
Copenhague - 2 noites | Ferry CPH-OSL - 1 noite | Lofthus - 2 noites | Bergen - 1 noite | Balestrand - 1 noite | Oslo - 2 noites

1° DIA - BRASIL / COPENHAGUE
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a 
Copenhague.

2° DIA - COPENHAGUE (DINAMARCA)
Chegada a Copenhague, a belíssima capital da Dinamarca. Traslado 
SEM ASSISTENTE do aeroporto de Copenhague até o hotel INCLUSO. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. NOTA IMPORTANTE: 
O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no hotel.

3° DIA - COPENHAGUE
Café da manhã BUFÊ, e visita panorâmica aos principais pontos 
turísticos, históricos e arquitetônicos da cidade, apreciando a Praça 
da Prefeitura, Fonte Gefion, a Pequena Sereia, a Igreja de Mármore, 
o imponente Palácio de Christianborg e o Palácio Real. Neste dia, 
sugerimos uma visita OPCIONAL ao parque Tivoli, que fica no coração 
da cidade. Noite livre.

4° DIA - COPENHAGUE / RIVIERA DINAMARQUESA / CASTELO DE 
KRONBORG / CRUZEIRO COM DESTINO A OSLO (NORUEGA) 
Após café da manhã BUFÊ, início da excursão ao Norte da Ilha de 

Zelândia onde conheceremos a bela Riviera Dinamarquesa e o 
imponente Castelo de Kronborg (ENTRADA INCLUSA). O término da 
excursão será no píer em Copenhague onde embarcaremos, no final 
da tarde, com destino a Oslo, a bordo de um maravilhoso Ferry (CABINE 
EXTERNA no Tour Premium e CABINE INTERNA no Tour Classic). Jantar 
de boas-vindas a bordo (INCLUSO no Tour Premium). Esta travessia é 
simplesmente uma maravilha!

5° DIA - OSLO / GEILO / LOFTHUS (NORUEGA) 
Após o delicioso café da manhã (BUFÊ) a bordo, desembarque em Oslo, 
a belíssima capital da Noruega e início da viagem em nosso ônibus 
pelo deslumbrante interior do país com destino à cidade de Geilo, 
a principal e mais famosa estação de esqui da Noruega, e um lugar 
pitoresco para se visitar no verão. No caminho, passaremos pelos lagos 
de Hols e Tyri e o maravilhoso Valle de Hallingdal. Parada em Geilo para 
almoço (NÃO INCLUSO). À tarde, seguiremos com destino a Lofthus 
pela Cadeia de Montanhas de Hardanger (uma das maiores geleiras 
naturais da Europa), chegando a Voringfossen, onde faremos uma 
parada para admirar a sua catarata de mais de 180 metros, a qual no 
fim do verão apresenta um volume significativamente menor de água. 
A seguir, continuaremos descendo até o belo fiorde de Hardanger, 

Bergen - Noruega

* Datas de saída selecionadas nas quais esse Tour pode ser realizado em ambas versões: Premium ou Classic!

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018:
Maio: 2 e 16* | Junho: 13*, 20 e 27*
Julho: 04, 11, 18* e 25*
Agosto: 01*, 08, 15* e 29 
Setembro: 05*, 12*, 19 e 26*

Baixa Temporada 2018:
Outubro: 03*, 10* e 31*

DINAMARCA E NORUEGA EXUBERANTE
11 dias e 09 noites
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chegando ao tradicional e hotel Ullensvang, localizado no vilarejo de 
Lofthus. No Tour Premium os passageiros terão uma espetacular vista 
para os fiordes desde seus apartamentos. À noite JANTAR INCLUSO.

6° DIA - LOFTHUS (NORUEGA) 
Café da manhã BUFÊ no hotel. Hoje o dia será totalmente livre no 
maravilhoso hotel Ullensvang que é um dos lugares preferidos de férias 
da Rainha Sônia da Noruega. Os passageiros poderão aproveitar as 
piscinas interna e externa de águas aquecidas do hotel, que possibilita 
aos hóspedes relaxar com uma vista espetacular dos Fiordes em 
qualquer época do ano. Também é possível desfruar de caminhadas 
(NÃO INCLUSA) pela famosa trilha até Trolltunga ou sobrevoar 
de helicóptero pelos topos nevados das montanhas do Fiorde de 
Hardanger (NÃO INCLUSO).

7° DIA - LOFTHUS / BERGEN
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Bergen cidade que foi 
capital da Noruega no século XIII, a qual tem uma paisagem única 
em termos de beleza. No caminho cruzaremos a moderna ponte de 
Hardanger, sobre o Fjord do mesmo nome, com parada para fotos na 
cachoeira de Steinsdalfossen. Chegada a Bergen e visita panorâmica 
a esta linda cidade, capital dos fiordes noruegueses, que foi sede da 
Liga Hanseática, incluindo a Catedral de Santa Maria, o cais germânico, 
Mercado de Peixes e Flores, Parque da Cidade, Península de Nordnes, 
entre outros pontos de interesse. Acomodação e hospedagem no 
hotel e noite livre. 

8° DIA - BERGEN / GUDVANGEN / SOGNEFJORD / KAUPANGER / 
BALESTRAND 
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã com destino à cidade de 
Gudvangen para embarque em Ferry cruzando o Sognefjord até a 
cidade de Kaupanger, travessia de duas horas com paisagens fantásticas 
num dos maiores e mais profundos Fiordes do mundo. O Sognefjord 
(Fiorde dos Sonhos) é conhecido como o Rei dos Fiordes e considerado 
o maior do mundo com seus 204 quilômetros de comprimento e 1.308 
metros de profundidade. Chegando a Kaupanger, encontraremos o 
nosso ônibus para seguir viagem com destino a Balestrand. Chegada 

Parque Tivoli, Copenhague - Dinamarca

a Balestrand e hospedagem no magnífico Hotel Kviknes. JANTAR 
INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: nas saídas dos dias 02.05.18, 16.05.18, 
19.09.18, 26.09.18, 03.10.18, 10.10.18, 26.10.18 e 31.10.10 no 8º dia 
deste tour, o trecho de ferry com duração aproximada de duas horas 
pelo Sognefjord, entre as cidades de Gudvangen e Kaupanger não 
estará operando, assim sendo, será realizado um trecho de ferry, 
também pelo Sognefjord, com duração aproximada de 30 a 45 
minutos entre as cidades de Vangsnes e Dragsvik.

9° DIA - BALESTRAND/ LAERDAL / OSLO 
Café da manhã BUFÊ e saída com destino a Laerdal, localizada à beira 
do fiorde, cercada de lagos e montanhas, fascinando a todos os que a 
visitam. Faremos uma breve parada para fotos deste antigo e bucólico 
porto norueguês, e no caminho, teremos mais uma parada para fotos 
do exterior na tradicional igreja de madeira “Borgund Stavekirke” 
e prosseguiremos para Oslo, a capital da Noruega. Acomodação e 
hospedagem no hotel. Noite livre. 

10° DIA - OSLO 
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica a esta cidade que foi criada no 
século XI, conhecendo o Parlamento, o Teatro Nacional, a Prefeitura, a 
fortaleza medieval de Akerhus, o Palácio Real e o Parque Frogner, com 
as belas e famosas esculturas de Gustav Vigeland, retratando diferentes 
fases da vida. Poderemos aproveitar a tarde livre para caminhar pela 
Karl Johans Gate, com dezenas de lojas e restaurantes. À noite, uma 
boa pedida é aproveitarmos a beleza da capital da Noruega no seu 
pitoresco e animado píer. Noite livre. 

11° DIA - OSLO / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Oslo INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro 
NÃO acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. 
Como há muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, 
é possível que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, 
até que o último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o 
caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas as informações aos 
passageiros sobre o traslado de saída.
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TOUR PREMIUM
DINAMARCA	E	NORUEGA	EXUBERANTE

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira, primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

CIDADE  HOTEL  CAT
Copenhague Scandic Copenhagen P 
  The Square  P
  Scandic Webers P
  Imperial  P
Ferry CPH-OSL Scandinavian Seaways
  (DFDS) CABINE	EXTERNA P
Lofthus	 	 Ullensvang	Apartamento		
	 	 Fjord	View.	 	 PS	
Bergen  First Marin  P
Balestrand  Kviknes Apartamento
	 	 Fjord	View	 	 P
Oslo	 	 Clarion	Royal	Christiania	P	
  Radisson Blu Plaza PS 
  Thon Opera  P
  Radisson Blu
  Scandinavia  PS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague e de 

Oslo até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 

bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 

internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 

com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como incluso; 
• Qualquer item mencionado como sugerido 

ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Gastronomia norueguesa

• Alojamento em apartamento standard ou em apartamentos Fjord 
View em hotéis categoria primeira e primeira superior, INCLUSO café 
da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol.

• 03 jantares INCLUSOS: 01 no Ferry de Copenhague a Oslo, 01 no Hotel 
Ullensvang em Lofthus e 01 no Hotel Kviknes em Balestrand.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Luxuoso e fantástico cruzeiro entre Copenhague / Oslo em CABINE 
EXTERNA INCLUSA; 

• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde 
do mundo) de Gudvangen a Kaupanger;

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA; 
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, 
turística superior e primeira, INCLUSO café da manhã BUFÊ. 

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol. 

• 02 Jantares INCLUSOS: 01 no Hotel Ullensvang em Lofthus e 01 no 
Hotel Kviknes em Balestrand. 

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Luxuoso e fantástico cruzeiro entre Copenhague / Oslo em CABINE 

INTERNA INCLUSA; 
• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde 

do mundo) de Gudvangen a Kaupanger.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
DINAMARCA	E	NORUEGA	EXUBERANTE

Um	novo	 jeito	 Tumlare	 de	 viajar!	 O	mesmo	 roteiro	 de	 qualidade	 Tumlare	 que	 você	 conhece,	mas	 em	
hospedagem	de	categoria	 turística,	 turística	 superior	e	primeira	com	bom	acesso	ao	centro	das	cidades	
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa
aproveitar	o	melhor	da	Europa	a	preços	mais	baixos!

CIDADE  HOTEL  CAT
Copenhague First Twentyseven T
  Comfort Hotel
	 	 Vesterbro	 	 TS
  Ferry CPH-OSL
  Scandinavian Seaways
  (DFDS)  CABINE	INTERNA	 P
Lofthus	 	 Ullensvang	Apartamento		
	 	 Vista	montanha	 P	
Bergen	 	 Augustin	 	 T	
  Rica Bergen  T 
Balestrand  Kviknes Apartamento 
  Standard  P
Oslo  Thon Opera  P 
  Thon Triaden T 
  Scandic St Olavs Plass T 
  Scandic Edderkoppen TS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas como 
inclusas no Tour Classic; 
• Ingressos e Passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Classic; 
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague 
e de Oslo até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como 
incluso; 
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Porto de Oslo - Noruega
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1° DIA - BRASIL / COPENHAGUE
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Copenhague.

2° DIA - COPENHAGUE (DINAMARCA)
Chegada a Copenhague, a belíssima capital da Dinamarca. Traslado SEM 
ASSISTENTE do aeroporto de Copenhague até o hotel INCLUSO. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no hotel.

3° DIA - COPENHAGUE
Café da manhã BUFÊ, e visita panorâmica aos principais pontos turísticos, 
históricos e arquitetônicos da cidade, apreciando a Praça da Prefeitura, 
Fonte Gefion, a Pequena Sereia, a Igreja de Mármore, o imponente 
Palácio de Christianborg e o Palácio Real. Neste dia, sugerimos uma visita 
OPCIONAL ao parque Tivoli, que fica no coração da cidade. Noite livre.

