclórico Kostroma á noite (Kostroma disponível apenas a partir de meados de Junho). 

tel:+45%204593%208883
http://www.startravelrussia.com/russia/cities/spb/sightseeing/hermitage


Alojamento. 

DIA 12 –  DOMINGO – MOSCOU 
Café da manhã no hotel. 
Á hora indicada traslado para o aeroporto. 
Fim dos serviços 

DATAS DAS SAÍDAS GARANTIDAS 2022 

**Saída em Espanhol  

SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 10 noites de alojamento em hotéis de categoria superior com café da manhã buffet
 01 noite a bordo do barco Tallink Silja Line Estocolmo – Talin em cabines com janela com café

da manhã buffet incluído
 01 jantar incluído no navio Tallink Silja Line, inclui bebidas ad libitum
 Guia acompanhante de viagem ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE de língua Portuguesa durante

programa Estocolmo a Helsinque.
 Guia acompanhante parte da Rússia bilingue Espanhol/Português
 Visitas panorâmicas das capitais com guias locais autorizados de língua Portuguesa, com

exceção da parte da Rússia, onde será com guia bilingue Espanhol/Português
 Viagem de trem de alta velocidade Allegro Helsinque – São Petersburgo, em segunda classe
 Viagem de trem de alta velocidade Sapsan São Petersburgo - Moscou, em segunda classe
 Serviço de maleteiro incluído somente nos portos e estações de trem

Início – Estocolmo Fim – Moscou Código de reserva 
04 MAIO ** 15 MAIO  LEY T 0426 
11 MAIO ** 22 MAIO  LEY T 0503 
18 MAIO ** 29 MAIO LEY T 0510 
25 MAIO 05 JUNHO LEY T 0517 P 
01 JUNHO ** 12 JUNHO LEY T 0524  
08 JUNHO 19 JUNHO LEY T 0531 P 
15 JUNHO ** 26 JUNHO LEY T 0607  
22 JUNHO 03 JULHO LEY T 0614 P 
29 JUNHO ** 10 JULHO LEY T 0621  
06 JULHO 17 JULHO LEY T 0628 P 
13 JULHO 24 JULHO LEY T 0705 P 
20 JULHO ** 31 JULHO LEY T 0712  
27 JULHO 07 AGOSTO LEY T 0719 P 
03 AGOSTO 14 AGOSTO LEY T 0726 P 
10 AGOSTO 21 AGOSTO LEY T 0802 P 
17 AGOSTO 28 AGOSTO LEY T 0809 P 
24 AGOSTO 04 SETEMBRO LEY T 0816 P 
31 AGOSTO 11 SETEMBRO LEY T 0823 P 
07 SETEMBRO 18 SETEMBRO LEY T 0830 P 
14 SETEMBRO 25 SETEMBRO LEY T 0906 P 
21 SETEMBRO 02 OUTUBRO LEY T 0913 P 
28 SETEMBRO 09 OUTUBRO LEY T 0920 P 

tel:+45%204593%208883


 Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o limite de bagagem é de 1 mala por
pessoa com o máximo de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e uma mala de
mão com o máximo de 5 kg

NOTAS GERAIS 
 No dia 03 do programa os clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite no

navio, pois não terão acesso às bagagens durante a viagem
 O WI-FI a bordo do ônibus de longa distância poderá não funcionar em determinadas áreas

nos fiordes devido a falta de cobertura
 Reservamos o direito de alterar o itinerário por motivos de ordem operacional ou force

majeure

PREÇOS BRUTOS EM EURO POR PESSOA 
 Preço por pessoa em apartamento duplo EUR 2176 ,-
 Suplemento individual EUR 808 ,-

HOTÉIS DO PROGRAMA 
 Estocolmo – Clarion Stockholm ou similar
 Talin – Sokos Viru ou similar
 Helsinque – Scandic Grand Marina ou similar
 S. Petersburgo – Radisson Park Inn Pribaltijskaya  ou similar
 Moscou – Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center ou similar
 NB: reservamos o direito de alterar o hotel por outro de categoria similar, por motivos de

ordem operacional ou force majeure

tel:+45%204593%208883


NOITES EXTRAS E TRASLADOS 

Saídas Garantidas 2022 

Preços BRUTOS 
NOTA IMPORTANTE SOBRE AS NOITES EXTRAS: preços e disponibilidade sujeitos a confirmação 

Cidade Duplo Single   Triplo 

Copenhague EUR 290 EUR 230            EUR 350 
Estocolmo EUR 290 EUR 230            EUR 350 
Helsinque EUR 185 EUR 175            EUR 240 
Moscou EUR 190 EUR 170            EUR 270 

TRASLADOS Copenhague aeroporto-hotel ou v.v. com motorista em Inglês - preço por pessoa 
1 pax EUR 160,- 5 pax EUR 41,- 09 pax EUR 23,- 
2 pax EUR  94,- 6 pax EUR 34,- 10 - 14 pax EUR 21,- 
3 pax EUR  68,- 7 pax EUR 30,- 
4 pax EUR  51,- 8 pax EUR 26,- 
Suplemento total EUR 75,- se o serviço for realizado entre as 22:00hrs. e as 06:00hrs.  (independentemente 
do número de pessoas) 
Guia assistente em Espanhol ou Português total EUR 235 por serviço 
Suplemento total EUR 75,- se o serviço for realizado entre as 22:00hrs. e as 06:00hrs.  (independentemente 
do número de pessoas) 

TRASLADOS Estocolmo aeroporto-hotel ou v.v. com motorista em Inglês - preço por pessoa 
1 pax EUR 173,- 5 pax EUR 64,- 09 pax EUR 43,- 
2 pax EUR  95,- 6 pax EUR 56,- 10 - 14 pax EUR 40,- 
3 pax EUR  75,- 7 pax EUR 53,- 
4 pax EUR  62,- 8 pax EUR 47,- 
Suplemento total EUR 75,- se o serviço for realizado entre as 22:00hrs. e as 06:00hrs.  (independentemente 
do número de pessoas) 
Guia assistente em Espanhol ou Português total EUR 255 por serviço 

TRASLADOS Helsinki aeroporto-hotel ou v.v. com motorista em Inglês - preço por pessoa 
1 pax EUR 133,- 5 pax EUR 35,- 09 pax EUR 19,- 
2 pax EUR 88,- 6 pax EUR 29,- 10 - 14 pax EUR 18,- 
3 pax EUR 58,- 7 pax EUR 25,- 
4 pax EUR 44,- 8 pax EUR 22,- 
Suplemento total EUR 60,- se o serviço for realizado entre as 22:00hrs. e as 06:00hrs.  (independentemente 
do número de pessoas) 
Guia assistente em Espanhol ou Português total EUR 300  
Suplemento total EUR 143 por serviço se o serviço for realizado entre as 22:00hrs. e as 06:00hrs ou aos 
Domingos (independentemente do número de pessoas) 

tel:+45%204593%208883


LENDAS DAS ILHAS VERDES E ESCANDINAVIA 
Saídas Garantidas 2022 

INGLATERRA, GALES, IRLANDA, IRLANDA DO NORTE, ESCÓCIA, DINAMARCA, NORUEGA E  SUÉCIA 
21 DIAS 

Conheça estas vibrantes cidades, onde excelentes restaurantes servem os famosos pratos da nova cozinha 
nórdica. Desfrute de modernos cafés, e compre as últimas tendências dos maiores designers do mundo. 
Neste passeio, Lendas das las Ilhas Verdes e Escandinavia de 21 dias, visitaremos as magníficas Ilhas 
Britânicas e 3 Países de Escandinávia. Desfrutaremos das capitais de cada país e das cidades mais 
impressionantes e emblemáticas, incluindo sua história, gastronomia, arquitetura, beleza natural e muito 
mais! 

DIA 01 – SÁBADO, LONDRES  
Chegada e traslado ao hotel por conta própria. 
À tarde faremos uma visita a Londres, onde conheceremos o bairro de Westminster com o Parlamento, 
o Big Ben, a Abadía de Westminster e a área de West End, conhecida por seus famosos teatros,
comércio, bares e muito mais. Alojamento.

DIA 02 – DOMINGO, LONDRES–SHREWSBURY  
Café da manhã buffet no hotel. 
Saímos de Londres para iniciar a rota até Stonehenge (entrada incluida). Um misterioso círculo de 
pedras pré-históricas. Logo descobriremos a bela e interessante cidade de Bath, fundada pelos 
romanos. Depois de um tempo livre em Bath, seguiremos para norte até chegarmos ao nosso hotel em 
Shrewsbury. Jantar e alojamento. 

DIA 03 – SEGUNDA-FEIRA, SHREWSBURY-DUBLIN 
Café da manhã buffet no hotel. 
Após o café da manhã, partiremos de Shrewsbury através das belas paisagens do País de Gales, 
incluindo Snowdonia, até chegarmos ao porto de Holyhead. Aqui faremos nossa travessia para a ilha da 
Irlanda. Desembarcamos no Porto de Dublin, onde pernoitaremos. Jantar e alojamento. 

DIA 04 – TERÇA-FEIRA, DUBLIN–GALWAY  
Café da manhã buffet no hotel. 
Sairemos de Waterford em direção ao oeste da República da Irlanda, passando pela cidade de Limerick 
até chegarmos ao castelo e à cidade de Bunratty (entrada incluída). Aqui teremos a oportunidade de 
ver e explorar como seria uma vila no século XIX e visitar o seu Castelo, que existe desde o século XV. 
Depois de algum tempo livre para almoço e passear, continuaremos em direção a Galway, mas não sem 
antes fazer uma parada em um dos mais impressionantes milagres da natureza, não só na Irlanda, mas 
também no mundo; os penhascos de Moher (entrada incluída). Alojamento. 

DIA 05 – QUARTA-FEIRA, GALWAY –DUBLIN 
Café da manhã buffet no hotel. 

tel:+45%204593%208883


Pela manhã teremos uma vista panorâmica pela maravilhosa cidade portuária de Galway, conhecida 
por sua atmosfera vibrante, teatros e lojas na Praça Eyre. Em seguida, partiremos para cruzar o país 
novamente para o Leste, até chegarmos à famosa e divertida capital da República da Irlanda, Dublin. 
Antes, faremos uma breve visita à cidade medieval de Athlone. Alojamento. 

DIA 06 – QUINTA-FEIRA, DUBLIN 
Café da manhã buffet no hotel. 
A seguir ao café da manhã, saíremos com o nosso guia e faremos uma visita panorâmica da cidade de 
Dublin, que não é apenas uma cidade com muitos bares, música ao vivo e restaurantes para desfrutar, 
mas também dona de uma história impresionante, nesta a cidade nasceram figuras importantes como 
Oscar Wilde, Bono (U2), Arthur Guinness (inventor da famosa cerveja Guinness), Bram Stoker (escritor 
do Drácula) e muitos mais. Tarde livre para curtir a fantástica cidade de Dublin ou fazer uma visita 
opcional. Por favor, veja a lista de opções. Alojamento. 

DIA 07 – SEXTA-FEIRA, DUBLIN–BELFAST 
Café da manhã buffet no hotel. 
Continuaremos nossa viagem para a Irlanda do Norte e sua capital, Belfast. Faremos um tour 
panorâmico pela cidade e em seguida recomendamos uma visita ao impressionante museu dedicado 
ao Titanic. Resto da tarde livre para passear e curtir a cidade. Alojamento. 