4° DIA - COPENHAGUE / RIVIERA DINAMARQUESA / CASTELO DE 
KRONBORG / CRUZEIRO COM DESTINO A OSLO (NORUEGA)
Após café da manhã BUFÊ, início da excursão ao Norte da Ilha de Zelândia 

onde conheceremos a bela Riviera Dinamarquesa e o imponente Castelo 
de Kronborg (ENTRADA INCLUSA). O término da excursão será no píer 
em Copenhague onde embarcaremos, no final da tarde, com destino 
a Oslo, a bordo de um maravilhoso Ferry (CABINE EXTERNA no Tour 
Premium e CABINE INTERNA no Tour Classic). Jantar de boas-vindas a 
bordo (INCLUSO no Tour Premium). Esta travessia é simplesmente uma 
maravilha!

5° DIA - OSLO / GEILO / LOFTHUS (NORUEGA)
Após o delicioso café da manhã (BUFÊ) a bordo, desembarque em Oslo, 
a belíssima capital da Noruega e início da viagem em nosso ônibus pelo 
deslumbrante interior do país com destino à cidade de Geilo, a principal 
e mais famosa estação de esqui da Noruega, e um lugar pitoresco para 
se visitar no verão. No caminho, passaremos pelos lagos de Hols e Tyri e 
o maravilhoso Valle de Hallingdal. Parada em Geilo para almoço (NÃO 
INCLUSO). À tarde, seguiremos com destino a Lofthus pela Cadeia de 
Montanhas de Hardanger, (uma das maiores geleiras naturais da Europa), 
chegando a Voringfossen, onde faremos uma parada para admirar a sua 
catarata de mais de 180 metros, a qual no fim do verão apresenta um 

Copenhague - 2 noites | Ferry CPH-OSL - 1 noite | Lofthus - 2 noites | Bergen - 1 noite | Balestrand - 1 noite | Oslo - 2 noites | Estocolmo - 2 noites  

Castelo em Helsingor - Dinamarca

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018:
Maio: 2 e 16* | Junho: 13*, 20 e 27*
Julho: 04, 11, 18* e 25*
Agosto: 01*, 08, 15* e 29 
Setembro: 05*, 12*, 19 e 26*

Baixa Temporada 2018:
Outubro: 03*, 10* e 31*

* Datas de saída selecionadas nas quais esse Tour pode ser realizado em ambas versões: Premium ou Classic!

ESCANDINÁVIA MAGNÍFICA
13 dias e 11 noites
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volume significativamente menor de água. A seguir, continuaremos 
descendo até o belo fiorde de Hardanger, chegando ao tradicional e 
Hotel Ullensvang, localizado no vilarejo de Lofthus. No Tour Premium 
os passageiros terão uma espetacular vista para os fiordes desde seus 
apartamentos. À noite JANTAR INCLUSO.

6° DIA - LOFTHUS (NORUEGA) 
Café manhã BUFÊ no hotel.
Hoje o dia será totalmente livre no maravilhoso Hotel Ullensvang  que 
é um dos lugares preferidos de férias da Rainha Sônia da Noruega. Os 
passageiros poderão aproveitar as piscinas interna e externa de águas 
aquecidas do hotel, que possibilita aos hóspedes relaxar com uma vista 
espetacular dos Fiordes em qualquer época do ano. Também é possível 
desfruar de caminhadas (NÃO INCLUSA) pela famosa trilha até Trolltunga 
ou sobrevoar de helicóptero pelos topos nevados das montanhas do 
Fiorde de Hardanger (NÃO INCLUSO).

7° DIA - LOFTHUS / BERGEN
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Bergen cidade que foi capital 
da Noruega no século XIII, a qual tem uma paisagem única em termos 
de beleza. No caminho cruzaremos a moderna ponte de Hardanger, 
sobre o Fjord do mesmo nome, com parada para fotos na cachoeira 
de Steinsdalfossen. Chegada a Bergen e visita panorâmica a esta linda 
cidade, capital dos fiordes noruegueses, que foi sede da Liga Hanseática, 
incluindo a Catedral de Santa Maria, o cais germânico, Mercado de Peixes 
e Flores, Parque da Cidade, Península de Nordnes, entre outros pontos 
de interesse. Acomodação e hospedagem no hotel e noite livre. 

8° DIA - BERGEN / GUDVANGEN / SOGNEFJORD / KAUPANGER / 
BALESTRAND 
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã com destino à cidade de 
Gudvangen para embarque em Ferry cruzando o Sognefjord até a 
cidade de Kaupanger, travessia de duas horas com paisagens fantásticas 
num dos maiores e mais profundos Fiordes do mundo. O Sognefjord 
(Fiorde dos Sonhos) é conhecido como o Rei dos Fiordes e considerado 
o maior do mundo com seus 204 quilômetros de comprimento e 1.308 
metros de profundidade. Chegando a Kaupanger, encontraremos o 
nosso ônibus para seguir viagem com destino a Balestrand. Chegada 
a Balestrand e hospedagem no magnífico Hotel Kviknes. JANTAR 
INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: nas saídas dos dias 02.05.18, 16.05.18, 
19.09.18, 26.09.18, 03.10.18, 10.10.18, 26.10.18 e 31.10.10 no 8º dia 
deste tour, o trecho de ferry com duração aproximada de duas horas 
pelo Sognefjord, entre as cidades de Gudvangen e Kaupanger não 
estará operando, assim sendo, será realizado um trecho de ferry, 
também pelo Sognefjord, com duração aproximada de 30 a 45 minutos 
entre as cidades de Vangsnes e Dragsvik.

9° DIA - BALESTRAND/ LAERDAL / OSLO 
Café da manhã BUFÊ e saída com destino a Laerdal, localizada à beira 
do fiorde, cercada de lagos e montanhas, fascinando a todos os que a 
visitam. Faremos uma breve parada para fotos deste antigo e bucólico 
porto norueguês, e no caminho, teremos mais uma parada para fotos 
do exterior na tradicional igreja de madeira “Borgund Stavekirke” 
e prosseguiremos para Oslo, a capital da Noruega. Acomodação e 
hospedagem no hotel. Noite livre.

10° DIA - OSLO 
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica a esta cidade que foi criada no 
século XI, conhecendo o Parlamento, o Teatro Nacional, a Prefeitura, a 
fortaleza medieval de Akerhus, o Palácio Real e o Parque Frogner, com 
as belas e famosas esculturas de Gustav Vigeland, retratando diferentes 
fases da vida. Poderemos aproveitar a tarde livre para caminhar pela 
Karl Johans Gate, com dezenas de lojas e restaurantes. À noite, uma boa 
pedida é aproveitarmos a beleza da capital da Noruega no seu pitoresco 
e animado píer. Noite livre.

11° DIA - OSLO / KARLSTAD / ESTOCOLMO (SUÉCIA) 
Café da manhã BUFÊ. Saída em direção à Suécia. Passagem por Karlstad, 
às margens do Lago Varnen, o mais importante do país. Continuação 
para Estocolmo, apreciando as belezas da região. À tarde, chegada a esta 
cidade que é conhecida como uma das mais belas capitais da Europa. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

12° DIA - ESTOCOLMO 
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita panorâmica a esta linda cidade 
que é considerada a “Rainha das águas” por estar construída sobre 14 
ilhas, conhecendo o bairro medieval de Gamla Stan, com seu belo Palácio 
Real, a Prefeitura com o Golden Hall, onde é feita a entrega do Prêmio 
Nobel (INGRESSO NÃO INCLUSO), e a Igreja da Coroação. Na tarde livre, o 
ideal é passear pelas ruas de Estocolmo com seu diversificado comércio, 
apreciar suas belezas naturais e curtir o bairro de Gamla Stan, que conta 
com muitas lojas, restaurantes e galerias de arte. Noite livre. 

13° DIA - ESTOCOLMO / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto 
de Estocolmo INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO 
acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como 
há muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível 
que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o 
último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia 
Brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros 
sobre o traslado de saída.

Oslo
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• Alojamento em apartamento standard ou em apartamentos Fjord View 
em hotéis categoria primeira e primeira superior, INCLUSO café da 
manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol.

• 03 refeições INCLUSAS: 01 jantar no Ferry de Copenhague a Oslo, 01 
jantar no Hotel Ullensvang em Lofthus e 01 jantar no Hotel Kviknes em 
Balestrand.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Luxuoso e fantástico Ferry entre Copenhague / Oslo em CABINE 

EXTERNA INCLUSA; 
• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde do 

mundo) de Gudvangen a Kaupanger.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
ESCANDINÁVIA	MAGNÍFICA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

CIDADE  HOTEL  CAT

Copenhague Scandic Copenhagen P 
  The Square  P
  Scandic Webers P
         Imperial  P
Ferry CPH-OSL Scandinavian Seaways
  (DFDS)  CABINE	EXTERNA P 
Lofthus	 	 Ullensvang	Apartamento	
	 	 Fjord	View.	 	 PS	
Bergen  First Marin  P 
Balestrand  Kviknes Apartamento
	 	 Fjord	View	 	 P	
Oslo	 	 Clarion	Royal	Christiania	P
  Radisson Blu Plaza PS
  Thon Opera  P
  Radisson Blu
  Scandinavia  PS
Estocolmo  Scandic Park  PS 
  Clarion Sign  P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague e de 
Estocolmo até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 
com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como incluso; 
• Qualquer item mencionado como sugerido 
ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Antigo barco em um majestoso fiorde - Noruega
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, 
turística superior e primeira, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais 
falando Português ou Espanhol.

• 02 Jantares INCLUSOS: 01 no Hotel Ullensvang em Lofthus, e 01 no 
Hotel Kviknes em Balestrand.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;
• Luxuoso e fantástico Ferry entre Copenhague / Oslo em CABINE 
INTERNA INCLUSA; 

• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde 
do mundo) de Gudvangen a Kaupanger.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
ESCANDINÁVIA	MAGNÍFICA

Um	novo	 jeito	 Tumlare	 de	 viajar!	 O	mesmo	 roteiro	 de	 qualidade	 Tumlare	 que	 você	 conhece,	mas	 em	
hospedagem	de	categoria	 turística,	 turística	 superior	e	primeira	com	bom	acesso	ao	centro	das	cidades	
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar	o	melhor	da	Europa	a	preços	mais	baixos!

CIDADE  HOTEL  CAT
Copenhague  First Twentyseven T 
	 	 Comfort	Hotel	Vesterbro	 TS	
  Ferry CPH-OSL Scandinavian
  Seaways (DFDS) 
	 	 CABINE	INTERNA	 P
Lofthus	 	 Ullensvang	Apartamento		
	 	 Vista	montanha	 P	
Bergen	 	 Augustin	 	 T	
  Rica Bergen  T 
Balestrand  Kviknes Apartamento
  Standard  P
Oslo  Thon Opera  P 
  Thon Triaden T 
  Scandic St Olavs Plass T 
  Scandic Edderkoppen TS
Estocolmo  Quality Globe Arena T 
  Elite Palace  TS 
	 	 Scandic	Norra	Bantorget	 TS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas como inclusas no 
Tour Classic; 
• Ingressos e Passeios não mencionados como 
inclusos no Tour Classic; 
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague e de 
Estocolmo até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala 
com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como 
incluído; 
• Qualquer item mencionado como sugerido 
ou opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Parque Vigeland - Oslo
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1° DIA - BRASIL / COPENHAGUE
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a 
Copenhague.

2° DIA - COPENHAGUE (DINAMARCA)
Chegada a Copenhague, a belíssima capital da Dinamarca. Traslado 
PRIVADO INCLUSO sempre em carro de luxo COM ASSISTENTE local 
falando Português ou Espanhol do aeroporto de Copenhague até 
o hotel de Copenhague. Acomodação e hospedagem no hotel. 
Noite livre. Welcome drink INCLUSO no ato do check-in no hotel de 
Copenhague.