DIA 08 –SÁBADO, BELFAST–GLASGOW 
Café da manhã buffet no hotel. 
Partiremos na parte da manhã para o porto de Belfast onde cruzaremos de balsa para a Escócia. Nossa 
primeira parada será na maior e mais interessante cidade do país, Glasgow, onde faremos um tour 
panorâmico pela cidade. Em seguida continuaremos para o nosso hotel onde não só teremos um jantar 
incluído, mas também uma degustação de uísques. Alojamento. 

DIA 09 – DOMINGO, GLASGOW – STIRLING – TROSSACHS – FORT WILLIAM – INVERNESS     
Café da manhã buffet no hotel. 
Dia de deixar o hotel em direção ao norte. Nossa primeira parada é Stirling, uma cidade no centro da 
Escócia. No coração da cidade velha fica o castelo medieval de Stirling contruído sobre uma rocha 
vulcânica. No afloramento de Abbey Craig, veremos o Monumento Nacional Wallace, uma torre do 
século XIX com vista para o local da Batalha da Ponte de Stirling em 1297, foi ali que William Wallace 
derrotou os ingleses. Depois disso, continuaremos para o norte através dos Trossachs até chegarmos a 
Fort William, onde teremos tempo para comer e caminhar. Em seguida, continuamos para Inverness, 
onde está localizado o lago Ness, aqui faremos um passeio de barco (incluído).  
Jantar e hospedagem. 

DIA 10 – SEGUNDA-FEIRA, INVERNESS-EDIMBURGO 
Café da manhã buffet no hotel. 
Saímos de Inverness pela manhã em direção ao sul. No caminho paramos em uma destilaría de Uísque 
(tour incluído), onde aprenderemos sobre o processo de fabricação e poderemos degustar esta 
emblemática bebida. Em seguida, paramos em St. Andrews, o berço do golfe e uma cidade famosa por 
sua universidade. Depois de deixar St. Andrews, faremos uma parada para fotos na icônica Ponte Forth, 
que na data da sua inauguração em 1890 era a ponte suspensa mais longa do mundo e está hoje na 
lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Esta ponte representa um marco importante na história da 
moderna engenharia ferroviária civil. Após esta parada para fotos, chegamos à cidade de Edimburgo, 
capital da Escócia. Alojamento. 
DIA 11 – TERÇA-FEIRA,  EDIMBURGO-COPENHAGUE 
Café da manhã buffet no hotel. 
Hoje faremos um tour panorâmico pela cidade de Edimburgo, aprendendo sobre sua história e 
caminhando ao longo da Royal Mile, a rua que liga o Castelo de Edimburgo ao Palácio de Holyrood na 
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outra extremidade da cidade. No horário indicado, transfer incluído para o aeroporto de embarque. 
Voo Edimburgo-Copenhague (voo NÃO incluso, orçamento direto com a companhia aérea). Chegada a 
Copenhague, encontro com o motorista no aeroporto e traslado incluído para o hotel.  
Encontro com o guia acompanhante às 18h30 no lobby do hotel para todas as informações práticas 
necessárias. Alojamento. 

DIA 12 – QUARTA-FEIRA, COPENHAGUE 
Café da manhã buffet no hotel. 
Pela manhã visita panorâmica de Copenhague. Apreciaremos as principais atrações turísticas da cidade, 
entre outras: a fonte de Gefion, a Residência Real de Amalienborg, os canais idílicos de Nyhavn com os 
seus prédios coloridos, o Palácio de Christiansborg, sede do parlamento, o palácio da bolsa e a famosa 
Pequena Sereia.  
Tarde livre para conhecer melhor esta linda cidade. Você poderá visitar o emblemático parque de 
atrações Tivoli ou simplesmente passear pela famosa rua de pedestre Strøget.  
Alojamento. 

DIA 13 – QUINTA-FEIRA, COPENHAGUE-OSLO 
Café da manhã buffet no hotel. 
Manhã livre para realizar compras ou fazer uma visita opcional. Á tarde, traslado para o porto onde 
embarcaremos no cruzeiro noturno DFDS Seaways com destino a Oslo.  
Durante a travessia aproveitaremos as várias atrações a bordo, música ao vivo, lojas, restaurantes e 
bares, entre outras. Os clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite no navio já que 
não terão acesso às bagagens durante a viagem. 
Jantar c/uma bebida incluída e alojamento em cabines com janela. 

DIA 14 – SEXTA-FEIRA, OSLO-FAGERNES 
Café da manhã buffet a bordo desfrutando da bela vista panorâmica do fiorde de Oslo. Desembarque 
e início da visita da cidade. Conheceremos o Parque de Frogner com as famosas esculturas do artista 
Gustav Vigeland, o Palácio Real, a fortaleza medieval de Akershus e o exterior da Prefeitura de Oslo.  
Na parte da tarde continuação para Fagernes, passando por Hønefoss, famosa estação de esqui. 
Durante a viagem apreciaremos lindas paisagens até chegarmos á bonita vila de Fagernes, onde 
pernoitaremos. 
Jantar e alojamento. 

DIA 15 – SÁBADO, FAGERNES-BERGEN 
Café da manhã buffet no hotel. 
Saída pela manhã. Seguiremos para a região onde se encontra o fiorde mais largo e profundo da 
Noruega, o Sognefjord, conhecido como o Fiorde dos Sonhos. Durante este lindo passeio, que nos leva 
de Flåm a Gudvangen, contemplaremos as águas verdes cristalinas, impressionantes falésias e 
cachoeiras. No final do cruzeiro continuaremos para Bergen. Passaremos pela região de Hordaland e 
Voss, cuja paisagem nos presenteia com cenários de sonho.  
Na chegada a Bergen faremos a visita panorâmica da cidade com o guia acompanhante. Bergen é 
considerada uma das mais charmosas cidades da Europa. Entre outros pontos de interesse, visitaremos 
o Mercado de Peixes e Bryggen, o bairro da Liga Hanseática.
Alojamento.

DIA 16 – DOMINGO, BERGEN-BALESTRAND 
Café da manhã buffet no hotel. 
Manhã livre para desfrutar a capital dos fiordes ou fazer um passeio opcional à casa do famoso 
compositor Norueguês Edvard Grieg.  
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No início da tarde partiremos para Balestrand, atravessaremos de ferry de Oppedal para Lavik e ao final 
do dia chegaremos á encantadora área dos fiordes, onde está localizado o famoso hotel Kvikne’s, um 
lugar histórico e romântico inserido num cenário natural de enorme beleza. 
Alojamento e jantar no Hotel Kvikne’s.  

DIA 17 – SEGUNDA-FEIRA, BALESTRAND-OSLO 
Café da manhã buffet no hotel. 
Saída pela manhã para Oslo. No caminho pegaremos dois curtos ferries e faremos uma parada em 
Borgund, onde visitaremos a bela igreja de Madeira, Borgund Stavkirke (entrada incluída), expoente 
máximo da arte Norueguesa em madeira; as árvores utilizadas na sua construção foram cortadas nos 
finais do sec. XII e desde esses tempos fazem parte desta fantástica paisagem, tornando esta igreja uma 
das mais visitadas e fotografadas da Noruega. Após a visita continuaremos para Oslo onde chegaremos 
ao final do dia. Alojamento. 

DIA 18 – TERÇA-FEIRA, OSLO 
Café da manhã buffet no hotel. 
Dia livre para conhecer a capital da Noruega, na parte da manhã possibilidade de fazer um passeio 
opcional aos famosos museus marítimos da Península de Bygdoy: Museu dos Barcos Vikings, Kon-tiki e 
Fram.  
Alojamento. 

DIA 19 – QUARTA-FEIRA, OSLO-ESTOCOLMO 
Café da manhã buffet no hotel. 
Pela manhã saída para Estocolmo. No caminho faremos uma parada em Karlstad, cidade sueca 
localizada entre o legendário lago Värnern e a foz do rio Klarälven. Passaremos pela cidade de Mariefred 
onde faremos uma pequena parada para apreciar o belo Castelo de Gripsholm e as lindas paisagens 
circundantes. Este castelo remonta a uma primitiva fortificação erguida na década de 1370 e é 
considerado um dos mais belos monumentos históricos da Suécia. 
Continuando pela região dos lagos chegaremos a Estocolmo ao final do dia.  
Alojamento. 

DIA 20 – QUINTA-FEIRA, ESTOCOLMO 
Café da manhã buffet no hotel. 
Na parte da manhã visita panorâmica guiada a Estocolmo. Visitaremos a parte antiga da cidade Gamla 
Stan, com suas pequenas praças, ruelas e edifícios coloridos. Contemplaremos o exterior do Palacio 
Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa dos Nobres. 
Tarde livre para conhecer esta maravilhosa cidade, conhecida como “Rainha das Águas”, ou realizar 
uma excursão opcional visitando a prefeitura de Estocolmo e o museu do navio de guerra Vasa, 
naufragado na sua viagem inaugural no sec XVII, este é um dos museus mais visitados na Escandinavia. 
Alojamento. 

DIA 21 – SEXTA-FEIRA, ESTOCOLMO-SAÍDA 
Café da manhã buffet no hotel. 
Fim dos serviços 
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DATAS DE SAÍDA 2022 

PREÇOS BRUTO POR PESSOA EM EUROS 
 Preço BRUTO por pessoa em DUPLO EUR 3.994
 Suplemento individual EUR 1.390

SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 19 noites de alojamento em categoria superior com café da manhã incluído
 01 noite a bordo de DFDS Seaways Copenhague-Oslo em camarotes com vista para o mar e

café da manhã incluído
 06 jantares incluídos – 1 em Shrewsbury, 1 em Dublin, 1 em Inverness, 1 a bordo do DFDS

com uma bebida incluída, 1 em Fagernes e 1 no Kvikne’s Hotel
 Cruzeiros de ferry: Holyhead - Dublin e Belfast - Cairnryan
 Entrada em Stonehenge
 Entrada em Bunratty Castle & Folkpark
 Entrada Penhascos de Moher
 Cruzeiro no Lago Ness e no Castelo de Urquhart
 Entrada na destilaría de Whisky com degustação
 Guia acompanhante bilingue em espanhol e português para o programa do Reino Unido e

Irlanda a partir do dia 2 até o dia 11 e EXCLUSIVAMENTE em português para todo o programa
da parte da Escandinávia

 Visitas panorámica das capitais com guias locais autorizados de língua portuguesa
 Traslados e visitas segundo o itinerário
 Ônibus de longa distância do dia 2 ao dia 11 e do dia 14 ao dia 19 do programa com acceso a

Wi-Fi grátis
 Traslados de saída e chegada dia 11 do programa
 1 maleta por perssoa de no máx. 20 kg. com dimensões máximas de 76x54x33 cm mais uma

mala de mão de no máximo 5 kg

NOTAS GERAIS 
 O WI-FI a bordo do ônibus de longa distância poderá não funcionar em determinadas áreas

devido a falta de cobertura causada pelas diferentes topografias das áreas visitadas
 Reservamos o direito de modificar o itinerário por motivos operacionais que justifiquem a sua

alteração e por motivos de force majeure
 O sistema de fones de ouvido só será incluído para grupos com mais de 10 pessoas na parte

do Reino Unido e com o mínimo de 30 pessoas na parte da Escandinávia
 O espaço do bagageiro dos ônibus é limitado, por isso é imprescindível que se cumpra com as

dimensões máximas das malas mencionadas nos serviços incluídos acima
 Serviço de maleteiro incluído somente no Porto DFDS em Copenhague e Oslo

No    INÍCIO EM LONDRES  FINAL EM ESTOCOLMO Código de Reserva 
01 16 ABRIL 06 MAIO LEY IVE 0416 
02 21 MAIO 10 JUNHO LEY IVE 0521 
03 18 JUNHO 08 JULHO LEY IVE 0618 
04 09 JULHO 29 JULHO LEY IVE 0709 
05 13 AGOSTO 02 SETEMBRO LEY IVE 0813 
06 10 SETEMBRO 30 SETEMBRO LEY IVE 0910 
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HOTÉIS PREVISTOS 
 Londres: Mercure London Paddington ou similar
 Shrewsbury: Mercure Shrewsbury Albrighton Hotel & Spa ou similar
 Dublin: Radisson Dublin Airport ou similar
 Galway: The Hardiman Hotel ou similar
 Dublin: Staycity Towsend Street ou similar
 Belfast: Holiday Inn Belfast City Centre ou similar
 Glasgow: Crowwood House Hotel ou similar
 Inverness: Jury’s Inn Inverness ou similar
 Edimburgo: Wilde Edinburgh Grassmarket ou similar
 Copenhague: Scandic Spectrum ou similar
 CPH-OSLO: DFDS Seaways
 Fagernes: Scandic Valdres ou similar
 Bergen: Scandic Ørnen ou similar
 Balestrand: Kvikne’s Hotel ou similar
 Oslo: Scandic St. Olavs Plass ou similar
 Estocolmo: Clarion Hotel Stockholm ou similar
 OBSERVAÇÃO: Reservamos o direito de trocar os hotéis por outros de categoria similar por

motivos de disponibilidade, operacionais ou de força maior 
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LENDAS DA IRLANDA, ESCÓCIA E ESCANDINÁVIA 
Saídas Garantidas 2022 

 IRLANDA, IRLANDA DO NORTE, ESCÓCIA, DINAMARCA, NORUEGA E SUÉCIA 
19 DIAS 

Conheça cidades vibrantes onde restaurantes excepcionais servem os famosos pratos da nova cozinha 
nórdica. Desfrute dos cafés da moda e compre as últimas tendências de design do mundo. Nesta 
excursão de 19 dias, visitaremos a terra do uísque, golfe, pessoas famosas e design mundialmente 
conhecido. Visitaremos as capitais de cada país e as cidades mais marcantes e emblemáticas, e 
conheceremos sua história, gastronomia, arquitetura, belezas naturais e muito mais! 

DIA 01 – SEGUNDA-FEIRA, DUBLIN  
Chegada e traslado por conta própria para o hotel. 
Jantar e alojamento. 

DIA 02 – TERÇA-FEIRA, DUBLIN–GALWAY  
Café da manhã no hotel. 
Hoje saímos de Waterford em direção ao oeste da República da Irlanda, passando pela cidade de 
Limerick até chegarmos ao castelo e à cidade de Bunratty (entrada incluída). Aqui teremos a 
oportunidade de ver e explorar como seria uma vila no século XIX e visitar o seu Castelo, que existe 
desde o século XV. Depois de algum tempo para almoço e caminhada, continuamos em direção a 
Galway, mas não sem antes parar em um dos mais impressionantes milagres da natureza, não só na 
Irlanda, mas também no mundo; os penhascos de Moher (entrada incluída). Alojamento. 

DIA 03 – QUARTA-FEIRA, GALWAY –DUBLIN 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã teremos uma vista panorâmica da maravilhosa cidade portuária de Galway, conhecida por 
sua atmosfera vibrante, teatros e lojas na Praça Eyre. Em seguida, partimos para cruzar o país 
novamente para o Leste e chegar à famosa e divertida capital da República da Irlanda, Dublin. No 
caminho, faremos uma parada na cidade medieval de Athlone, onde teremos um passeio panorâmico. 
Alojamento. 

DIA 04 – QUINTA-FEIRA, DUBLIN 
Café da manhã no hotel. 
A seguir ao café da manhã, saíremos com o nosso guia e faremos uma visita panorâmica da cidade de 
Dublin, que não é apenas uma cidade com muitos bares, música ao vivo e restaurantes para desfrutar, 
mas também dona de uma história impressionante, nesta cidade, nasceram figuras importantes como 
Oscar Wilde, Bono (U2), Arthur Guinness (inventor da famosa cerveja Guinness), Bram Stoker (escritor 
do Drácula) e muitos mais. Tarde livre para curtir a fantástica cidade de Dublin ou fazer uma visita 
opcional. Por favor, veja a lista de opções. Alojamento. 
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DIA 05 – SEXTA-FEIRA, DUBLIN–BELFAST 
Café da manhã no hotel. 
Hoje continuamos nossa viagem para a Irlanda do Norte e sua capital, Belfast. Faremos um tour 
panorâmico pela cidade e em seguida recomendamos uma visita ao impressionante museu dedicado 
ao Titanic. Resto da tarde livre para caminhar e curtir a cidade. Alojamento. 

DIA 06 –SÁBADO, BELFAST–GLASGOW 
Café da manhã no hotel. 
Partiremos na parte da manhã para o porto de Belfast, onde cruzaremos de balsa para a Escócia. Nossa 
primeira parada será na maior e mais interessante cidade do país, Glasgow, onde faremos um tour 
panorâmico pela cidade. Em seguida continuaremos para o nosso hotel, onde não só teremos um jantar 
incluído, mas também uma degustação de uísques. Alojamento. 

DIA 07 – DOMINGO, GLASGOW–INVERNESS 
Café da manhã no hotel. 
Dia de deixar o hotel em direção ao norte. Nossa primeira parada é Stirling, uma cidade no centro da 
Escócia. No coração da cidade velha fica o castelo medieval de Stirling contruído sobre uma rocha 
vulcânica. No afloramento de Abbey Craig, veremos o Monumento Nacional Wallace, uma torre do 
século XIX com vista para o local da Batalha da Ponte de Stirling em 1297, foi ali que William Wallace 
derrotou os ingleses. Depois disso, continuaremos para o norte através dos Trossachs até chegarmos a 
Fort William, onde teremos tempo para comer e caminhar. Em seguida, continuamos para Inverness, 
onde está localizado o lago Ness, aqui faremos um passeio de barco (incluído).  
Jantar e hospedagem. 

DIA 08 –SEGUNDA-FEIRA, INVERNESS--EDIMBURGO 
Café da manhã no hotel. 
Saímos de Inverness pela manhã em direção ao sul. No caminho paramos em uma destilaría de Uísque 
(tour incluído), onde aprenderemos sobre o processo de fabricação e poderemos degustar esta 
emblemática bebida. Em seguida, paramos em St. Andrews, o berço do golfe e uma cidade famosa por 
sua universidade. Depois de deixar St. Andrews, faremos uma parada para fotos na icônica Ponte Forth, 
que na data da sua inauguração em 1890 era a ponte suspensa mais longa do mundo e está hoje na 
lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Esta ponte representa um marco importante na história da 
moderna engenharia ferroviária civil. Após esta parada para fotos, chegamos à cidade de Edimburgo, 
capital da Escócia. Alojamento. 

DIA 09 – TERÇA-FEIRA,  EDIMBURGO-COPENHAGUE
Café da manhã no hotel. 
Hoje faremos um tour panorâmico pela cidade de Edimburgo, aprendendo sobre sua história e 
caminhando ao longo da Royal Mile, a rua que liga o Castelo de Edimburgo ao Palácio de Holyrood na 
outra extremidade da cidade. No horário indicado, transfer incluído para o aeroporto de embarque. 
Voo Edimburgo-Copenhague (voo NÃO incluso, orçamento direto com a companhia aérea). Chegada a 
Copenhague, encontro com o motorista no aeroporto e traslado incluído para o hotel.  
Encontro com o guia acompanhante às 18h30 no lobby do hotel para todas as informações práticas 
necessárias. Alojamento. 

DIA 10 – QUARTA-FEIRA - COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã visita panorâmica de Copenhague. Apreciaremos as principais atrações turísticas da cidade, 
entre outras: a fonte de Gefion, a Residência Real de Amalienborg, os canais idílicos de Nyhavn com os 
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seus prédios coloridos, o Palácio de Christiansborg, sede do parlamento, o palácio da bolsa e a famosa 
Pequena Sereia. Tarde livre para conhecer melhor esta linda cidade, poderá visitar o emblemático 
parque de atrações Tivoli ou simplesmente passear pela famosa rua de pedestre Strøget.  
Alojamento. 

DIA 11 – QUINTA-FEIRA – COPENHAGUE - OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para realizar compras ou fazer uma visita opcional. Á tarde, traslado para o porto onde 
embarcaremos no cruzeiro noturno DFDS Seaways com destino a Oslo.  
Durante a travessia aproveitaremos as várias atrações a bordo, música ao vivo, lojas, restaurantes e 
bares, entre outras. Os clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite no navio já que 
não terão acesso às bagagens durante a viagem. 
Jantar c/uma bebida incluída e alojamento em cabines com janela. 

DIA 12 – SEXTA-FEIRA – OSLO – FAGERNES  
Café da manhã a bordo desfrutando da bela vista panorâmica do fiorde de Oslo. Desembarque e início 
da visita da cidade. Conheceremos o Parque de Frogner com as famosas esculturas do artista Gustav 
Vigeland, o Palácio Real, a fortaleza medieval de Akershus e o exterior da Prefeitura de Oslo.  
Na parte da tarde continuação para Fagernes, passando por Hønefoss, famosa estação de esqui. 
Durante a viagem apreciaremos lindas paisagens até chegarmos á bonita vila de Fagernes, onde 
pernoitaremos. Jantar e alojamento. 

DIA 13 – SÁBADO– FAGERNES - BERGEN 
Café da manhã no hotel. 
Saída pela manhã. Seguiremos para a região onde se encontra o fiorde mais largo e profundo da 
Noruega, o Sognefjord, conhecido como o Fiorde dos Sonhos. Durante este lindo passeio, que nos leva 
de Flåm a Gudvangen, contemplaremos as águas verdes cristalinas, impressionantes falésias e 
cachoeiras. No final do cruzeiro continuaremos para Bergen. Passaremos pela região de Hordaland e 
Voss, cuja paisagem nos presenteia com cenários de sonho.  
Na chegada a Bergen faremos a visita panorâmica da cidade com o guia acompanhante. Bergen é 
considerada uma das mais charmosas cidades da Europa. Entre outros pontos de interesse, visitaremos 
o Mercado de Peixes e Bryggen, o bairro da Liga Hanseática.
Alojamento.

DIA 14 –  DOMINGO – BERGEN - BALESTRAND 
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para desfrutar a capital dos fiordes ou fazer um passeio opcional à casa do famoso 
compositor Norueguês Edvard Grieg.  
No início da tarde partiremos para Balestrand, atravessaremos de ferry de Oppedal para Lavik e ao final 
do dia chegaremos á encantadora área dos fiordes, onde está localizado o famoso hotel Kvikne’s, um 
lugar histórico e romântico inserido num cenário natural de enorme beleza. 
Alojamento e jantar no Hotel Kvikne’s.  

DIA 15 – SEGUNDA-FEIRA– BALESTRAND - OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Saída pela manhã para Oslo. No caminho pegaremos dois curtos ferries e faremos uma parada em 
Borgund, onde visitaremos a bela igreja de Madeira, Borgund Stavkirke (entrada incluída), expoente 
máximo da arte Norueguesa em madeira; as árvores utilizadas na sua construção foram cortadas nos 
finais do sec. XII e desde esses tempos fazem parte desta fantástica paisagem, tornando esta igreja uma 
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das mais visitadas e fotografadas da Noruega. Após a visita continuaremos para Oslo onde chegaremos 
ao final do dia. Alojamento. 