3° DIA - COPENHAGUE
Café da manhã BUFÊ, e visita panorâmica aos principais pontos 
turísticos, históricos e arquitetônicos da cidade, apreciando a Praça 
da Prefeitura, Fonte Gefion, a Pequena Sereia, a Igreja de Mármore, 
o imponente Palácio de Christianborg e o Palácio Real. Neste dia, 
sugerimos uma visita OPCIONAL ao parque Tivoli, que fica no coração 
da cidade. Noite livre. Jantar standard de boas-vindas de três pratos 
(entrada, prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma taça de 
vinho da casa INCLUSA no Restaurante Hereford Beefstou (ou similar) 
localizado no interior do  Tivoli Park de Copenhague.

4° DIA - COPENHAGUE / RIVIERA DINAMARQUESA / CASTELO DE 
KRONBORG / CRUZEIRO COM DESTINO A OSLO (NORUEGA)
Após café da manhã BUFÊ, início da excursão ao Norte da Ilha de 
Zelândia onde conheceremos a bela Riviera Dinamarquesa e o 
imponente Castelo de Kronborg (ENTRADA INCLUSA). O término da 
excursão será no píer em Copenhague onde embarcaremos, no final 
da tarde, com destino a Oslo, a bordo de um maravilhoso Ferry (CABINE 
EXTERNA no Tour Premium PLUS). Jantar de boas-vindas a bordo 
(INCLUSO no Tour Premium PLUS). Esta travessia é simplesmente uma 
maravilha!

5° DIA - OSLO / GEILO / LOFTHUS (NORUEGA)
Após o delicioso café da manhã (BUFÊ) a bordo, desembarque em Oslo, 
a belíssima capital da Noruega e início da viagem em nosso ônibus pelo 
deslumbrante interior do país com destino à cidade de Geilo, a principal 
e mais famosa estação de esqui da Noruega, e um lugar pitoresco para 
se visitar no verão. No caminho, passaremos pelos lagos de Hols e Tyri 
e o maravilhoso Valle de Hallingdal. Parada em Geilo para almoço (NÃO 
INCLUSO). À tarde, seguiremos com destino a Lofthus pela Cadeia 
de Montanhas de Hardanger (uma das maiores geleiras naturais da 
Europa), chegando a Voringfossen, onde faremos uma parada para 
admirar a sua catarata de mais de 180 metros, a qual no fim do verão 
apresenta um volume significativamente menor de água. A seguir, 

Copenhague - 2 noites | Ferry CPH-OSL - 1 noite | Lofthus - 2 noites | Bergen - 1 noite | Balestrand - 1 noite | Oslo - 2 noites | Estocolmo - 2 noites  

Bergen - Noruega

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018:
Junho: 13 | Julho: 11
Agosto: 15 | Setembro: 12

ESCANDINÁVIA MAGNÍFICA PREMIUM PLUS
13 dias e 11 noites
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continuaremos descendo até o belo fiorde de Hardanger, chegando 
ao tradicional e Hotel Ullensvang, localizado no vilarejo de Lofthus. No 
Tour Premium PLUS os passageiros terão uma espetacular vista para os 
fiordes desde seus apartamentos. À noite JANTAR INCLUSO.

6° DIA - LOFTHUS (NORUEGA)
Café da manhã BUFÊ no hotel.
Hoje o dia será totalmente livre no maravilhoso Hotel Ullensvang  que 
é um dos lugares preferidos de férias da Rainha Sônia da Noruega. Os 
passageiros poderão aproveitar as piscinas interna e externa de águas 
aquecidas do hotel, que possibilita aos hóspedes relaxar com uma 
vista espetacular dos Fiordes em qualquer época do ano. Também 
é possível desfrutar de caminhadas NÃO INCLUSA pela famosa trilha 
até Trolltunga ou sobrevoar de helicóptero pelos topos nevados das 
montanhas do Fiorde de Hardanger NÃO INCLUSO.

7° DIA - LOFTHUS / BERGEN 
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Bergen, cidade que foi 
capital da Noruega no século XIII, a qual tem uma paisagem única 
em termos de beleza. No caminho cruzaremos a moderna ponte de 
Hardanger, sobre o Fjord do mesmo nome, com parada para fotos na 
cachoeira de Steinsdalfossen. Chegada a Bergen e visita panorâmica 
a esta linda cidade, capital dos fiordes noruegueses, que foi sede da 
Liga Hanseática, incluindo a Catedral de Santa Maria, o cais germânico, 
Mercado de Peixes e Flores, Parque da Cidade, Península de Nordnes, 
entre outros pontos de interesse. Acomodação e hospedagem no 
hotel e noite livre. 

8° DIA - BERGEN / GUDVANGEN / SOGNEFJORD / KAUPANGER / 
BALESTRAND 
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã com destino à cidade de 
Gudvangen para embarque em Ferry cruzando o Sognefjord até a 
cidade de Kaupanger, travessia de duas horas com paisagens fantásticas 
num dos maiores e mais profundos Fiordes do mundo. O Sognefjord 
(Fiorde dos Sonhos) é conhecido como o Rei dos Fiordes e considerado 
o maior do mundo com seus 204 quilômetros de comprimento e 1.308 
metros de profundidade. Chegando a Kaupanger, encontraremos o 
nosso ônibus para seguir viagem com destino a Balestrand. Chegada 
a Balestrand e hospedagem no magnífico Hotel Kviknes. JANTAR 
INCLUSO.

9° DIA - BALESTRAND/ LAERDAL / OSLO 
Café da manhã BUFÊ e saída com destino a Laerdal, localizada à beira 

do fiorde, cercada de lagos e montanhas, fascinando a todos os que a 
visitam. Faremos uma breve parada para fotos deste antigo e bucólico 
porto norueguês, e no caminho, teremos mais uma parada para fotos 
do exterior na tradicional igreja de madeira “Borgund Stavekirke” 
e prosseguiremos para Oslo, a capital da Noruega. Acomodação e 
hospedagem no hotel. Noite livre. 

10° DIA - OSLO 
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica a esta cidade que foi criada no 
século XI, conhecendo o Parlamento, o Teatro Nacional, a Prefeitura, a 
fortaleza medieval de Akerhus, o Palácio Real e o Parque Frogner, com 
as belas e famosas esculturas de Gustav Vigeland, retratando diferentes 
fases da vida. Poderemos aproveitar a tarde livre para caminhar pela 
Karl Johans Gate, com dezenas de lojas e restaurantes. À noite, uma 
boa pedida é aproveitarmos a beleza da capital da Noruega no seu 
pitoresco e animado píer. Noite livre. 

11° DIA - OSLO / KARLSTAD / ESTOCOLMO (SUÉCIA) 
Café da manhã BUFÊ. Saída em direção à Suécia. Passagem por Karlstad, 
às margens do Lago Varnen, o mais importante do país. Continuação 
para Estocolmo, apreciando as belezas da região. À tarde, chegada a 
esta cidade que é conhecida como uma das mais belas capitais da 
Europa. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

12° DIA - ESTOCOLMO 
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita panorâmica a esta linda cidade 
que é considerada a “Rainha das águas” por estar construída sobre 
14 ilhas, conhecendo o bairro medieval de Gamla Stan, com seu belo 
Palácio Real, a Prefeitura com o Golden Hall, onde é feita a entrega 
do Prêmio Nobel (INGRESSO NÃO INCLUSO), e a Igreja da Coroação. 
Na tarde livre, o ideal é passear pelas ruas de Estocolmo com seu 
diversificado comércio, apreciar suas belezas naturais e curtir o bairro 
de Gamla Stan, que conta com muitas lojas, restaurantes e galerias de 
arte. Noite livre. Jantar standard de despedida de três pratos (entrada, 
prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma taça de vinho da casa 
INCLUSA no Restaurante Wedholms Fisk (ou similar) de Estocolmo.

12° DIA - ESTOCOLMO / BRASIL
Café da manhã BUFÊ. Traslado PRIVADO INCLUSO sempre em carro de 
luxo COM ASSISTENTE local falando Português ou Espanhol do hotel de 
Estocolmo até o aeroporto de Estocolmo.

Bicicleta decorada e com a bandeira da Suécia 
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• Alojamento em apartamento standard ou em apartamentos De Luxe Fjord View em hotéis categoria 
Primeira e Luxo, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol.

05 refeições e INCLUSAS e 01 welcome drink INCLUSO:
 • 01 Welcome drink INCLUSO no ato do check-in no Hotel de Copenhague;
 • 01 Jantar standard de boas-vindas de três pratos (entrada, prato principal e sobremesa) INCLUSO com     

  uma taça de vinho da casa INCLUSA no Restaurante Hereford Beefstou (ou similar) localizado no interior   
  do Tivoli Park de Copenhague;

 • 01 Jantar no Ferry de Copenhague a Oslo;
 • 01 Jantar no Hotel Ullensvang em Lofthus;
 • 01 Jantar no Hotel Kviknes em Balestrand;
 • 01 Jantar standard de despedida de três pratos (entrada, prato principal e sobremesa) INCLUSO com  

  uma taça de vinho da casa INCLUSA no Restaurante   Wedholms Fisk ( ou similar ) de Estocolmo.

• Traslado PRIVADO  INCLUSO sempre em carro de luxo COM  ASSISTENTE local falando Português ou  
Espanhol do aeroporto de Copenhague até o Hotel de Copenhague;

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Luxuoso e fantástico Ferry entre Copenhague / Oslo em CABINE COMMODORE WITH BALCONY INCLUSA; 
• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde do mundo) de Gudvangen a Kaupanger;
• Traslado PRIVADO INCLUSO sempre em carro de luxo COM ASSISTENTE local falando Português ou 

Espanhol do hotel de Estocolmo até o aeroporto de Estocolmo.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA. 

• Traslado privado INCLUSO na chegada em Copenhague sempre em carro de luxo 
privado com Assistente local falando Português ou Espanhol;

• Welcome drink INCLUSO no ato do check-in no hotel de Copenhague;
• Jantar standard de boas-vindas de três pratos (entrada, prato principal e 

sobremesa) INCLUSO com uma taça de vinho da casa INCLUSA no Restaurante 
Hereford Beefstou (ou similar) localizado no interior do Tivoli Park de Copenhague;

• Hotéis de categoria Primeira e Luxo em todo o roteiro;
• Passeios INCLUSOS de acordo com o roteiro;

CIDADE  HOTEL  CAT

Copenhague Copenhagen Marriot L
Ferry CPH-OSL Scandinavian Seaways (DFDS)
	 	 CABINE	COMMODORE	WITH	
	 	 BALCONY	 	 L
Lofthus	 	 Ullensvang	Apartamento	
	 	 Fjord	View
  De Luxe Rooms L

Bergen  Radisson Blu Royal
  Bryggen  L
Balestrand  Kviknes Apartamento 
	 	 Fjord	View	 	 P
Oslo	 	 Continental	Oslo	 L	
Estocolmo  Sheraton Stockholm L

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR PREMIUM 
PLUS NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague e de Estocolmo 
até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, no 
máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como incluso; 
• Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM PLUS:

TOUR PREMIUM PLUS
ESCANDINÁVIA	MAGNÍFICA

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM PLUS E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

• Ingressos INCLUSOS para as mais imperdíveis atrações;
• Refeições (conforme indicado abaixo) INCLUSAS;
• Jantar standard de despedida de três pratos (entrada, prato principal e sobremesa) 

INCLUSO com uma taça de vinho da casa INCLUSA no Restaurante Wedholms Fisk 
(ou similar) de Estocolmo;

• Traslado privado INCLUSO na saída de Estocolmo em carro de luxo privado com 
Assistente local falando Português ou Espanhol.

PREMIUM	PLUS,	um novo jeito Tumlare de viajar em que o conforto é o grande diferencial.

4140



Copenhague - 2 noites | Ferry CPH-OSL - 1 noite | Lofthus – 2 noites | Bergen - 1 noite | 
Balestrand - 1 noites | Oslo - 2 noites | Estocolmo - 2 noites | Ferry STO-HEL - 1 noite 

1° DIA - BRASIL / COPENHAGUE
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Copenhague.

2° DIA - COPENHAGUE (DINAMARCA)
Chegada a Copenhague, a belíssima capital da Dinamarca. Traslado 
SEM ASSISTENTE do aeroporto de Copenhague até o hotel INCLUSO. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no hotel.

3° DIA - COPENHAGUE
Café da manhã BUFÊ, e visita panorâmica aos principais pontos turísticos, 
históricos e arquitetônicos da cidade, apreciando a Praça da Prefeitura, 
Fonte Gefion, a Pequena Sereia, a Igreja de Mármore, o imponente 
Palácio de Christianborg e o Palácio Real. Neste dia, sugerimos uma visita 
OPCIONAL ao parque Tivoli, que fica no coração da cidade. Noite livre.

4° DIA - COPENHAGUE / RIVIERA DINAMARQUESA / CASTELO DE 
KRONBORG / CRUZEIRO COM DESTINO A OSLO (NORUEGA)
Após café da manhã BUFÊ, início da excursão ao Norte da Ilha de Zelândia 
onde conheceremos a bela Riviera Dinamarquesa e o imponente Castelo 
de Kronborg (ENTRADA INCLUSA). O término da excursão será no píer 
em Copenhague onde embarcaremos, no final da tarde, com destino 
a Oslo, a bordo de um maravilhoso Ferry (CABINE EXTERNA no Tour 
Premium e CABINE INTERNA no Tour Classic). Jantar de boas-vindas a 
bordo (INCLUSO no Tour Premium). Esta travessia é simplesmente uma 
maravilha!

5° DIA - OSLO / GEILO / LOFTHUS (NORUEGA)
Após o delicioso café manhã (BUFÊ) a bordo, desembarque em Oslo, a 
belíssima capital da Noruega e início da viagem em nosso ônibus pelo 
deslumbrante interior do país com destino à cidade de Geilo, a principal 
e mais famosa estação de esqui da Noruega, e um lugar pitoresco para 

Estocolmo - Suécia

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018:
Maio: 2 e 16* | Junho: 13*, 20 e 27*
Julho: 04, 11, 18* e 25*
Agosto: 01*, 08, 15* e 29 
Setembro: 05*, 12*, 19 e 26*

Baixa Temporada 2018:
Outubro: 03*, 10* e 31*

* Datas de saída selecionadas nas quais esse Tour pode ser realizado em ambas versões: Premium ou Classic!

ESCANDINÁVIA E FINLÂNDIA
14 dias e 12 noites
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se visitar no verão. No caminho, passaremos pelos lagos de Hols e Tyri 
e o maravilhoso Valle de Hallingdal. Parada em Geilo para almoço (NÃO 
INCLUSO). À tarde, seguiremos com destino a Lofthus pela Cadeia de 
Montanhas de Hardanger (uma das maiores geleiras naturais da Europa), 
chegando a Voringfossen, onde faremos uma parada para admirar a sua 
catarata de mais de 180 metros, a qual no fim do verão apresenta um 
volume significativamente menor de água. A seguir, continuaremos 
descendo até o belo fiorde de Hardanger, chegando ao tradicional e 
Hotel Ullensvang, localizado no vilarejo de Lofthus. No Tour Premium 
os passageiros terão uma espetacular vista para os fiordes desde seus 
apartamentos. À noite JANTAR INCLUSO.

6° DIA - LOFTHUS (NORUEGA) 
Café da manhã BUFÊ no hotel.
Hoje o dia será totalmente livre no maravilhoso Hotel Ullensvang que 
é um dos lugares preferidos de férias da Rainha Sônia da Noruega. Os 
passageiros poderão aproveitar as piscinas interna e externa de águas 
aquecidas do hotel, que possibilita aos hóspedes relaxar com uma vista 
espetacular dos Fiordes em qualquer época do ano. Também é possível 
desfrutar de caminhadas (NÃO INCLUSA) pela famosa trilha até Trolltunga 
ou sobrevoar de helicóptero pelos topos nevados das montanhas do 
Fiorde de Hardanger (NÃO INCLUSO).

7° DIA - LOFTHUS / BERGEN
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Bergen cidade que foi capital 
da Noruega no século XIII, a qual tem uma paisagem única em termos 
de beleza. No caminho cruzaremos a moderna ponte de Hardanger, 

sobre o Fjord do mesmo nome, com parada para fotos na cachoeira 
de Steinsdalfossen. Chegada a Bergen e visita panorâmica a esta linda 
cidade, capital dos fiordes noruegueses, que foi sede da Liga Hanseática, 
incluindo a Catedral de Santa Maria, o cais germânico, Mercado de Peixes 
e Flores, Parque da Cidade, Península de Nordnes, entre outros pontos de 
interesse. Acomodação e hospedagem no hotel e noite livre. 

8° DIA - BERGEN / GUDVANGEN / SOGNEFJORD / KAUPANGER / 
BALESTRAND 
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã com destino à cidade de 
Gudvangen para embarque em Ferry cruzando o Sognefjord até a cidade 
de Kaupanger, travessia de duas horas com paisagens fantásticas num 
dos maiores e mais profundos Fiordes do mundo. O Sognefjord (Fiorde 
dos Sonhos) é conhecido como o Rei dos Fiordes e considerado o maior 
do mundo com seus 204 quilômetros de comprimento e 1.308 metros de 
profundidade. Chegando a Kaupanger, encontraremos o nosso ônibus 
para seguir viagem com destino a Balestrand. Chegada a Balestrand 
e hospedagem no magnífico Hotel Kviknes. JANTAR INCLUSO. NOTA 
IMPORTANTE: nas saídas dos dias 02.05.18, 16.05.18, 19.09.18, 26.09.18, 
03.10.18, 10.10.18, 26.10.18 e 31.10.10 no 8º dia deste tour, o trecho de 
ferry com duração aproximada de duas horas pelo Sognefjord, entre as 
cidades de Gudvangen e Kaupanger não estará operando, assim sendo, 
será realizado um trecho de ferry, também pelo Sognefjord, com duração 
aproximada de 30 a 45 minutos entre as cidades de Vangsnes e Dragsvik. 

9° DIA - BALESTRAND/ LAERDAL / OSLO 
Café da manhã BUFÊ e saída com destino a Laerdal, localizada à beira 

Bergen
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do fiorde, cercada de lagos e montanhas, fascinando a todos os que a 
visitam. Faremos uma breve parada para fotos deste antigo e bucólico 
porto norueguês, e no caminho, teremos mais uma parada para fotos 
do exterior na tradicional igreja de madeira “Borgund Stavekirke” 
e prosseguiremos para Oslo, a capital da Noruega. Acomodação e 
hospedagem no hotel. Noite livre.

10° DIA - OSLO 
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica a esta cidade que foi criada no 
século XI, conhecendo o Parlamento, o Teatro Nacional, a Prefeitura, a 
fortaleza medieval de Akerhus, o Palácio Real e o Parque Frogner, com 
as belas e famosas esculturas de Gustav Vigeland, retratando diferentes 
fases da vida. Poderemos aproveitar a tarde livre para caminhar pela 
Karl Johans Gate, com dezenas de lojas e restaurantes. À noite, uma boa 
pedida é aproveitarmos a beleza da capital da Noruega no seu pitoresco 
e animado píer. Noite livre. 

11° DIA - OSLO / KARLSTAD / ESTOCOLMO (SUÉCIA) 
Café da manhã BUFÊ. Saída em direção à Suécia. Passagem por Karlstad, 
às margens do Lago Varnen, o mais importante do país. Continuação 
para Estocolmo, apreciando as belezas da região. À tarde, chegada a esta 
cidade que é conhecida como uma das mais belas capitais da Europa. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

12° DIA - ESTOCOLMO 
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita panorâmica a esta linda cidade 
que é considerada a “Rainha das águas” por estar construída sobre 14 
ilhas, conhecendo o bairro medieval de Gamla Stan, com seu belo Palácio 

Real, a Prefeitura com o Golden Hall, onde é feita a entrega do Prêmio 
Nobel (INGRESSO NÃO INCLUSO), e a Igreja da Coroação. Na tarde livre, o 
ideal é passear pelas ruas de Estocolmo com seu diversificado comércio, 
apreciar suas belezas naturais e curtir o bairro de Gamla Stan, que conta 
com muitas lojas, restaurantes e galerias de arte. Noite livre. 

13° DIA - ESTOCOLMO / CRUZEIRO PELO MAR BÁLTICO / 
HELSINQUE (FINLÂNDIA) 
Café da manhã BUFÊ. Aproveite a manhã para fazer um passeio de barco 
pelos belíssimos canais que cortam Estocolmo. À tarde, traslado ao píer 
para embarque em luxuoso Ferry com destino a Helsinque (CABINE 
EXTERNA no Tour Premium e CABINE INTERNA no Tour Classic). Pernoite 
a bordo, quando poderemos curtir toda a infraestrutura de lazer que o 
navio oferece: discoteca, shows, lojas, restaurantes, bares e free shop 
(JANTAR INCLUSO a bordo no Tour Premium).

14° DIA - HELSINQUE / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ a bordo. Desembarque e visita panorâmica pela bela 
capital finlandesa, conhecida como “a Filha do Báltico”, apreciando as 
Praças do Senado e do Mercado, o Palácio Presidencial, a igreja encravada 
na rocha e muito mais. O citytour termina no centro de Helsinque. 
Traslado SEM ASSISTENTE do centro de Helsinque até o aeroporto de 
Helsinque INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha 
os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e 
conexões diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro embarque 
de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará previamente todas 
as informações aos passageiros sobre o traslado de saída.

Hotel Ullensvang
Check in. Breathe out.

PARA A TEMPORADA DE 
2018/2019 A TUMLARE TERÁ 

2 PERNOITES NO HOTEL 
ULLENSVANG. 

O Hotel Ullensvang  é um resort de primeira classe 
que vem sendo administrado pela família Utne 

desde 1846. 
Com 168 quartos, localizado em Hardanger, o 

maior distrito de frutas da Noruega. 
O hotel desfruta de um visual único, com acesso a 
Orla dos Fiorde e vista para Folgefonna Glacier, e 
aos fundos o maior parque nacional da Noruega, o 

Hardangervidda. 

Atividades: Área de bem estar in / out door; 
Piscinas; 

No jardim do hotel há a cabine de composição de 
Edvard Grieg; 

Oportunidade para caminhadas espetaculares 
como: HM Rainha Sonja, Trilha, Trolltunga; 

Passeios de helicóptero.

5787 Lofthus in Hardanger 
(0047) 53 67 00 00
ullensvang@hotel-ullensvang.no
www.hotel-ullensvang.no
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira 
e primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais 
falando Português ou Espanhol.