DIA 16 – TERÇA-FEIRA – OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para conhecer a capital da Noruega, na parte da manhã possibilidade de fazer um passeio 
opcional aos famosos museus marítimos da Península de Bygdoy: Museu dos Barcos Vikings, Kon-tiki e 
Fram.  
Alojamento. 

DIA 17  – QUARTA-FEIRA – OSLO- ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã saída para Estocolmo. No caminho faremos uma parada em Karlstad, cidade sueca 
localizada entre o legendário lago Värnern e a foz do rio Klarälven. Passaremos pela cidade de Mariefred 
onde faremos uma pequena parada para apreciar o belo Castelo de Gripsholm e as lindas paisagens 
circundantes. Este castelo remonta a uma primitiva fortificação erguida na década de 1370 e é 
considerado um dos mais belos monumentos históricos da Suécia. 
Continuando pela região dos lagos chegaremos a Estocolmo ao final do dia.  
Alojamento. 

DIA 18  –  QUINTA - FEIRA -  ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Na parte da manhã visita panorâmica guiada a Estocolmo. Visitaremos a parte antiga da cidade Gamla 
Stan, com suas pequenas praças, ruelas e edifícios coloridos. Contemplaremos o exterior do Palacio 
Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa dos Nobres. 
Tarde livre para conhecer esta maravilhosa cidade, conhecida como “Rainha das Águas”, ou realizar 
uma excursão opcional visitando a prefeitura de Estocolmo e o museu do navio de guerra Vasa, 
naufragado na sua viagem inaugural no sec XVII, este é um dos museus mais visitados na Escandinavia. 
Alojamento. 

DIA 19  –  SEXTA-FEIRA – ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Fim dos serviços 
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DATAS DE SAÍDA 2022 

PREÇOS BRUTOS POR PESSOA EM EUROS 
 Preço por pessoa em apartamento duplo EUR 3.744
 Suplemento individual EUR  1.290

SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 17 noites de alojamiento en categoría superior com café da manhã incluído
 01 noite a bordo do navio DFDS Seaways Copenhague-Oslo em camarotes exteriores com

café da manhã incluído
 05 jantares incluídos – 1 em Dublin, 1 em Inverness, 1 a bordo de DFDS com 1 bebida incluída

por pessoa, 1 em Fagernes e 1 no Kvikne’s Hotel em Balestrand
 Travessias de ferry: Holyhead - Dublin e Belfast - Cairnryan
 Entrada no Stonehenge
 Entrada no Bunratty Castle & Folkpark
 Entrada nos Penhascos de Moher
 Cruzeiro no lago Ness e no Castelo de Urquhart
 Entrada na destilaría de Whisky com degustação
 Guía acompanhante bilingüe em Espanhol/Português na parte do Reino Unido e Irlanda e a

partir do dia 9 ao 19 EXCLUSIVAMENTE em Português durante toda a viagem na Escandinávia
 Visitas panorâmicas das capitais com guias locais autorizados em Português
 Traslados e visitas de acordo com o itinerário
 Ônibus privado de longa dist*anciado dia 2 ao 9 e do dia 14 ao 19 do programa com acesso

grátis a Wi-Fi
 Traslados de saída e chegada de conforme mencionado no programa
 1 mala por pessoa com máx. 20 kg. com dimensões máximas de 76x54x33 mais uma bagagem

de mão com máximo 5Kg

NOTAS GERAIS 
 O WI-FI a bordo do ônibus de longa distância poderá não funcionar em determinadas áreas

devido a falta de cobertura causada pelas diferentes topografias das áreas visitadas
 Reservamos o direito de modificar o itinerário por motivos operacionais que justifiquem a sua

alteração e por motivos de force majeure
 Note que os sistema de fones de ouvido só será incluído para grupos com mais de 30 pessoas
 Tomar nota que o espaço do bagageiro dos ônibus é limitado, por isso é imprescindível que se

cumpra com as dimensões máximas das malas mencionadas nos serviços incluídos acima
 Serviço de maleteiro incluído somente no Porto DFDS em Copenhague e Oslo


HOTÉIS PREVISTOS 
 Dublin: Radisson Dublin Airport ou similar

No    INÍCIO EM LONDRES  FINAL EM ESTOCOLMO Código de Reserva 
01 18 ABRIL 06 MAIO LEY IEE 0418 
02 23 MAIO 10 JUNHO LEY IEE 0523 
03 20 JUNHO 08 JULHO LEY IEE 0620 
04 11 JULHO 29 JULHO LEY IEE 0711 
05 15 AGOSTO 02 SETEMBRO LEY IEE 0815 
06 12 SETEMBRO 30 SETEMBRO LEY IEE 0912 
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 Galway: The Hardiman Hotel ou similar
 Dublin: Staycity Towsend Street ou similar
 Belfast: Holiday Inn Belfast City Centre ou similar
 Glasgow: Crowwood House Hotel ou similar
 Inverness: Jury’s Inn Inverness ou similar
 Edimburgo: Wilde Edinburgh Grassmarket ou similar
 Copenhague: Scandic Spectrum ou similar
 CPH-OSLO: DFDS Seaways
 Fagernes: Scandic Valdres ou similar
 Bergen: Scandic Ørnen ou similar
 Balestrand: Kvikne’s Hotel ou similar
 Oslo: Scandic St. Olavs Plass ou similar
 Estocolmo: Clarion Hotel Stockholm ou similar
 OBSERVAÇÃO: Reservamo-nos o direito de trocar os hotéis por outros de categoria

semelhante por motivos de disponibilidade, operacionais ou de força maior 
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PASSEIOS OPCIONAIS 
Saídas Garantidas 2022 

Dinamarca, Noruega, Suécia, São Petersburgo e Moscou 

OBSERVACÕES IMPORTANTES 
• A compra de visitas opcionais é possível SOMENTE NO DESTINO, podem ser comprados diretamente ao

guia acompanhante aos preços listados abaixo de acordó com a descrição correspondente
• pagamento só pode ser efetuado em espécie e em EUROS
• Os preços mencionados são válidos apenas em conexão com as saídas garantidas
• A operação das visitas opcionais está sujeita a um mínimo de 15 participantes na Escandinávia e um

mínimo de 10 participantes na Rússia
• Devido ao aumento da demanda de ingressos nos museus, principalmente na Rússia, todas as visitas

opcionais estão sujeitas a disponibilidade e/ou a alterações na data e horário de funcionamento

Copenhague: Visita ao Castelo de Frederiksborg 
Dia: Quinta-feira ás 09:00 
Duração: 4 horas - Preço por pessoa: EUR 70 
Excursão de ônibus com guia local ao magnífico Castelo de Frederiksborg que fica situado na cidade de Hillerød a 
norte de Copenhague. Este castelo é rodeado por um lindo lago, jardim barroco e é o maior castelo renascentista 
na Escandinávia. Construído nas primeiras décadas do século 17, pelo rei Christian IV, é um fino exemplar da 
arquitetura e arte da época. Desde 1878, o Castelo de Frederiksborg passou a abrigar o Museu de História 
Nacional. No final da visita regressaremos a Copenhague pela Riviera Dinamarquesa, nesta zona costeira onde 
em tempos antigos se encontravam pequenos agrupamentos de pescadores encontramos hoje em dia uma da 
áreas mais atraentes do país, repleta de lindas casas ao longo da orla costeira, onde vivem as pessoas mais ricas 
e famosas da Dinamarca. 

Oslo: Visita aos Museus em Bygdoy 
Dia: Terça-feira ás 09:00  
Duração: 3 horas - Preço por pessoa: EUR 70 
Excursão de ônibus com guia local, visita aos famosos museus marítimos na península de Bygdoy. 
Visitaremos o Museu dos Barcos Vikings onde poderemos ver três navios originais da era viking muito bem 
conservados, o museu Kon-Tiki com o famoso barco “jangada” de Thor Heyerdahl com a qual ele atravessou o 
oceano pacífico em 1947 e o museu do navio polar Fram, construído para a expedição de Fridtjof Nasen ao Pólo 
Norte. 

Estocolmo: Visita a Prefeitura e ao Museu Vasa 
Dia: Quinta-feira ás 14:00 
Duração: 3 horas 
Preço por pessoa: EUR 70 
Excursão de ônibus com guia local e entradas no museu Vasa e na Prefeitura de Estocolmo. 
O museu Vasa é dedicado ao navio de guerra com o mesmo nome, era a glória da Marinha Sueca mas naufragou 
na sua primeira viagem em Agosto de 1628. O navio foi descoberto 333 anos mais tarde e está agora em exibição 
neste museu, assim como todos os objetos recuperados a bordo. Na prefeitura de Estocolmo, onde todos os anos 
é celebrado o jantar de gala da entrega do prêmio Nobel, visitaremos os salões azul e o dourado. 
São Petersburgo: Catedral de St. Isaac e a Igreja da Ressurreição 
Dia: Terça-feira ás 14:00 
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Duração: 4 horas - Preço por pessoa: EUR 50 
Visita à Catedral de S. Isaac e à Igreja da Ressurreição do Salvador sobre o Sangue Derramado.  
A Catedral de Santo Isaac era originalmente a principal igreja da cidade e a maior catedral da Rússia. Foi construída 
entre 1818 e 1858, pelo arquiteto francês Auguste Montferrand, para ser um dos marcos mais impressionantes 
da capital imperial russa. Cento e oitenta anos depois, a cúpula dourada de Santo Isaac ainda domina o horizonte 
de São Petersburgo. Embora a catedral seja consideravelmente menor do que a recém-reconstruída Igreja de 
Cristo Salvador em Moscou, ela possui paredes e interiores muito mais impressionantes. 
A Igreja da Ressureição do Salvador sobre o Sangue Derramado é das igrejas mais emblemáticas de S. Petersburgo 
obra no estilo neo-russo ou neo-bizantino é um marco arquitetônico do centro de São Petersburgo e um 
monumento único a Alexandre II, o Libertador que foi assassinado a 1 de Março de 1881 num atentado por uma 
organização terrorista. Esta bela igreja possui a maior coleção de mosaicos da Rússia (mais de 7.000 m²), 
mármores de cor italiana, pedras decorativas da região dos Urais e Altai, bem como uma coleção de mosaicos 
heráldicos russos. Foi mandada construir por Alexandre III, filho e sucessor de Alexandre II, como memorial 
permanente ao seu pai. A construção demorou 24 anos (1883-1907).  

São Petersburgo: Palácio Nikolaevsky 
Dia: Terça-feira 19:00  
Duração: 3 horas - Preço por pessoa: EUR 90 
Espetáculo de folclore no Palácio Nikolaevsky de aproximadamente 3 horas, no intervalo será servido vodka, 
espumante russo e aperitivos, incluso no preço. O Palácio de Nikolaevsky foi construído entre 1853 – 1861 pelo 
famoso arquiteto Andrey Stakenshneider e serviu originalmente como residência real do filho do Imperador 
Nikolay I – o grande Duque Nikola, sendo posteriormente doado para o Instituto das Mulheres e nomeado pela 
Grande Duquesa Xenia. Hoje em dia o prédio clássico e restaurado preserva memórias de séculos de história da 
cidade e é palco de apresentações regulares de peças de folclore popular. O espetáculo é apresentado por uma 
das melhores companhias Russas no antigo salão de bailes do Palácio. 