• 04 refeições INCLUSAS: 01 jantar no Ferry de Copenhague a Oslo, 01 
jantar no Hotel Ullensvang em Lofthus, 01 jantar no Hotel Kviknes 
em Balestrand e 01 jantar no Ferry de Estocolmo a Helsinque.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Luxuoso e fantástico Ferry entre Copenhague / Oslo em CABINE 

EXTERNA INCLUSA; 
• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde 

do mundo) de Gudvangen a Kaupanger; 
• Luxuoso e fantástico Ferry entre Estocolmo / Helsinque em CABINE 

EXTERNA INCLUSA,

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
ESCANDINÁVIA	E	FINLÂNDIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

CIDADE  HOTEL  CAT
Copenhague Scandic Copenhagen P 
  The Square  P
  Scandic Webers P
  Imperial  P
Ferry CPH-OSL Scandinavian Seaways
  (DFDS)	CABINE	EXTERNA	 P 
Lofthus	 	 Ullensvang	Apartamento
	 	 Fjord	View.	 	 PS
Bergen  First Marin  P 
Balestrand  Kviknes Apartamento
	 	 Fjord	View	 	 P
Oslo	 	 Clarion	Royal	Christiania	P
  Radisson Blu Plaza PS
  Thon Opera  P
  Radisson Blu
  Scandinavia  PS
Estocolmo  Clarion Sign  P 
  Scandic Park P
Ferry	STO-HEL	 Silja	Line	CABINE
	 	 EXTERNA	 	 P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague 
e de Helsinque até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como 
incluso; 
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Funicular em Bergen - Noruega
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, 
turística superior e primeira, INCLUSO café da manhã BUFÊ;

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol;

• 02 Jantares INCLUSOS: 01 no Hotel Ullensvang em Lofthus, e 01 no 
Hotel Kviknes em Balestrand;

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Luxuoso e fantástico Ferry entre Copenhague / Oslo em CABINE 
INTERNA INCLUSA; 

• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde do 
mundo) de Gudvangen a Kaupanger; 

• Luxuoso e fantástico Ferry entre Estocolmo / Helsinque em CABINE 
INTERNA INCLUSA; 

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO;

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
ESCANDINÁVIA	E	FINLÂNDIA

Um	novo	 jeito	 Tumlare	 de	 viajar!	 O	mesmo	 roteiro	 de	 qualidade	 Tumlare	 que	 você	 conhece,	mas	 em	
hospedagem	de	categoria	 turística,	 turística	 superior	e	primeira	com	bom	acesso	ao	centro	das	cidades	
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar	o	melhor	da	Europa	a	preços	mais	baixos!

CIDADE  HOTEL  CAT
Copenhague First Twentyseven T 
  Comfort Hotel
	 	 Vesterbro	 	 TS	
  Ferry CPH-OSL Scandinavian
  Seaways (DFDS)
	 	 CABINE	INTERNA	 P
Lofthus	 	 Ullensvang
  Apartamento  
	 	 Vista	montanha	 P
Bergen	 	 Augustin	 	 T	
  Rica Bergen  T 
Balestrand  Kviknes Apartamento
  Standard  P
Oslo  Thon Opera  P 
  Thon Triaden T 
  Scandic St Olavs Plass T
  Scandic Edderkoppen TS
Estocolmo  Quality Globe Arena T 
  Elite Palace  TS 
	 	 Scandic	Norra	Bantorget	TS
Ferry STO-HEL Silja Line
	 	 CABINE	INTERNA	 P	

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas como 
inclusas no Tour Classic;
• Ingressos e Passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Classic;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague 
e de Helsinque até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Balestrand
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1° DIA - BRASIL / COPENHAGUE
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Copenhague.

2° DIA - COPENHAGUE (DINAMARCA)
Chegada a Copenhague, a belíssima capital da Dinamarca. Traslado SEM 
ASSISTENTE do aeroporto de Copenhague até o hotel INCLUSO. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no hotel.

3° DIA - COPENHAGUE
Café da manhã BUFÊ, e visita panorâmica aos principais pontos turísticos, 
históricos e arquitetônicos da cidade, apreciando a Praça da Prefeitura, 
Fonte Gefion, a Pequena Sereia, a Igreja de Mármore, o imponente 
Palácio de Christianborg e o Palácio Real. Neste dia, sugerimos uma visita 
OPCIONAL ao parque Tivoli, que fica no coração da cidade. Noite livre.

4° DIA - COPENHAGUE / RIVIERA DINAMARQUESA / CASTELO DE 

KRONBORG / CRUZEIRO COM DESTINO A OSLO (NORUEGA) 
Após café da manhã BUFÊ, início da excursão ao Norte da Ilha de Zelândia 
onde conheceremos a bela Riviera Dinamarquesa e o imponente Castelo 
de Kronborg (ENTRADA INCLUSA). O término da excursão será no píer 
em Copenhague onde embarcaremos, no final da tarde, com destino 
a Oslo, a bordo de um maravilhoso Ferry (CABINE EXTERNA no Tour 
Premium e CABINE INTERNA no Tour Classic). Jantar de boas-vindas a 
bordo (INCLUSO no Tour Premium). Esta travessia é simplesmente uma 
maravilha!

5° DIA - OSLO / GEILO / LOFTHUS (NORUEGA) 
Após o delicioso café da manhã (BUFÊ) a bordo, desembarque em Oslo, 
a belíssima capital da Noruega e início da viagem em nosso ônibus pelo 
deslumbrante interior do país com destino à cidade de Geilo, a principal 
e mais famosa estação de esqui da Noruega, e um lugar pitoresco para 
se visitar no verão. No caminho, passaremos pelos lagos de Hols e Tyri 
e o maravilhoso Valle de Hallingdal. Parada em Geilo para almoço (NÃO 

Copenhague - 2 noites | Ferry CPH-OSL - 1 noite | Lofthus - 2 noites | Bergen - 1 noite | Balestrand - 1 noite | Oslo - 2 noites
Estocolmo - 2 noites | Ferry STO-HEL - 1 noite | São Petersburgo - 3 noites | Moscou - 3 noites

Sognefjord

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018:
Maio: 2 e 16* | Julho: 04, 11, 18* e 25*
Agosto: 01*, 08, 15* e 29 
Setembro: 05* e 12*

Baixa Temporada 2018:
Outubro: 03*, 10* e 31*

* Datas de saída selecionadas nas quais esse Tour pode ser realizado em ambas versões: Premium ou Classic!

ESCANDINÁVIA E RÚSSIA
20 dias e 18 noites
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INCLUSO). À tarde, seguiremos com destino a Lofthus pela Cadeia de 
Montanhas de Hardanger (uma das maiores geleiras naturais da Europa), 
chegando a Voringfossen, onde faremos uma parada para admirar a sua 
catarata de mais de 180 metros, a qual no fim do verão apresenta um 
volume significativamente menor de água. A seguir, continuaremos 
descendo até o belo fiorde de Hardanger, chegando ao tradicional e 
Hotel Ullensvang, localizado no vilarejo de Lofthus. No Tour Premium 
os passageiros terão uma espetacular vista para os fiordes desde seus 
apartamentos. À noite JANTAR INCLUSO.

6° DIA - LOFTHUS (NORUEGA) 
Café da manhã BUFÊ no hotel. Hoje o dia será totalmente livre no  
maravilhoso Hotel Ullensvang  que é um dos lugares preferidos de 
férias da Rainha Sônia da Noruega. Os passageiros poderão aproveitar as 
piscinas interna e externa de águas aquecidas do hotel, que possibilita 
aos hóspedes relaxar com uma vista espetacular dos Fiordes em qualquer 
época do ano. Também é possível desfruar de caminhadas (NÃO INCLUSA) 
pela famosa trilha até Trolltunga ou sobrevoar de helicóptero pelos topos 
nevados das montanhas do Fiorde de Hardanger (NÃO INCLUSO).

7° DIA - LOFTHUS / BERGEN
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Bergen cidade que foi capital 
da Noruega no século XIII, a qual tem uma paisagem única em termos 
de beleza. No caminho cruzaremos a moderna ponte de Hardanger, 
sobre o Fjord do mesmo nome, com parada para fotos na cachoeira 
de Steinsdalfossen. Chegada a Bergen e visita panorâmica a esta linda 
cidade, capital dos fiordes noruegueses, que foi sede da Liga Hanseática, 
incluindo a Catedral de Santa Maria, o cais germânico, Mercado de Peixes 
e Flores, Parque da Cidade, Península de Nordnes, entre outros pontos de 
interesse. Acomodação e hospedagem no hotel e noite livre. 

8° DIA - BERGEN / GUDVANGEN / SOGNEFJORD / KAUPANGER / 
BALESTRAND 
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã com destino à cidade de 
Gudvangen para embarque em Ferry cruzando o Sognefjord até a 
cidade de Kaupanger, travessia de duas horas com paisagens fantásticas 
num dos maiores e mais profundos Fiordes do mundo. O Sognefjord 
(Fiorde dos Sonhos) é conhecido como o Rei dos Fiordes e considerado 
o maior do mundo com seus 204 quilômetros de comprimento e 1.308 
metros de profundidade. Chegando a Kaupanger, encontraremos o 

nosso ônibus para seguir viagem com destino a Balestrand. Chegada a 
Balestrand e hospedagem no magnífico Hotel Kviknes. JANTAR INCLUSO. 
NOTA IMPORTANTE: nas saídas dos dias 02.05.18, 16.05.18, 03.10.18, 
10.10.18, 26.10.18 e 31.10.10 no 8º dia deste tour, o trecho de ferry com 
duração aproximada de duas horas pelo Sognefjord, entre as cidades 
de Gudvangen e Kaupanger não estará operando, assim sendo, será 
realizado um trecho de ferry, também pelo Sognefjord, com duração 
aproximada de 30 a 45 minutos entre as cidades de Vangsnes e Dragsvik.

9° DIA - BALESTRAND/ LAERDAL / OSLO 
Café da manhã BUFÊ e saída com destino a Laerdal, localizada à beira 
do fiorde, cercada de lagos e montanhas, fascinando a todos os que a 
visitam. Faremos uma breve parada para fotos deste antigo e bucólico 
porto norueguês, e no caminho, teremos mais uma parada para fotos 
do exterior na tradicional igreja de madeira “Borgund Stavekirke” 
e prosseguiremos para Oslo, a capital da Noruega. Acomodação e 
hospedagem no hotel. Noite livre.

10° DIA - OSLO 
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica a esta cidade que foi criada no 
século XI, conhecendo o Parlamento, o Teatro Nacional, a Prefeitura, a 
fortaleza medieval de Akerhus, o Palácio Real e o Parque Frogner, com 
as belas e famosas esculturas de Gustav Vigeland, retratando diferentes 
fases da vida. Poderemos aproveitar a tarde livre para caminhar pela 
Karl Johans Gate, com dezenas de lojas e restaurantes. À noite, uma boa 
pedida é aproveitarmos a beleza da capital da Noruega no seu pitoresco 
e animado píer. Noite livre. 

11° DIA - OSLO / KARLSTAD / ESTOCOLMO (SUÉCIA) 
Café da manhã BUFÊ. Saída em direção à Suécia. Passagem por Karlstad, 
às margens do Lago Varnen, o mais importante do país. Continuação 
para Estocolmo, apreciando as belezas da região. À tarde, chegada a esta 
cidade que é conhecida como uma das mais belas capitais da Europa. 
Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

 12° DIA - ESTOCOLMO 
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita panorâmica a esta linda cidade 
que é considerada a “Rainha das águas” por estar construída sobre 14 
ilhas, conhecendo o bairro medieval de Gamla Stan, com seu belo Palácio 
Real, a Catedral da Coroação, a Prefeitura com o Concert  Hall, onde é 

São Petersburgo
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feita a entrega do Prêmio Nobel (INGRESSO NÃO INCLUSO), e a Igreja da 
Coroação. Na tarde livre, o ideal é passear pelas ruas de Estocolmo com 
seu diversificado comércio, apreciar suas belezas naturais e curtir o bairro 
de Gamla Stan, que conta com muitas lojas, restaurantes e galerias de 
arte. Noite livre.

13° DIA - ESTOCOLMO / CRUZEIRO PELO MAR BÁLTICO / 
HELSINQUE (FINLÂNDIA) 
Café da manhã BUFÊ. Aproveite a manhã para fazer um passeio de barco 
pelos belíssimos canais que cortam Estocolmo. À tarde, traslado ao píer 
para embarque em luxuoso Ferry com destino a Helsinque (CABINE 
EXTERNA no Tour Premium e CABINE INTERNA no Tour Classic). Pernoite 
a bordo, quando poderemos curtir toda a infraestrutura de lazer que o 
navio oferece: discoteca, shows, lojas, restaurantes, bares e free shop 
(JANTAR INCLUSO a bordo no Tour Premium). 

14° DIA - HELSINQUE / SÃO PETERSBURGO (RÚSSIA) 
Café da manhã BUFÊ a bordo. Desembarque e visita panorâmica pela bela 
capital finlandesa, conhecida como “a Filha do Báltico”, apreciando as 
Praças do Senado e do Mercado, o Palácio Presidencial, a igreja encravada 
na rocha e muito mais. A continuação embarcaremos no moderno trem 
de alta velocidade “Allegro” com destino a belíssima cidade de São 
Petersburgo, a “Veneza do Norte” com bilhete primeira classe (1ª classe). 
O percurso demora aproximadamente 3 horas e 40 minutos. Chegada, 
no final do dia, em São Petersburgo. Traslado ao hotel e acomodação. 
Noite livre. 

15° DIA - SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium. 
Saída para visita a esta belíssima cidade, fundada pelo Czar Pedro, o 
Grande, passando pela Fortaleza de Pedro e Paulo, a belíssima catedral 
de São Salvador Sangrando, a Catedral de Santo Isaac e outros atrativos. À 
tarde visitaremos o mundialmente famoso Museu Hermitage (ENTRADA 
INCLUSA), um dos maiores do mundo. 

16° DIA - SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium. 
Dia livre para continuar conhecendo esta maravilha de cidade que 
encanta a todos os que a visitam. Neste dia livre, poderemos fazer um 
tour opcional até Petrodvoretz (ou Peterhof), deslumbrante palácio dos 

czares russos, ou, ainda, visitar os belíssimos e artísticos mosaicos da 
Catedral de Santo Isaac. Noite livre para assistirmos OPCIONALMENTE um 
belo espetáculo de música e danças folclóricas russas.

17° DIA - SÃO PETERSBURGO / MOSCOU 
Café da manhã CONTINENTAL no Tour Classic e BUFÊ no Tour Premium.
Manhã livre, em horário apropriado, traslado até a estação de trens de São 
Petersburgo para embarcar no moderno trem de alta velocidade Sapsan 
que cobre a distância de 650 quilômetros desde São Petersburgo até 
Moscou em menos de 5 horas (BILHETE DE TREM desde São Petersburgo 
a Moscou em Classe Turística INCLUSO). O trem Sapsan, conhecido como 
“Falcão Peregrino“, pode chegar a alcançar 250 quilômetros por hora e 
é um dos mais modernos do mundo. Chegada em Moscou, recepção e 
traslado ao hotel. Noite livre. 

18° DIA - MOSCOU (RÚSSIA) 
Café da manhã BUFÊ. Visita a imponente capital da Rússia, fundada em 
1147, e o maior centro político e cultural do país, apreciando a Praça 
Vermelha, o famoso Teatro Bolshoi e a Catedral de São Basílio - construída 
em 1560. Visitaremos a Gum, a maior loja de departamentos da capital e 
o metrô (ENTRADA INCLUSA), com antigas e modernas estações das mais 
belas e luxuosas do mundo: verdadeiras obras de arte. 

19° DIA - MOSCOU 
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita ao interior do famoso Kremlin 
(ENTRADA INCLUSA), com a Catedral da Assunção, onde eram coroados 
os czares, o Campanário, o Sino da Czarina, o Canhão do Czar e muito 
mais. Aproveite o restante do dia livre para compras do famoso e variado 
artesanato russo. Sugerimos visita OPCIONAL ao belíssimo museu da 
Grande Vitória Russa, com continuação para a famosa Arbat Street.

20° DIA - MOSCOU / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o aeroporto 
de Moscou INCLUSO. NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO 
acompanha os passageiros no traslado de saída até o aeroporto. Como 
há muitos voos e conexões diferentes para a saída da Europa, é possível 
que o Guia Brasileiro não permaneça na cidade, neste dia, até que o 
último passageiro embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia 
Brasileiro dará previamente todas as informações aos passageiros sobre 
o traslado de saída.

Kviknes Hotel

5150



• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira e 
primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol.

• 04 refeições INCLUSAS: 01 jantar no Ferry de Copenhague a Oslo, 01 
jantar no Hotel Ullensvang em Lofthus, 01 jantar no Hotel Kviknes em 
Balestrand e 01 jantar no Ferry de Estocolmo a Helsinque. 

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Luxuoso e fantástico Ferry entre Copenhague / Oslo em CABINE EXTERNA 
INCLUSA; 

• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde do 
mundo) de Gudvangen a Kaupanger;

• Luxuoso e fantástico Ferry entre Estocolmo / Helsinque em CABINE 
EXTERNA INCLUSA; 

• Bilhete de Trem Allegro em Primeira Classe de Helsinki a São Petersburgo 
INCLUSO com maleteiro para UMA mala por passageiro INCLUSO; 

• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo à Moscou 
INCLUSO com maleteiro para UMA mala por passageiro INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
ESCANDINÁVIA	E	RÚSSIA

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

CIDADE  HOTEL  CAT

Copenhague Scandic Copenhagen P 
  The Square  P
  Scandic Webers P
  Imperial  P
Ferry CPH-OSL Scandinavian Seaways
	 	 (DFDS)	CABINE
	 	 EXTERNA	 	 P	
Lofthus	 	 Ullensvang	Apartamento		
	 	 Fjord	View.	 	 PS	
Bergen  First Marin  P 
Balestrand  Kviknes Apartamento 
	 	 Fjord	View	 	 P	
Oslo  Clarion Royal
	 	 Christiania	 	 P	
  Radisson Blu Plaza PS 
  Thon Opera  P 
  Radisson Blu
  Scandinavia  PS 
Estocolmo  Clarion Sign  P 
  Scandic Park P
Ferry	STO-HEL	 Silja	Line	CABINE
	 	 EXTERNA	 	 P	
São Petersburgo Crowne Plaza Ligovsky P 
	 	 Novotel	St.	Petersburg
  Centre  P
  Ambassador P
Moscou  Hilton Leningraskaya PS
  DoubleTree by
  Hilton Moscow
  Marina  P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague 
e de Moscou até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluso;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Vista do Centro Histórico - Estolcomo

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística, 
turística superior e primeira, INCLUSO café da manhã AMERICANO, 
CONTINENTAL, ou BUFÊ dependendo do hotel.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol.

• 02 Jantares INCLUSOS: 01 no Hotel Ullensvang em Lofthus, e 01 no Hotel 
Kviknes em Balestrand.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Luxuoso e fantástico Ferry entre Copenhague / Oslo em CABINE INTERNA 
INCLUSA; 

• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde do 
mundo) de Gudvangen a Kaupanger;

 • Luxuoso e fantástico Ferry entre Estocolmo / Helsinque em CABINE 
INTERNA INCLUSA; 

• Bilhete de Trem Allegro em Classe Turística de Helsinki a São Petersburgo 
INCLUSO com maleteiro para UMA mala por passageiro INCLUSO; 

• Bilhete de Trem Sapsan em Classe Turística de São Petersburgo à Moscou 
INCLUSO com maleteiro para UMA mala por passageiro INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa 
INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR CLASSIC
ESCANDINÁVIA	E	RÚSSIA

Um	 novo	 jeito	 Tumlare	 de	 viajar!	 O	mesmo	 roteiro	 de	 qualidade	 Tumlare	 que	 você	 conhece,	mas	 em	
hospedagem	de	categoria	 turística,	 turística	 superior	e	primeira	com	bom	acesso	ao	centro	das	cidades	
usando o transporte público, sem alguns ingressos ou refeições inclusas. Tudo para que você possa 
aproveitar	o	melhor	da	Europa	a	preços	mais	baixos!

CIDADE  HOTEL  CAT

Copenhague First Twentyseven   T
	 	 Comfort	Hotel	Vesterbro		TS
  Ferry CPH-OSL
  Scandinavian Seaways
	 	 (DFDS)	CABINE	INTERNA			P
Lofthus	 	 Ullensvang	Apartamento
	 	 Vista	montanha	 		P
Bergen	 	 Augustin	 	 		T
  Rica Bergen    T
Balestrand  Kviknes Apartamento 
  Standard    P
Oslo  Thon Opera    P
  Thon Triaden   T
  Scandic St Olavs Plass   T
  Scandic Edderkoppen   TS
Estocolmo  Quality Globe Arena   T
  Elite Palace    TS
	 	 Scandic	Norra	Bantorget			TS
Ferry	STO-HEL	 Silja	Line	CABINE
	 	 INTERNA	 	 		P
São Petersburgo Dostoevsky    TS
	 	 Park	Inn	Nevsky	 		TS
  Ibis Saint Petersburg
  Centre    TS
Moscou  Cosmos    P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
CLASSIC NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas como 
inclusas no Tour Classic;
• Ingressos e Passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Classic;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague 
e de Moscou até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluído;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR CLASSIC:

O QUE INCLUI NO TOUR CLASSIC E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Embarcação de pesca, Bergen - Noruega

5352



1° DIA - BRASIL / COPENHAGUE
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a 
Copenhague.

2° DIA - COPENHAGUE (DINAMARCA)
Chegada a Copenhague, a belíssima capital da Dinamarca. Traslado 
PRIVADO  INCLUSO sempre em carro de luxo COM  ASSISTENTE local 
falando Português ou Espanhol do aeroporto de Copenhague até o 
hotel de Copenhague. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite 
livre.
Welcome drink INCLUSO no ato do check-in no hotel de Copenhague.

3° DIA - COPENHAGUE
Café da manhã BUFÊ, e visita panorâmica aos principais pontos 
turísticos, históricos e arquitetônicos da cidade, apreciando a Praça 
da Prefeitura, Fonte Gefion, a Pequena Sereia, a Igreja de Mármore, 
o imponente Palácio de Christianborg e o Palácio Real. Neste dia, 
sugerimos uma visita OPCIONAL ao parque Tivoli, que fica no coração 
da cidade. Noite livre.
Jantar standard de boas-vindas de três pratos (entrada, prato principal 

e sobremesa) INCLUSO com uma taça de vinho da casa INCLUSA no 
Restaurante Hereford Beefstou (ou similar) localizado no interior do 
Tivoli Park de Copenhague.

4° DIA - COPENHAGUE / RIVIERA DINAMARQUESA / CASTELO DE 
KRONBORG / CRUZEIRO COM DESTINO A OSLO (NORUEGA) 
Após café da manhã BUFÊ, início da excursão ao Norte da Ilha de 
Zelândia onde conheceremos a bela Riviera Dinamarquesa e o 
imponente Castelo de Kronborg (ENTRADA INCLUSA). O término da 
excursão será no píer em Copenhague onde embarcaremos, no final 
da tarde, com destino a Oslo, a bordo de um maravilhoso Ferry (CABINE 
EXTERNA no Tour Premium PLUS). Jantar de boas-vindas a bordo 
(INCLUSO no Tour Premium PLUS). Esta travessia é simplesmente uma 
maravilha!