São Petersburgo: Palácio de Peterhof 
Dia: Quarta-feira ás 10:00  
Duração: 4 horas - Preço por pessoa: EUR 70 
Imensamente luxuoso, Peterhof é um palácio da época Imperial Russa fundado em 1710 por Pedro, o Grande, na 
praia do Golfo da Finlândia (Mar Báltico). É formado por uma série de palácios ornamentados, circundado de 
parques minuciosamente cuidados e uma magnífica coleção de estátuas e fontes, levando ao apelido de 
“Versailles Russo”. A maior e mais bonita fonte de todo o parque, a Grande Cascata, prolonga-se por um grande 
canal (Canal do Mar) que termina no mar báltico. Ao longo dos vários hectares de parque, o Peterhof tem mais 
de cento e vinte fontes, todas elas de grande beleza e imponência. 

São Petersburgo: Palácio de Catarina 
Dia: Quarta-feira ás 15:00 
Duração: 4 horas - Preço por pessoa: EUR 65 
Passeio à cidade de Tsarskoe Selo  (antiga cidade de Pushkin) onde iremos conhecer o impressionante Palácio de 
Catarina e a sua magnífica sala de âmbar. Este Palácio foi a antiga residência de Verão dos Czares Russos e 
apresenta lindos interiores de estilo barroco, incluindo o grande salão de Baile dourado. Visitaremos também os 
seus maravilhosos jardins adornados por árvores e arbustos finamente aparados, canteiros de flores 
desenhados geometricamente e finas estátuas de mármore branco. 

Moscou: Cruzeiro no rio Moscou 
Dia: Sexta-feira ás 20:00 
Duração: 4 horas - Preço por pessoa: EUR 60 
A cidade de Moscou está situada nas margens do rio Moskva, que tem no total mais de 500 km de 
cumprimento. Durante este passeio irão desfrutar de umas vistas mais magnificas da cidade de Moscou 
iluminada, a muralha do lendário Kremlin e suas torres, Catedral de Basílio, Galeria Tretiakov e uma das sete 
irmãs, Colina dos Pardais e Gorky Park. O mini cruzeiro no rio Moscou é uma forma relaxante e diferente de 
admirar as principais atrações turísticas da cidade de outra perspectiva. Navegaremos durante 
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aproximadamente 2 horas e meia, a bordo existe um bar e um restaurante onde os passageiros poderão beber 
algo ou jantar se desejarem (não incluso neste preço). 

Moscou: Velho Circo Russo 
Dia: Sexta-feira ás 18:00 
Duração: 4h30m - Preço por pessoa: EUR 70 
Na cultura Russa o circo é considerado uma arte tão importante quanto o balé e a ópera e representa um 
importante papel na cultura e tradições Russas. O circo estadual de Moscou é um dos mais antigos e famosos 
circos na Rússia. Em 1946 o estúdio Clown estabeleceu-se e Yuri Nikulin foi um dos mais populares palhaços e 
atores cômicos, tendo participado em várias comédias da era Soviética. O circo foi renomeado em honra a esse 
tão famoso personagem e uma estátua dele foi erguida em frente ao edifício. Ainda que o nome seja “Circo Velho” 
– para diferenciar do “Grande Circo” – foi na verdade reconstruído em 1980. O edifício e auditório parecem mais
um teatro do que uma tenda de circo, com um interior luxuoso decorado e assentos confortáveis. O show é
altamente teatral, com uma atmosfera formal, uma séria caracterização da arte do circo.

Moscou: Visita a Sergiev Posad 
Dia: Sábado, ás 09:00-15:00 
Duração: 6 horas - Preço por pessoa: EUR 75 
A cidade Sergiev Posad fica aproximadamente a 70 km de Moscou,  o seu nome foi dado em honra dum santo 
local muito venerado São Sérgio Radonejski, nascido em Radonej. No século 14 ele fundou aqui um dos maiores 
e mais importantes mosteiros ortodoxos da Rússia: o Mosteiro da Santa Trindade e São Sérgio (Troitse-Serguiev), 
que atualmente pode ser considerado o vaticano russo. O conjunto do mosteiro inclui um seminário, uma rica 
biblioteca de literatura religiosa e um museu histórico com uma grande coleção de ícones e tesouros da arte 
sacra.  Anualmente o mosteiro recebe 10 000 peregrinos de todo o país que vão homenagear as relíquias de São 
Sérgio. O mosteiro engloba muralhas, múltiplas torres, igrejas, capelas e outras construções. 

Moscou: Espetáculo Folclórico Kostroma 
Dia: Sábado ás 18:00  
Duração: 4h30m - Preço por pessoa: EUR 65 
O Balé Nacional Russo “Kostroma” apresenta diariamente um espetáculo sobre a história da Rússia antiga e a vida 
de seus povos. Importantes períodos históricos, tradições e costumes da Rússia multinacional revelam a 
originalidade autêntica de centenas de culturas de um só povo Russo. 50 artistas no palco, técnica virtuosa, 
esplêndida mestria cénica: 15 metamorfoses de cenário, 600 trajes exclusivos, 300 acessórios cênicos, 8 trocas 
de decorações teatrais, quadros animados da vídeo-projeção, efeitos pirotécnicos especiais, fumo e fogo, um o 
céu estrelado que encanta espectadores de todas as idades e nacionalidades. 
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LENDAS DAS ILHAS VERDES – 15 DIAS 
Inglaterra, Gales, República da Irlanda, Norte da Irlanda e Escócia 

Saídas garantidas 2022 

Neste tour de 15 dias, visitaremos as magníficas Ilhas Britânicas (Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, 
República da Irlanda e País de Gales). Visitaremos cada país e algumas das cidades mais marcantes e 
emblemáticas, incluindo sua história, gastronomia, arquitetura, belezas naturais e muito mais! 

DIA 01 – SÁBADO, LONDRES  
Chegada e traslado por conta própria ao hotel. 
À tarde, faremos um tour privado por Londres com nosso guia, visitaremos o bairro de Westminster 
com o Parlamento, Big Ben, Abadia de Westminster e a área de West End, conhecida por sua infinidade 
de teatros, lojas, bares e muito mais. 
Acomodação no Hotel Mercure Paddington 4 * / Wilde Staycity Paddington 4 * ou similar 

DIA 02 – DOMINGO, LONDRES – STONEHENGE – BATH – SHREWSBURY   
Café da manhã buffet no hotel. 
Hoje deixamos Londres para iniciar nossa rota para Stonehenge (entrada incluída), um misterioso 
círculo de pedras pré-históricas. Em seguida, vamos descobrir a bela e interessante cidade de Bath, 
fundada pelos romanos. Depois de algum tempo livre em Bath, continuamos para o norte até 
chegarmos ao nosso hotel na área de Shrewsbury. 
Jantar e acomodação no Hotel Mercure Shrewsbury Hotel & Spa 4 * ou similar 

DIA 03 – SEGUNDA-FEIRA, SHREWSBURY – CONWY - SNOWDONIA – HOLYHEAD (TRAVESSIA DE FERRY) 
– DUBLIN
Café da manhã buffet no hotel.
Após o café da manhã, saímos de Shrewsbury e atravessaremos belas paisagens do País de Gales.
Paramos em Conwy e continuamos pelo Parque Nacional de Snowdonia até chegarmos ao porto de
Holyhead por volta das 14h30. Aqui faremos a nossa travessia para a Irlanda, onde desembarcaremos
no porto de Dublin por volta das 18h00.
Jantar e acomodação no Hotel Radisson Dublin Airport 4 * Superior ou similar

DIA 04 – TERÇA-FEIRA, DUBLIN – CASTELO DE BUNRATTY & FOLKPARK – PENHASCOS DE MOHER – 
GALWAY   
Café da manhã buffet no hotel. 
Hoje saímos de Waterford em direção ao oeste da República da Irlanda passando pela cidade de 
Limerick até chegarmos ao castelo e à cidade de Bunratty (entrada incluída). Aqui, teremos a 
oportunidade de ver e explorar como seria uma cidade irlandesa no século XIX e visitar o seu castelo 
que existe desde o século XV. Depois de algum tempo para almoçar e passear, continuaremos em 
direção a Galway, mas não sem antes parar em um dos mais impressionantes milagres da natureza, não 
só na Irlanda, mas no mundo, os Penhascos de Moher (entrada incluída). 
Acomodação no Hotel The Hardiman 4 * ou similar. 
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DIA 05 – QUARTA-FEIRA, GALWAY – ATHLONE – DUBLIN  
Café da manhã buffet no hotel. 
Visita panorâmica da maravilhosa cidade portuária de Galway. Conhecida por sua atmosfera vibrante, 
teatros e lojas na Praça Eyre. Em seguida, partiremos para cruzar o país novamente para o Oriente e 
chegar à famosa e divertida capital da República da Irlanda, Dublin. Antes faremos uma parada na 
cidade medieval de Athlone, onde faremos um passeio pela cidade, após o qual, continuaremos para 
Dublin. 
Acomodação no Hotel Staycity Dublin Townsend Street 4 * / Academy Plaza 4 * ou similar 

DIA 06 – QUINTA-FEIRA, GALWAY – ATHLONE – DUBLIN  
Café da manhã buffet no hotel. 
Pela manhã, faremos um passeio panorâmico pela cidade com o nosso guia. Dublin não é apenas uma 
cidade com muitos bares, música ao vivo e restaurantes para desfrutar, mas também tem uma história 
impresionante, é a cidade onde nasceram importantes figuras históricas como Oscar Wilde, Bono (U2), 
Arthur Guinness (inventor do famoso Guinness cerveja), Bram Stoker (escritor do Drácula) e muitos 
mais.  Tarde Livre para desfrutar da cidade. 
Possibilidade de passeios opcionais ou ingresos, consulte o documento dos passeios opcionais 
Acomodação no Hotel Staycity Dublin Townsend Street 4 * / Academy Plaza 4 * ou similar 

DIA 07 – SEXTA-FEIRA, DUBLIN – BELFAST  
Café da manhã buffet no hotel. 
Hoje continuamos nossa viagem para o Norte da Irlanda e sua capital, Belfast. Faremos um tour 
panorâmico pela cidade e, em seguida, recomendamos visitar o impressionante museu dedicado ao 
Titanic (opcional). Resto da tarde livre para caminhar e curtir a cidade. 
Acomodação no Holiday Inn Belfast City Centre 4 * ou similar 

DIA 08 –SÁBADO, BELFAST – GLASGOW   
Café da manhã buffet no hotel. 
Pela manhã saímos com destino ao porto de Belfast para fazermos a travessia de balsa com destino à 
Escócia. Nossa primeira parada será na cidade mais interessante e a maior da Escócia, Glasgow, onde 
faremos um tour panorâmico pela cidade. Depois continuamos para o nosso hotel, onde não só temos 
um jantar incluído, mas também uma degustação de wiskis escoceses no mesmo hotel.  
Jantar e acomodação no renovado Hotel Crowwood House Hotel 3 * Superior ou similar 

DIA 09 – DOMINGO, GLASGOW – STIRLING – TROSSACHS – FORT WILLIAM – INVERNESS     
Café da manhã buffet no hotel. 
Dia de deixar o hotel em direção ao norte. Nossa primeira parada é Stirling, uma cidade no centro da 
Escócia. No coração da cidade velha fica o castelo medieval de Stirling, construído sobre uma rocha 
vulcânica. No afloramento de Abbey Craig, veremos o Monumento Nacional Wallace, uma torre do 
século XIX com vista para o local da Batalha da Ponte de Stirling em 1297, foi ali que William Wallace 
derrotou os ingleses. Depois disso, continuaremos para o norte através dos Trossachs até chegarmos a 
Fort William, onde teremos tempo para comer e caminhar. Em seguida, continuamos para Inverness, 
onde está localizado o lago Ness, aqui faremos um passeio de barco (incluído).  
Jantar e hospedagem no Mercure Inverness Hotel 4* ou similar  