5° DIA - OSLO / GEILO / LOFTHUS (NORUEGA) 
Após o delicioso café manhã (BUFÊ) a bordo, desembarque em Oslo, a 
belíssima capital da Noruega e início da viagem em nosso ônibus pelo 
deslumbrante interior do país com destino à cidade de Geilo, a principal 
e mais famosa estação de esqui da Noruega, e um lugar pitoresco para 

Copenhague - 2 noites | Ferry CPH-OSL - 1 noite | Lofthus - 2 noites | Bergen - 1 noite | Balestrand - 1 noite | Oslo - 2 noites
| Estocolmo - 2 noites | Ferry STO-HEL - 1 noite | São Petersburgo - 3 noites | Moscou - 3 noites

Arquipélago em Estocolmo - Suécia

SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018:
Julho:  11 | Agosto: 15 | Setembro: 12

ESCANDINÁVIA E RÚSSIA PREMIUM PLUS
20 dias e 18 noites
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se visitar no verão. No caminho, passaremos pelos lagos de Hols e Tyri 
e o maravilhoso Valle de Hallingdal. Parada em Geilo para almoço (NÃO 
INCLUSO). À tarde, seguiremos com destino a Lofthus pela Cadeia 
de Montanhas de Hardanger (uma das maiores geleiras naturais da 
Europa), chegando a Voringfossen, onde faremos uma parada para 
admirar a sua catarata de mais de 180 metros, a qual no fim do verão 
apresenta um volume significativamente menor de água. A seguir, 
continuaremos descendo até o belo fiorde de Hardanger, chegando 
ao tradicional e Hotel Ullensvang, localizado no vilarejo de Lofthus. No 
Tour Premium PLUS os passageiros terão uma espetacular vista para os 
fiordes desde seus apartamentos. À noite JANTAR INCLUSO.

6° DIA - LOFTHUS (NORUEGA) 
Café da manhã BUFÊ no hotel. Hoje o dia será totalmente livre no  
maravilhoso Hotel Ullensvang que é um dos lugares preferidos 
de férias da Rainha Sônia da Noruega. Os passageiros poderão 
aproveitar as piscinas interna e externa de águas aquecidas do hotel, 
que possibilita aos hóspedes relaxar com uma vista espetacular dos 
Fiordes em qualquer época do ano. Também é possível desfruar de 
caminhadas (NÃO INCLUSA) pela famosa trilha até Trolltunga ou 
sobrevoar de helicóptero pelos topos nevados das montanhas do 
Fiorde de Hardanger (NÃO INCLUSO).

7° DIA - LOFTHUS / BERGEN
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Bergen cidade que foi 
capital da Noruega no século XIII, a qual tem uma paisagem única 
em termos de beleza. No caminho cruzaremos a moderna ponte de 
Hardanger, sobre o Fjord do mesmo nome, com parada para fotos na 
cachoeira de Steinsdalfossen. Chegada a Bergen e visita panorâmica 
a esta linda cidade, capital dos fiordes noruegueses, que foi sede da 
Liga Hanseática, incluindo a Catedral de Santa Maria, o cais germânico, 
Mercado de Peixes e Flores, Parque da Cidade, Península de Nordnes, 
entre outros pontos de interesse. Acomodação e hospedagem no 
hotel e noite livre. 

8° DIA - BERGEN/GUDVANGEN / SOGNEFJORD/KAUPANGER/
BALESTRAND 
Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã com destino à cidade de 
Gudvangen para embarque em Ferry cruzando o Sognefjord até a 
cidade de Kaupanger, travessia de duas horas com paisagens fantásticas 

num dos maiores e mais profundos Fiordes do mundo. O Sognefjord 
(Fiorde dos Sonhos) é conhecido como o Rei dos Fiordes e considerado 
o maior do mundo com seus 204 quilômetros de comprimento e 1.308 
metros de profundidade. Chegando a Kaupanger, encontraremos o 
nosso ônibus para seguir viagem com destino a Balestrand. Chegada 
a Balestrand e hospedagem no magnífico Hotel Kviknes. JANTAR 
INCLUSO.

9° DIA - BALESTRAND/ LAERDAL / OSLO 
Café da manhã BUFÊ e saída com destino a Laerdal, localizada à beira 
do fiorde, cercada de lagos e montanhas, fascinando a todos os que a 
visitam. Faremos uma breve parada para fotos deste antigo e bucólico 
porto norueguês, e no caminho, teremos mais uma parada para fotos 
do exterior na tradicional igreja de madeira “Borgund Stavekirke” 
e prosseguiremos para Oslo, a capital da Noruega. Acomodação e 
hospedagem no hotel. Noite livre. 

10° DIA - OSLO 
Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica a esta cidade que foi criada no 
século XI, conhecendo o Parlamento, o Teatro Nacional, a Prefeitura, a 
fortaleza medieval de Akerhus, o Palácio Real e o Parque Frogner, com 
as belas e famosas esculturas de Gustav Vigeland, retratando diferentes 
fases da vida. Poderemos aproveitar a tarde livre para caminhar pela 
Karl Johans Gate, com dezenas de lojas e restaurantes. À noite, uma 
boa pedida é aproveitarmos a beleza da capital da Noruega no seu 
pitoresco e animado píer. Noite livre. 

11° DIA - OSLO / KARLSTAD / ESTOCOLMO (SUÉCIA) 
Café da manhã BUFÊ. Saída em direção à Suécia. Passagem por Karlstad, 
às margens do Lago Varnen, o mais importante do país. Continuação 
para Estocolmo, apreciando as belezas da região. À tarde, chegada a 
esta cidade que é conhecida como uma das mais belas capitais da 
Europa. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre. 

12° DIA - ESTOCOLMO 
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita panorâmica a esta linda cidade 
que é considerada a “Rainha das águas” por estar construída sobre 
14 ilhas, conhecendo o bairro medieval de Gamla Stan, com seu belo 
Palácio Real, a Prefeitura com o Golden Hall, onde é feita a entrega 
do Prêmio Nobel (INGRESSO NÃO INCLUSO), e a Igreja da Coroação. 

Helsinque
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Na tarde livre, o ideal é passear pelas ruas de Estocolmo com seu 
diversificado comércio, apreciar suas belezas naturais e curtir o bairro 
de Gamla Stan, que conta com muitas lojas, restaurantes e galerias de 
arte. Noite livre. 

13° DIA - ESTOCOLMO / CRUZEIRO PELO MAR BÁLTICO / 
HELSINQUE (FINLÂNDIA) 
Café da manhã BUFÊ. Aproveite a manhã para fazer um passeio de 
barco pelos belíssimos canais que cortam Estocolmo. À tarde, traslado 
ao píer para embarque em luxuoso Ferry com destino a Helsinque 
(CABINE EXTERNA no Tour Premium PLUS ). Pernoite a bordo, quando 
poderemos curtir toda a infraestrutura de lazer que o navio oferece: 
discoteca, shows, lojas, restaurantes, bares e free shop (JANTAR 
INCLUSO a bordo no Tour Premium PLUS). 

14° DIA - HELSINQUE / SÃO PETERSBURGO (RÚSSIA) 
Café da manhã BUFÊ a bordo. Desembarque e visita panorâmica pela 
bela capital finlandesa, conhecida como “a Filha do Báltico”, apreciando 
as Praças do Senado e do Mercado, o Palácio Presidencial, a igreja 
encravada na rocha e muito mais. A continuação embarcaremos no 
moderno trem de alta velocidade “Allegro” com destino a belíssima 
cidade de São Petersburgo, a “Veneza do Norte” com bilhete 1ª classe 
no Tour Premium PLUS.  O percurso demora aproximadamente 3 horas 
e 40 minutos. Chegada, no final do dia, em São Petersburgo. Traslado 
ao hotel e acomodação. Noite livre. 

15° DIA - SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã  BUFÊ.  Saída para visita a esta belíssima cidade, fundada 
pelo Czar Pedro, o Grande, passando pela Fortaleza de Pedro e Paulo, 
a belíssima catedral de São Salvador Sangrando, a Catedral de Santo 
Isaac e outros atrativos. À tarde visitaremos o mundialmente famoso 
Museu Hermitage (ENTRADA INCLUSA), um dos maiores do mundo. 

16° DIA - SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã  BUFÊ.  Dia livre para continuar conhecendo esta 
maravilha de cidade que encanta a todos os que a visitam. Neste 
dia livre, poderemos fazer um tour opcional até Petrodvoretz (ou 
Peterhof), deslumbrante palácio dos czares russos, ou, ainda, visitar os 
belíssimos e artísticos mosaicos da Catedral de Santo Isaac. Noite livre 

para assistirmos OPCIONALMENTE um belo espetáculo de música e 
danças folclóricas russas. 

17° DIA - SÃO PETERSBURGO / MOSCOU 
Café da manhã BUFÊ. Manhã livre, em horário apropriado, traslado até a 
estação de trens de São Petersburgo para embarcar no moderno trem 
de alta velocidade Sapsan que cobre a distância de 650 quilômetros 
desde São Petersburgo até Moscou em menos de 5 horas (BILHETE DE 
TREM desde São Petersburgo a Moscou em Primeira Classe  INCLUSO). 
O trem Sapsan, conhecido como “Falcão Peregrino“, pode chegar 
a alcançar 250 quilômetros por hora e é um dos mais modernos do 
mundo. Chegada em Moscou, recepção e traslado ao hotel. Noite livre. 

18° DIA - MOSCOU (RÚSSIA) 
Café da manhã BUFÊ. Visita a imponente capital da Rússia, fundada 
em 1147, e o maior centro político e cultural do país, apreciando a 
Praça Vermelha, o famoso Teatro Bolshoi e a Catedral de São Basílio - 
construída em 1560. Visitaremos a Gum, a maior loja de departamentos 
da capital e o metrô (ENTRADA INCLUSA), com antigas e modernas 
estações das mais belas e luxuosas do mundo: verdadeiras obras de 
arte. 

19° DIA - MOSCOU 
Café da manhã BUFÊ. Saída para visita ao interior do famoso Kremlin 
(ENTRADA INCLUSA), com a Catedral da Assunção, onde eram 
coroados os czares, o Campanário, o Sino da Czarina, o Canhão do Czar 
e muito mais. Aproveite o restante do dia livre para compras do famoso 
e variado artesanato russo. Sugerimos visita OPCIONAL ao belíssimo 
museu da Grande Vitória Russa, com continuação para a famosa Arbat 
Street.
Jantar standard de despedida de três pratos (entrada, prato principal 
e sobremesa) INCLUSO com uma taça de vinho da casa INCLUSA no 
famoso Café Pushkin (ou similar) de Moscou. 

20° DIA - MOSCOU / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Traslado PRIVADO INCLUSO sempre em carro 
de luxo COM ASSISTENTE local falando Português ou Espanhol do 
hotel de Moscou até o aeroporto de Moscou. Maleteiros INCLUSOS no 
Aeroporto de Moscou (UMA MALA POR PASSAGEIRO).

Kremlin Moscou
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• Alojamento em apartamento standard e De Luxe Fjord View em hotéis categoria Primeira e Luxo, INCLUSO 
café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol. 

06 refeições INCLUSAS e 01 welcome drink INCLUSO:
• 01 Welcome drink INCLUSO no ato do check-in no hotel de Copenhague;
• 01 Jantar standard de boas-vindas de três pratos ( entrada, prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma taça 
de vinho da casa INCLUSA no Restaurante Hereford Beefstou ( ou similar ) localizado no interior do  Tivoli Park de 
Copenhague;

• 01 Jantar no Ferry de Copenhague a Oslo,
• 01 Jantar no Hotel Ullensvang em Lofthus;
• 01 Jantar no Hotel Kviknes em Balestrand;
• 01 Jantar no Ferry de Estocolmo a Helsinque;
• 01 Jantar standard de despedida de três pratos (entrada, prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma taça de 
vinho da casa INCLUSA no famoso Café Pushkin (ou similar) de Moscou.