DIA 10 – SEGUNDA-FEIRA, INVERNESS - PITLOCHRY – ST ANDREWS – EDIMBURGO  
Café da manhã buffet no hotel. 
Saímos de Inverness pela manhã em direção ao sul. No caminho paramos em uma destilaría de Uísque 
(tour incluído), onde aprenderemos sobre o processo de fabricação e poderemos degustar esta 
emblemática bebida. Em seguida, paramos em St. Andrews, o berço do golfe e uma cidade famosa por 
sua universidade. Depois de deixar St. Andrews, faremos uma parada para fotos na icônica Ponte Forth, 
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que na data da sua inauguração em 1890 era a ponte suspensa mais longa do mundo e está hoje na 
lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Esta ponte representa um marco importante na história da 
moderna engenharia ferroviária civil. Após esta parada para fotos, chegamos à cidade de Edimburgo, 
capital da Escócia. 
Acomodação no Hotel Wilde Edinburgh Grassmarket 4 * ou similar 

DIA 11 – TERÇA-FEIRA, EDIMBURGO  
Café da manhã buffet no hotel. 
Hoje faremos um tour panorâmico pela cidade de Edimburgo, aprendendo sobre sua história e 
caminhando ao longo da Royal Mile, a rua que liga o Castelo de Edimburgo ao Palácio de Holyrood na 
outra extremidade da cidade. 
Tarde livre para passear e curtir a cidade. 
Acomodação no Hotel Wilde Edinburgh Grassmarket 4 * ou similar 

DIA 12 – QUARTA-FEIRA, EDIMBURGO – YORK  
Café da manhã buffet no hotel. 
Pela manhã, continuamos nossa jornada, agora de volta para Inglaterra, onde visitaremos e nos 
hospedaremos em uma das cidades mais importantes da história da Inglaterra, York. Não apenas 
politicamente, mas também religiosamente, pois aqui fica a impressionante Catedral de York (entrada 
incluída). Resto do dia livre para curtir a cidade. 
Acomodação no Hotel Staycity York Barbican 4 * ou similar 

DIA 13 – QUINTA-FEIRA, YORK – LIVERPOOL  
Café da manhã buffet no hotel. 
Pela manhã, continuaremos a nossa viagem em direção a Liverpool, a cidade dos Beatles! 
Faremos um passeio panorâmico, conhecendo sua história desde o século 18 quando foi uma das 
cidades portuárias mais importantes do Império Britânico. 
Acomodação no Hotel Novotel Liverpool City Centre 4 * ou similar 

DIA 14 – SEXTA-FEIRA, LIVERPOOL - STRATFORD UPON AVON – OXFORD – LONDRES  
Café da manhã buffet no hotel. 
Após o café da manhã, continuamos para Stratford-Upon-Avon, o local de nascimento de um dos 
escritores mais famosos da história, William Shakespeare. Depois disso, continuamos para uma das 
cidades universitárias mais importantes do mundo, Oxford. Conheceremos sua história e teremos 
tempo para passear antes de seguir para Londres, onde terminaremos nossa viagem. 
Acomodação no Hotel Mercure Paddington 4 * / Wilde Staycity Paddington 4 * ou similar 

DIA 15 – SÁBADO, LONDRES  
Café da manhã buffet no hotel. 
Traslado de saída por conta própria. 

¡FIM DA VIAGEM! 
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DATAS DE SAÍDA 2022 

TODAS AS SAÍDAS COM O MESMO PREÇO GARANTIDO 

PREÇOS BRUTO POR PESSOA EM EUROS 
 Preço BRUTO por pessoa em duplo EUR 2.100
 Suplemento individual EUR 670

SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 14 noites de hospedagem na categoria 3 * / 4 * com café da manhã incluso
 04 jantares de 03 pratos / buffet com café / chá incluídos, em Shrewsbury, primeira estadia em

Dublin, Glasgow e Inverness
 Ônibus e guia oficial em espanhol para a Panorâmica de Londres (Dia 1 - 3 horas

aproximadamente)
 Guia acompanhante bilingüe espanhol/português durante toda a viagem (dia 2 ao dia 14

inclusive).
 Ônibus privado de longa distância com acesso grátis ao Wi-Fi. (Dia 2 ao dia 14 inclusive.)
 Fones de ouvido durante todo o passeio para mínimo de 10 pessoas.
 Travessias de balsa: Holyhead para Dublin e Belfast para Cairnryan
 1 mala por perssoa de no máx. 20 kg. com dimensões máximas de 76x54x33 cm mais uma mala

de mão de no máximo 5 kg

ENTRADAS INCLUÍDAS 
 Stonehenge
 Bunratty Castle & Folkpark
 Penhascos de Moher
 Cruzeiro no Lago Loch Ness e Castelo de Urquhart
 Destilaría de Whisky com degustação na Escócia
 York Minster (Catedral de York)

NOTAS GERAIS: 
 O WI-FI a bordo do ônibus de longa distância poderá não funcionar em determinadas áreas

devido a falta de cobertura causada pelas diferentes topografias das áreas visitadas
 Reservamos o direito de modificar o itinerário por motivos operacionais que justifiquem a sua

alteração e por motivos de force majeure
 O sistema de fones de ouvido só será incluído para grupos com o mínimo de 10 pessoas
 Tomar nota que o espaço do bagageiro dos ônibus é limitado, por isso é imprescindível que se

cumpra com as dimensões máximas das malas mencionadas nos serviços incluídos acima

No    INÍCIO EN LONDRES  FINAL EM LONDRES Código de Reserva 
01 16 ABRIL 2022 30 ABRIL 2022 LEY IV 0416 
02 21 MAIO 2022 04 JUNHO 2022 LEY IV 0521 
03 18 JUNHO 2022 02 JULHO 2022 LEY IV 0618 
04 09 JULHO 2022 23 JULHO 2022 LEY IV 0709 
05 13 AGOSTO 2022 27 AGOSTO 2022 LEY IV 0813 
06 10 SETEMBRO 2022 24 SETEMBRO 2022 LEY IV 0910 
07 17 SETEMBRO 2022 01 OUTUBRO 2022 LEY IV 0917 
08 08 OUTUBRO 2022 23 OUTUBRO 2022 LEY IV 1008 

tel:+45%204593%208883


 As travessias de balsa podem mudar os horários e / ou ser canceladas inesperadamente por
motivos fora de nosso controle, portanto, os dias da travessia podem variar.

HOTÉIS PREVISTOS: 
 Londres: Wilde Staycity Paddington 4* / Mercure London Kensington 4* ou similar
 Shrewsbury: Mercure Shrewsbury Hotel & Spa 4* ou similar
 Dublin primeira estadia: Radisson Blu Dublin Airport 4* ou similar
 Galway: The Hardiman / Jury’s Inn Galway 4* ou similar
 Dublin segunda estadia: Staycity Dublin Townsend Street 4* / Academy Plaza 4*
 Belfast: Holiday Inn Belfast City Centre 4* ou similar
 Glasgow: Crowwood House Hotel 3* Superior ou similar
 Inverness: River Ness Hotel 4* / Mercure Inverness 4* ou similar
 Edimburgo: Wilde Edinburgh Grassmaket 4* ou similar
 York: Hotel Staycity York Barbican 4 * ou similar
 Liverpool: Hotel Novotel Liverpool City Centre 4 * ou similar

OBSERVAÇÃO: Reservamos o direito de trocar os hotéis por outros de categoria similar por motivos de 
disponibilidade, operacionais ou de força maior 

tel:+45%204593%208883


LENDAS IRLANDA E ESCÓCIA – 09 DIAS 
República da Irlanda, Norte da Irlanda e Escócia 

Saídas garantidas 2022 

Nesta viagem de 9 dias visitaremos a República da Irlanda, Irlanda do Norte e Escócia. 
Conheceremos as capitais de cada país e as cidades mais marcantes e emblemáticas, incluindo sua 

história, gastronomia, arquitetura, belezas naturais e muito mais! 

DIA 01 – SEGUNDA-FEIRA, DUBLIN  
Chegada a Dublin e traslado por conta própria para o hotel 
Jantar e acomodação no Hotel Radisson Dublin Airport 4* Superior ou similar 

DIA 02 – TERÇA-FEIRA, DUBLIN – CASTELO DE BUNRATTY & FOLKPARK – PENHASCOS DE MOHER – 
GALWAY   
Café da manhã buffet no hotel. 
Hoje saímos de Waterford em direção ao oeste da República da Irlanda passando pela cidade de 
Limerick até chegarmos ao castelo e à cidade de Bunratty (entrada incluída). Aqui, teremos a 
oportunidade de ver e explorar como seria uma cidade irlandesa no século XIX e visitar o seu castelo 
que existe desde o século XV. Depois de algum tempo para almoçar e passear, continuaremos em 
direção a Galway, mas não sem antes parar em um dos mais impressionantes milagres da natureza, não 
só na Irlanda, mas no mundo, os Penhascos de Moher (entrada incluída). 
Acomodação no Hotel The Hardiman 4 * ou similar. 

DIA 03 – QUARTA-FEIRA, GALWAY – ATHLONE – DUBLIN  
Café da manhã buffet no hotel. 
Visita panorâmica da maravilhosa cidade portuária de Galway. Conhecida por sua atmosfera vibrante, 
teatros e lojas na Praça Eyre. Em seguida, partiremos para cruzar o país novamente para o Oriente e 
chegar à famosa e divertida capital da Irlanda, Dublin. Antes, faremos uma parada na cidade medieval 
de Athlone, onde desfrutaremos de um passeio pela cidade, após o qual,  regressaremos a Dublin. 
Acomodação no Hotel Staycity Dublin Townsend Street 4 * / Academy Plaza 4 * ou similar 

DIA 04 – QUINTA-FEIRA, GALWAY – ATHLONE – DUBLIN  
Café da manhã buffet no hotel. 
Pela manhã, faremos um passeio panorâmico pela cidade com o nosso guia. Dublin não é apenas uma 
cidade com muitos bares, música ao vivo e restaurantes para desfrutar, mas também tem uma história 
impressionante,. É a cidade onde nasceram importantes figuras históricas como Oscar Wilde, Bono 
(U2), Arthur Guinness (inventor do famoso Guinness cerveja), Bram Stoker (escritor do Drácula) e 
muitos mais.  Tarde Livre para desfrutar da cidade. 
Possibilidade de passeios opcionais ou ingresos, consulte o documento dos passeios opcionais 
Acomodação no Hotel Staycity Dublin Townsend Street 4 * / Academy Plaza 4 * ou similar 

DIA 05 – SEXTA-FEIRA, DUBLIN – BELFAST 
Café da manhã buffet no hotel. 

tel:+45%204593%208883


Hoje continuamos nossa viagem para o Norte da Irlanda e sua capital, Belfast. Faremos um tour 
panorâmico pela cidade e, em seguida, recomendamos visitar o impressionante museu dedicado ao 
Titanic (opcional). Resto da tarde livre para caminhar e curtir a cidade. 
Acomodação no Holiday Inn Belfast City Centre 4 * ou similar 

DIA 06 –SÁBADO, BELFAST – GLASGOW   
Café da manhã buffet no hotel. 
Pela manhã saímos com destino ao porto de Belfast para fazermos a travessia de balsa com destino à 
Escócia. Nossa primeira parada será na cidade mais interessante, e a maior da Escócia, Glasgow, onde 
faremos um tour panorâmico pela cidade. Depois continuamos para o nosso hotel, onde não só temos 
um jantar incluído, mas também uma degustação de wiskis escoceses no mesmo hotel.  
Jantar e acomodação no renovado Hotel Crowwood House Hotel 3 * Superior ou similar 

DIA 07 – DOMINGO, GLASGOW – STIRLING – TROSSACHS – FORT WILLIAM – INVERNESS     
Café da manhã buffet no hotel. 
Dia de deixar o hotel em direção ao norte. Nossa primeira parada é Stirling, uma cidade no centro da 
Escócia. No coração da cidade velha fica o castelo medieval de Stirling contruído sobre uma rocha 
vulcânica. No afloramento de Abbey Craig, veremos o Monumento Nacional Wallace, uma torre do 
século XIX com vista para o local da Batalha da Ponte de Stirling em 1297, foi ali que William Wallace 
derrotou os ingleses. Depois disso, continuaremos para o norte através dos Trossachs até chegarmos a 
Fort William, onde teremos tempo para comer e caminhar. Em seguida, continuamos para Inverness, 
onde está localizado o lago Ness, aqui faremos um passeio de barco (incluído).  
Jantar e hospedagem no Mercure Inverness Hotel 4* ou similar  

DIA 08 – SEGUNDA-FEIRA, INVERNESS - PITLOCHRY – ST ANDREWS – EDIMBURGO  
Café da manhã buffet no hotel. 
Saímos de Inverness pela manhã em direção ao sul. No caminho paramos em uma destilaría de Uísque 
(tour incluído), onde aprenderemos sobre o processo de fabricação e poderemos degustar esta 
emblemática bebida. Em seguida, paramos em St. Andrews, o berço do golfe e uma cidade famosa por 
sua universidade. Depois de deixar St. Andrews, faremos uma parada para fotos na icônica Ponte Forth, 
que na data da sua inauguração em 1890 era a ponte suspensa mais longa do mundo e está hoje na 
lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Esta ponte representa um marco importante na história da 
moderna engenharia ferroviária civil. Após esta parada para fotos, chegamos à cidade de Edimburgo, 
capital da Escócia. 
Acomodação no Hotel Wilde Edinburgh Grassmarket 4 * ou similar 

DIA 09 – TERÇA-FEIRA, EDIMBURGO  
Café da manhã buffet no hotel. 
Hoje faremos um tour panorâmico pela cidade de Edimburgo, aprendendo sobre sua história e 
caminhando ao longo da Royal Mile, a rua que liga o Castelo de Edimburgo ao Palácio de Holyrood na 
outra extremidade da cidade. 
Tarde livre para passear e curtir a cidade. 
Traslado de saída por conta própria. 

FIM DA VIAGEM 

tel:+45%204593%208883


DATAS DE SAÍDA 2022 

TODAS AS SAÍDAS COM O MESMO PREÇO GARANTIDO 

PREÇOS BRUTO POR PESSOA EM EUROS 
 Preço BRUTO por pessoa em duplo EUR 1.450
 Suplemento individual EUR 450

SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 08 noites de hospedagem na categoria 3 * / 4 * com café da manhã incluso
 03 jantares incluídos nos hotéis de Dublin (primeira estadia), Glasgow e Inverness
 Guia acompanhante bilingue espanhol/português durante todo o passeio (dia 2 ao dia 08

inclusive)
 Ônibus privado de longa distância com acesso grátis ao Wi-Fi (Dia 02 ao dia 08 inclusive)
 Fones de ouvido durante todo o passeio para mínimo de 10 pessoas
 Travessia de balsa: Belfast para Cairnryan
 1 mala por perssoa de no máx. 20 kg. com dimensões máximas de 76x54x33 cm mais uma mala

de mão de no máximo 5 kg

ENTRADAS INCLUÍDAS 
 Bunratty Castle & Folkpark
 Penhascos de Moher
 Cruzeiro no lago Ness e castelo de Urquhart
 Destilaría de Whisky com degustação

NOTAS GERAIS: 
 O WI-FI a bordo do ônibus de longa distância poderá não funcionar em determinadas áreas

devido a falta de cobertura causada pelas diferentes topografias das áreas visitadas
 Reservamos o direito de modificar o itinerário por motivos operacionais que justifiquem a sua

alteração e por motivos de force majeure
 O sistema de fones de ouvido só será incluído para grupos com o mínimo de 10 pessoas
 Tomar nota que o espaço do bagageiro dos ônibus é limitado, por isso é imprescindível que se

cumpra com as dimensões máximas das malas mencionadas nos serviços incluídos acima
 As travessias de balsa podem mudar os horários e / ou ser canceladas inesperadamente por

motivos fora de nosso controle, portanto, os dias da travessia podem variar.

No    INÍCIO EM DUBLIN   FINAL EM EDIMBURGO Código de Reserva 
01 18 ABRIL 2022 26 ABRIL 2022 LEY IE 0418 
02 23 MAIO 2022 31 MAIO 2022 LEY IE 0523 
03 20 JUNHO 2022 28 JUNHO 2022 LEY IE 0620 
04 11 JULHO 2022 19 JULHO 2022 LEY IE 0711 
05 15 AGOSTO 2022 23 AGOSTO 2022 LEY IE 0815 
06 12 SETEMBRO 2022 20 SETEMBRO 2022 LEY IE 0912 
07 19 SETEMBRO 2022 27 SETEMBRO 2022 LEY IE 0919 
08 10 OUTUBRO 2022 19 OUTUBRO 2022 LEY IE 1010 

tel:+45%204593%208883


HOTÉIS PREVISTOS: 
 Dublin primeira estadia: Radisson Blu Dublin Airport 4* ou similar
 Galway: The Hardiman / Jury’s Inn Galway 4* ou similar
 Dublin segunda estadia: Staycity Dublin Townsend Street 4* / Academy Plaza 4*
 Belfast: Holiday Inn Belfast City Centre 4* ou similar
 Glasgow: Crowwood House Hotel 3* Superior ou similar
 Inverness: River Ness Hotel 4* / Mercure Inverness 4* ou similar
 Edimburgo: Wilde Edinburgh Grassmaket 4* ou similar

OBSERVAÇÃO: Reservamos o direito de trocar os hotéis por outros de categoria similar por motivos de 
disponibilidade, operacionais ou de força maior 

tel:+45%204593%208883


LENDAS DA IRLANDA, ESCÓCIA E INGLATERRA 
República da Irlanda, Norte da Irlanda, Escócia e Inglaterra 

Saídas Garantidas 2022 

Nesta viagem de 13 dia, visitaremos a magnífica República da Irlanda, Irlanda do Norte, Escócia e 
Inglaterra. Conheceremos as capitais de cada país e as cidades mais marcantes e emblemáticas, 

incluindo sua história, gastronomia, arquitetura, belezas naturais e muito mais! 

DIA 01 – SEGUNDA-FEIRA, DUBLIN  
Chegada a Dublin e traslado por conta própria para o hotel 
Jantar e acomodação no Hotel Radisson Dublin Airport 4* Superior ou similar 

DIA 02 – TERÇA-FEIRA, DUBLIN – BUNRATTY CASTLE & FOLKPARK – ACANTILADOS DE MOHER – 
GALWAY   
Café da manhã buffet no hotel. 
Hoje saímos de Waterford em direção ao oeste da República da Irlanda passando pela cidade de 
Limerick até chegarmos ao castelo e à cidade de Bunratty (entrada incluída). Aqui, teremos a 
oportunidade de ver e explorar como seria uma cidade irlandesa no século XIX e visitar o seu castelo 
que existe desde o século XV. Depois de algum tempo para almoçar e passear, continuaremos em 
direção a Galway, mas não sem antes parar em um dos mais impressionantes milagres da natureza não 
só na Irlanda, mas, no mundo, os Penhascos de Moher (entrada incluída). 
Acomodação no Hotel The Hardiman 4 * ou similar. 

DIA 03 – QUARTA-FEIRA, GALWAY – ATHLONE – DUBLIN  
Café da manhã buffet no hotel. 
Visita panorâmica da maravilhosa cidade portuária de Galway. Conhecida por sua atmosfera vibrante, 
teatros e lojas na Praça Eyre. Em seguida, partiremos para cruzar o país novamente para Oriente e 
chegar à famosa e divertida capital da Irlanda, Dublin. Antes faremos uma parada na cidade medieval 
de Athlone, onde faremos um passeio panorâmico pela cidade, após o qual,  regressaremos a Dublin. 
Acomodação no Hotel Staycity Dublin Townsend Street 4 * / Academy Plaza 4 * ou similar 

DIA 04 – QUINTA-FEIRA, GALWAY – ATHLONE – DUBLIN  
Café da manhã buffet no hotel. 
Pela manhã, faremos um passeio panorâmico pela cidade com o nosso guia. Dublin não é apenas uma 
cidade com muitos bares, música ao vivo e restaurantes para desfrutar, mas também tem uma história 
impresionante, é a cidade onde nasceram importantes figuras históricas como Oscar Wilde, Bono (U2), 
Arthur Guinness (inventor do famoso Guinness cerveja), Bram Stoker (escritor do Drácula) e muitos 
mais.  Tarde Livre para desfrutar da cidade. 
Possibilidade de passeios opcionais ou ingresos, consulte o documento dos passeios opcionais 
Acomodação no Hotel Staycity Dublin Townsend Street 4 * / Academy Plaza 4 * ou similar 

DIA 05 – SEXTA-FEIRA, DUBLIN – BELFAST 
Café da manhã buffet no hotel. 

tel:+45%204593%208883


Hoje continuamos nossa viagem para o Norte da Irlanda e sua capital, Belfast. Faremos um tour 
panorâmico pela cidade e em seguida, recomendamos visitar o impressionante museu dedicado ao 
Titanic (opcional). Resto da tarde livre para caminhar e curtir a cidade. 
Acomodação no Holiday Inn Belfast City Centre 4 * ou similar 

DIA 06 –SÁBADO, BELFAST – GLASGOW   
Café da manhã buffet no hotel. 
Pela manhã saímos com destino ao porto de Belfast para fazermos a travessia de balsa com destino à 
Escócia. Nossa primeira parada será na cidade mais interessante, e a maior da Escócia, Glasgow, onde 
faremos um tour panorâmico pela cidade. Depois continuamos para o nosso hotel, onde não só temos 
um jantar incluído, mas também uma degustação de wiskis escoceses no mesmo hotel.  
Jantar e acomodação no renovado Hotel Crowwood House Hotel 3 * Superior ou similar 

DIA 07 – DOMINGO, GLASGOW – STIRLING – TROSSACHS – FORT WILLIAM – INVERNESS     
Café da manhã buffet no hotel. 
Dia de deixar o hotel em direção ao norte. Nossa primeira parada é Stirling, uma cidade no centro da 
Escócia. No coração da cidade velha fica o castelo medieval de Stirling contruído sobre uma rocha 
vulcânica. No afloramento de Abbey Craig, veremos o Monumento Nacional Wallace, uma torre do 
século XIX com vista para o local da Batalha da Ponte de Stirling em 1297, foi ali que William Wallace 
derrotou os ingleses. Depois disso, continuaremos para o norte através dos Trossachs até chegarmos a 
Fort William, onde teremos tempo para comer e caminhar. Em seguida, continuamos para Inverness, 
onde está localizado o lago Ness, aqui faremos um passeio de barco (incluído).  
Jantar e hospedagem no Mercure Inverness Hotel 4* ou similar  

DIA 08 – SEGUNDA-FEIRA, INVERNESS - PITLOCHRY – ST ANDREWS – EDIMBURGO  
Café da manhã buffet no hotel. 
Saímos de Inverness pela manhã em direção ao sul. No caminho paramos em uma destilaría de Uísque 
(tour incluído), onde aprenderemos sobre o processo de fabricação e poderemos degustar esta 
emblemática bebida. Em seguida, paramos em St. Andrews, o berço do golfe e uma cidade famosa por 
sua universidade. Depois de deixar St. Andrews, faremos uma parada para fotos na icônica Ponte Forth, 
que na data da sua inauguração em 1890 era a ponte suspensa mais longa do mundo e está hoje na 
lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Esta ponte representa um marco importante na história da 
moderna engenharia ferroviária civil. Após esta parada para fotos, chegamos à cidade de Edimburgo, 
capital da Escócia. 
Acomodação no Hotel Wilde Edinburgh Grassmarket 4 * ou similar 

DIA 09 – TERÇA-FEIRA, EDIMBURGO  
Café da manhã buffet no hotel. 
Hoje faremos um tour panorâmico pela cidade de Edimburgo, aprendendo sobre sua história e 
caminhando ao longo da Royal Mile, a rua que liga o Castelo de Edimburgo ao Palácio de Holyrood na 
outra extremidade da cidade. 
Tarde livre para passear e curtir a cidade. 
Acomodação no Hotel Wilde Edinburgh Grassmarket 4* ou similar  

DIA 10 – QUARTA-FEIRA, EDIMBURGO – YORK 
Café da manhã buffet no hotel. 

tel:+45%204593%208883


Pela manhã, continuamos nossa jornada, agora de volta para Inglaterra, onde visitaremos e nos 
hospedaremos em uma das cidades mais importantes da história da Inglaterra, York. Não apenas 
politicamente, mas também religiosamente, pois aqui fica a impressionante Catedral de York (entrada 
incluída). Resto do dia livre para curtir a cidade. 
Acomodação no Hotel Staycity York Barbican 4 * ou similar 

DIA 11 – QUINTA-FEIRA, YORK – LIVERPOOL  
Café da manhã buffet no hotel. 
Pela manhã, continuaremos a nossa viagem em direção a Liverpool, a cidade dos Beatles! 
Faremos um passeio panorâmico, conhecendo sua história desde o século 18 quando foi uma das 
cidades portuárias mais importantes do Império Britânico. 
Acomodação no Hotel Novotel Liverpool City Centre 4 * ou similar 

DIA 12 – SEXTA-FEIRA, LIVERPOOL - STRATFORD UPON AVON – OXFORD – LONDRES  
Café da manhã buffet no hotel. 
Após o café da manhã, continuamos para Stratford-Upon-Avon, o local de nascimento de um dos 
escritores mais famosos da história, William Shakespeare. Depois disso, continuamos para uma das 
cidades universitárias mais importantes do mundo, Oxford. Conheceremos sua história e teremos 
tempo para passear antes de seguir para Londres, onde terminaremos nossa viagem. 
Acomodação no Hotel Mercure Paddington 4 * / Wilde Staycity Paddington 4 * ou similar 

DIA 13 – SÁBADO, LONDRES  
Café da manhã buffet no hotel. 
Traslado de saída por conta própria. 

¡FIM DA VIAGEM! 

DATAS DE SAÍDA 2022 

TODAS AS SAÍDAS COM O MESMO PREÇO GARANTIDO 

PREÇOS BRUTO POR PESSOA EM EUROS 
 Preço BRUTO por pessoa em duplo EUR 1.950
 Suplemento individual EUR 550

SERVICIOS INCLUÍDOS 
 12 noites de hospedagem na categoria 3 * / 4 * com café da manhã incluso
 03 jantares incluídos nos hotéis de Dublin (primeira estadia), Glasgow e Inverness

No    INÍCIO EM DUBLIN  FINAL EM LONDRES Código de Reserva 
01 18 ABRIL 2022 30 ABRIL 2022 LEY IEI 0418 
02 23 MAIO 2022 03 JUNHO 2022 LEY IEI 0523 
03 20 JUNHO 2022 02 JULHO 2022 LEY IEI 0620 
04 11 JULHO 2022 23 JULHO 2022 LEY IEI 0711 
05 15 AGOSTO 2022 27 AGOSTO 2022 LEY IEI 0815 
06 12 SETEMBRO 2022 24 SETEMBRO 2022 LEY IEI 0912 
07 19 SETEMBRO 2022 31 SETEMBRO 2022 LEY IEI 0919 
08 10 OUTUBRO 2022 

   
22 OUTUBRO 2022 LEY IEI 1010 

tel:+45%204593%208883


 Guia acompanhante bilingüe espanhol/português durante toda a viagem (dia 2 ao dia 12
inclusive)

 Ônibus privado de longa distância com acesso grátis ao Wi-Fi (Dia 2 ao dia 12 inclusive)
 Ônibus e guia em espanhol na visita panorâmica de Londres (aproximadamente 3 horas - dia

13)
 Incluímos áudio-guias durante todo o passeio nos grupos com mínimo de 10 pessoas
 Travessia de balsa: Belfast para Cairnryan
 1 mala por perssoa de no máx. 20 kg. com dimensões máximas de 76x54x33 cm mais uma mala

de mão de no máximo 5 kg

ENTRADAS INCLUÍDAS 
 Castelo de Bunratty & Folkpark
 Penhascos de Moher
 Cruzeiro no lago Ness e castelo de Urquhart
 Destilaría de Whisky com degustação
 York Minster (Catedral de York)

NOTAS GERAIS: 
 O WI-FI a bordo do ônibus de longa distância poderá não funcionar em determinadas áreas

devido a falta de cobertura causada pelas diferentes topografias das áreas visitadas
 Reservamos o direito de modificar o itinerário por motivos operacionais que justifiquem a sua

alteração e por motivos de force majeure
 O sistema de fones de ouvido só será incluído para grupos com o mínimo de 10 pessoas
 Tomar nota que o espaço do bagageiro dos ônibus é limitado, por isso é imprescindível que se

cumpra com as dimensões máximas das malas mencionadas nos serviços incluídos acima
 As travessias de balsa podem mudar os horários e / ou ser canceladas inesperadamente por

motivos fora de nosso controle, portanto, os dias da travessia podem variar.

HOTÉIS PREVISTOS: 
 Dublin primeira estadia: Radisson Blu Dublin Airport 4* ou similar
 Galway: The Hardiman / Jury’s Inn Galway 4* ou similar
 Dublin segunda estadia: Staycity Francis Street 4* / Academy Plaza 4* ou similar
 Belfast: Holiday Inn Belfast City Centre 4* ou similar
 Glasgow: Crowwood House Hotel 3* Superior ou similar
 Inverness: River Ness Hotel 4* / Mercure Inverness 4* ou similar
 Edimburgo: Wilde Edinburgh Grassmaket 4* ou similar
 York: Staycity York City Centre 4* / Holiday Inn York 3* ou similar
 Liverpool: Novotel Liverpool City Centre 4* ou similar
 Londres: Hotel Mercure Paddington 4 * / Wilde Staycity Paddington 4 * ou similar

OBSERVAÇÃO: Reservamos o direito de trocar os hotéis por outros de categoria similar por motivos de 
disponibilidade, operacionais ou de força maior 

tel:+45%204593%208883


NOITES ADICIONAIS, TRASLADOS, ENTRADAS 
E VISITAS OPCIONAIS  

PREÇOS , 

NOITES (PRE-POST TOUR)  (BB) DBL (P.P) SUP. SNG 

LONDRES – Mercure London Paddington 4* * ou similar €8700 €80.00 

EDIMBURGO – Wilde Staycity Grassmarket 4* ou similar   €8700 €67.00 

GLASGOW – Ibis Styles Glasgow City Centre 3* ou similar  €74.00 €67.00 

BELFAST – Holiday Inn Express Belfast City Centre 3* ou similar €67.00 €54.00 

DUBLIN – Wilde Staycity Dublin 4* ou similar  €80.00 €67.00 

TRASLADOS (LONDRES) 1-3 PAX 4-7 PAX

Aeroporto de Heathrow – Centro de Londres (ou v.v) €80.00 €107.00 

Aeroporto Gatwick / Luton – Centro de Londres (ou v.v) €94.00 €120.00 

Aeroporto Stansted – Centro de Londres (ou v.v) €107.00 €136.00 

Estação de trem St. Pancras – Centro de Londres (ou v.v) €74.00 €94.00 

TRASLADOS (EDIMBURGO) 1-3 PAX 4-7 PAX

Aeroporto de Edimburgo – Centro de Edimburgo (ou v.v) €87.00 €114.00 

TRASLADOS (BELFAST) 1-3 PAX 4-7 PAX

Aeroporto de Belfast – Centro de Belfast (ou v.v) €80.00 €107.00 

tel:+45%204593%208883


TRASLADOS (DUBLIN ) 1-4 PAX 5 - 7 PAX 

Aeroporto de Dublin – Centro de Dublin (ou v.v) €80.00 €120.00 

Aeroporto de Dublin – Centro de Belfast (ou v.v) €267.00 €320.00 

Tempos de espera e condições para traslados: 
• Para voos da Espanha (sem escala) o veículo espera no máximo uma hora a partir da hora de chegada do

vôo.
• Para voos internacionais, o motorista chegará 01 hora após o pouso e aguardará no máximo uma hora

adicional.
• Em casos de atrasos de vôo, vôos perdidos / escalas / bagagem, estes tempo de espera podem variar.
• Os preços indicados são por serviço entre as 06:00 e as 22:30. Fora deste horário, os traslados podem ter

um suplemento que será indicado no momento da reserva.
• Limite de bagagem: 1 mala por pessoa de no máx. 20 kg. com dimensões máximas de 76x54x33 cm, mais

uma bagagem de mão de no máximo 5 kg.

ENTRADAS OPCIONAIS   PAGA NO DESTINO

ENTRADAS Adulto 
(16+)  Criança (3-15) 

LONDON EYE € 22.00 € 18.00 

TORRE DE LONDRES € 24.00 € 13.00 

Cruzeiro no rio Tamisa (Torre de Londres – Westminster ou v.v, 
01 trajeto) 

€ 9.00 €6.00 

Banhos Romanos (Bath) € 27.00   €17.00 

Casa de Shakespeare (Stratford-Upon-Avon) €17.00   €13.00 

Museu dos Beatles (Liverpool) €17.00 €13.00 

Castelo de Edimburgo €20.00 €16.00 

Museu do Titanic  (Belfast) €17.00 €15.00 

Guinness Storehouse (Dublin) €17.00 N/A 

Trinity College (Livro de Kells) Dublin €13.00 €10.00 

tel:+45%204593%208883


 JANTAR OPCIONAL 

JANTAR ESCOCÊS Preço PP 

Jantar Escococês com entretenimento (Edimburgo) (traslados incluídos)  €120.00 

NOTAS IMPORTANTES: 
• Os hotéis e preços indicados para noites adicionais podem variar no momento do pedido /

confirmação de acordo com a disponibilidade e data solicitada.
• Caso o cliente tenha interesse em reservar noites adicionais, bilhetes / visitas opcionais,

solicite por e-mail, com mínimo 01 mês de antecedência, com base na data de saída
solicitada.

• Não podemos garantir a disponibilidade de hotéis e ingressos adicionais / opcionais até que
sejam confirmados pelo Tour Partner Group.
TODOS OS PREÇOS INDICADOS SÃO LÍQUIDOS, EM EUROS E SUJEITOS À DISPONIBILIDADE
NO MOMENTO DA RESERVA.

tel:+45%204593%208883
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