• Traslado PRIVADO INCLUSO sempre em carro de luxo COM ASSISTENTE local falando Português ou Espanhol do 
aeroporto de Copenhague até o hotel de Copenhague;

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO; 
• Luxuoso e fantástico Ferry entre Copenhague / Oslo em CABINE COMMODORE WITH BALCONY INCLUSA; 
• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde do mundo) de Gudvangen a Kaupanger;
• Luxuoso e fantástico Ferry entre Estocolmo / Helsinque em CABINE DE LUXO EXTERIOR; 
• Bilhete de Trem Allegro em Primeira Classe de Helsinki a São Petersburgo INCLUSO com maleteiro para UMA 
mala por passageiro INCLUSO; 

• Bilhete de Trem Sapsan em Primeira Classe de São Petersburgo à Moscou INCLUSO com maleteiro para UMA 
mala por passageiro INCLUSO; 

• Traslado PRIVADO INCLUSO sempre em carro de luxo COM  ASSISTENTE local falando Português ou  Espanhol do 
hotel de Moscou até o aeroporto de Moscou.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.

• Maleteiros INCLUSOS no Aeroporto de Copenhague (UMA MALA POR 
PASSAGEIRO).

• Traslado privado INCLUSO na chegada em Copenhague sempre em carro de luxo  
privado com Assistente local falando Português ou Espanhol;

• Jantar standard de boas-vindas de três pratos (entrada, prato principal e sobremesa 
INCLUSO com uma taça de vinho da casa INCLUSA no Restaurante Hereford 
Beefstou (ou similar) localizado no interior do Tivoli Park de Copenhague;

• Hotéis de categoria Primeira e Luxo em todo o roteiro;
• Passeios INCLUSOS de acordo com o roteiro;
• Ingressos INCLUSOS para as mais imperdíveis atrações;

CIDADE  HOTEL  CAT
Copenhague Copenhagen Marriot L
Ferry CPH-OSL Scandinavian Seaways (DFDS)
	 	 CABINE	COMMODORE	WITH	
	 	 BALCONY	 	 L
Lofthus	 	 Ullensvang	Apartamento	
	 	 Fjord	View.
  De Luxe rooms L
Bergen  Radisson Blu Royal
  Bryggen  L
Balestrand  Kviknes Apartamento 
	 	 Fjord	View	 	 P
Oslo	 	 Continental	Oslo	 L	
Estocolmo  Sheraton Stockholm L
Ferry	STO-HEL	 Silja	Line	DE	LUXE
	 	 EXTERIOR	 	 L
São Petersburgo Astoria  L
Moscou  Ararat Park Hyat
  Moscow  L

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR PREMIUM 
PLUS NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague e de Moscou até 
o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem; 
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 
lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, no 
máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como incluso; 
• Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM PLUS:

TOUR PREMIUM PLUS
ESCANDINÁVIA	E	RÚSSIA

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM PLUS E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

• Refeições (conforme indicado abaixo) INCLUSAS;
• Bilhete de 1ª classe INCLUSO no trem de alta velocidade “Allegro” com destino a 

belíssima cidade de São Petersburgo;
• Bilhete de 1ª Classe INCLUSO no trem Sapsan, conhecido como “Falcão Peregrino“ 

de São Petersburgo a Moscou;
• Jantar standard de despedida de três pratos (entrada, prato principal e sobremesa) 

INCLUSO com uma taça de vinho da casa INCLUSA no famoso Café Pushkin (ou 
similar) de Moscou;

• Traslado PRIVADO INCLUSO sempre em carro de luxo COM  ASSISTENTE local 
falando Português ou Espanhol do hotel de Moscou até o aeroporto de Moscou.

PREMIUM	PLUS,	um novo jeito Tumlare de viajar em que o conforto é o grande diferencial.
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SAÍDAS GARANTIDAS
Baixa Temporada 2019:
Janeiro: 03, 10, 17, 24 e 31
Fevereiro: 07, 14, 21e 28 
Março: 07, 14, 21 e 28

1º DIA - BRASIL / HELSINQUE 
Apresentação no Aeroporto para embarque com destino a Helsinque. 

2º DIA – HELSINQUE
Traslado SEM ASSISTENTE do Aeroporto de Helsinque até o hotel de 
Helsinque INCLUSO. Resto do dia livre. Hospedagem no hotel. 

3º DIA - HELSINQUE / ROVANIEMI 
Café da manhã BUFÊ no hotel. No início da manhã visita panorâmica pela 
bela capital finlandesa, com Guia local falando Português ou Espanhol e 
Van local ou carro privado. Helsinki é conhecida como “a Filha do Báltico”, 
apreciaremos as Praças do Senado e do Mercado, a Catedral Luterana, 
o Palácio Presidencial, o Estádio Olímpico a Igreja encravada na rocha e 
muito mais. A visita termina no hotel de Helsinque. Tarde livre. Às 18:15, os 
passageiros terão um serviço de maleteiros desde o hotel até a Estação de 
Trem de Helsinki que fica justo em frente do hotel. O trem sai de Helsinki as 
18:52. Trem cama noturno de 1a Classe desde Helsinki até Rovaniemi. Noite 
a bordo do trem. 

4º DIA - ROVANIEMI / VISITA AO MUNDO ENCANTADO DE PAPAI 
NOEL / AURORA BOREALIS SAFARI EM SNOWMOBILES / ROVANIEMI 
Chegada em Rovaniemi às 07:28. Recepção na Estação de Trem e transfer 
com destino ao hotel com Assistente local falando Espanhol ou Inglês. 
Check-in e café da manhã BUFÊ. Após, saída para realizarmos um sonho de 
infância: visita ao mundo encantado de Papai Noel. Percorrendo, em tour 
privado, com Guia local falando Inglês ou Espanhol, a ‘‘Aldeia de Joulupuki’’, 
uma cidadezinha de contos de fadas. Visitaremos a casa onde vive o bom 
velhinho (ENTRADA INCLUSA) – exatamente sobre a linha do Círculo Polar 
– e veremos seu trenó e as renas encantadas. Não perca a chance de deixar 
as cartinhas dos filhos ou netos e tirar uma foto para a posteridade! O Tour 
termina no hotel. Tarde livre. Esta noite, teremos uma experiência incrível 
um Safári Regular em Snowmobiles para tentarmos admirar a Aurora Boreal, 
com Guia local falando Inglês. Experimentaremos a noite do Ártico em 
Snowmobiles através da floresta coberta de neve com o rio congelado. Com 
um pouco de sorte, viajaremos sob um céu brilhante iluminado pela lua e 
as estrelas. Pode ser que a Aurora Boreal irá aparecer para nos mostrar o 

Helsinque - 1 noite | Trem de Helsinque a Rovaniemi - 1 noite | Rovaniemi - 2 noites

ATENÇÃO!  ESTE É UM TOUR SEM ACOMPANHAMENTO DE GUIA BRASILEIRO.

Snowmobiles

Rovaniemi

MARAVILHAS DA LAPÔNIA
6 dias e 4 noites
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caminho. Saborearemos bebidas quentes e um lanche em uma fogueira para aprender mais sobre a Aurora Boreal e a Lapônia. NOTA IMPORTANTE: Este é um 
Tour Regular com Guia local falando INGLÊS. Os passageiros terão que se apresentar por conta própria no ponto de partida do organizador do Tour ( Lapland 
Safaris: Rua Koskikatu No 1, Rovaniemi). A distância desde o Hotel Original Sokos Vaakuna Rovaniemi ( Rua Koskikatu No 4) é de só 1 minuto caminhando. É 
altamente recomendável que os passageiros aluguem roupa adequada de frio para fazer este passeio.

5º DIA - ROVANIEMI / IGLU (27 QUILÔMETROS OU 26 MINUTOS) 
Café da manhã BUFÊ. Manhã livre em Rovaneimi. Às 16:00 traslado INCLUSO do hotel com destino a um Iglu em Rovaniemi. Chegada e hospedagem no Iglu. 
Visita ao Bar de Gelo (sem consumo). 

6º DIA - IGLU / ROVANIEMI / HELSINQUE 
Café da manhã e BUFÊ livre no Iglu. Traslado INCLUSO do Iglu de Rovaniemi até o aeroporto SEM ASSISTENTE.

NOTA IMPORTANTE: BILHETE AÉREO EM CLASSE TURÍSTICA DE ROVANIEMI ATÉ HELSINQUE INCLUSO. SE POR MOTIVOS DE CONEXÃO AÉREA PRECISAR DE 
UMA NOITE EXTRA EM HELSINQUE NESTE DIA, POR FAVOR SOLICITE A RESERVA AO SEU OPERADOR.

ESCRITÓRIO PRÓPRIO DA TUMLARE EM ROVANIEMI DURANTE A TEMPORADA DE INVERNO 
EUROPEU COM ATENDIMENTO EM INGLÊS.

Rena no inverno da Lapônia, Rovaniemi - Finlândia
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística 
superior e primeira. INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Visita panorâmica INCLUSA em Helsinque com guia local falando 
Português ou Espanhol;

• Passeio e visita INCLUSA ao mundo encantado de Papai Noel em 
Rovaniemi conforme roteiro com guias locais falando Espanhol ou 
Inglês com ingresso na casa do Papai Noel INCLUSO;

• Safári Regular em Snowmobiles para tentarmos admirar a Aurora 
Boreal, com guia local falando Inglês. Os passageiros terão que se 
apresentar por conta própria no ponto de partida do organizador do 
Tour (Lapland Safaris: Rua Koskikatu No 1, Rovaniemi).

• Van de luxo ou carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO (SEM 
ASSISTENTE) para Traslado do aeroporto até o hotel de Helsinque; 

• Van de luxo ou carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO para 
visita panorâmica em Helsinque;

• Trem noturno de 1a Classe desde Helsinque a Rovaniemi com noite a 
bordo do trem; 

• Van de luxo ou carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO desde 
a Estação de Trem até o hotel de Rovaniemi, com guia local falando 
Espanhol ou Inglês;

• Van de luxo ou carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO para 
Passeio ao mundo encantado de Papai Noel em Rovaniemi, com guia 
local falando Espanhol ou Inglês. o passeio termina no hotel; 

• Van de luxo ou carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO para 
traslado do hotel até um Iglu em Rovaniemi; 

• Van de luxo ou carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO para 
Traslado do Iglu até o aeroporto de Rovaniemi; 

• Bilhete aéreo em Classe Turística de Rovaniemi até Helsinque INCLUSO 
com franquia de uma mala com, no máximo, 20 kgs. por pessoa.

• Guia local falando Espanhol ou Português para visita panorâmica em 
Helsinque; 

• Guia local falando Espanhol ou Inglês no passeio ao mundo encantado 
de Papai Noel em Rovaniemi; 

• Guia local falando Inglês no Safári Regular em Snowmobiles para 
tentarmos admirar a Aurora Borealis em Rovaniemi.

TOUR PREMIUM
MARAVILHAS	DA	LAPÔNIA

Padrão	Tumlare	que	você	já	conhece:	hotéis	centrais	de	categoria	turística	superior	e	primeira,	passeios,	
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

Linha divisória do  círculo Ártico, Rovaniemi - Finlândia

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:
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CIDADE   HOTEL   CAT

Helsinque   Holiday Inn Helsinki City Center P

De Helsinque a Rovaniemi  Trem   P

Rovaniemi		 	 	 Original	Sokos	Vaakuna	Rovaniemi	 TS

Rovaniemi	 	 	 Arctic	Snow	Hotel	&	Glass	IGLOO	 P

	 	 	 Santa`s	Hotels	Arctic	Circle	Igloos	 P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de hotéis confirmadas para 
esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR PREMIUM NÃO INCLUEM:
• Refeições não mencionadas; 

• Bilhete Aéreo do Brasil até Helsinque e de Helsinque até o regresso ao Brasil; 

• Seguro assistência saúde/bagagem;

• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, lavanderia); 

• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais; 

• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa); 

• Qualquer item não mencionado como incluso; 

• Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Aurora Boreal
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SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018:
Julho: 07 e 21 | Agosto: 11 e 25
Setembro: 07 e 22

1° DIA - BRASIL / VILNIUS (LITUÂNIA) 
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Vilnius. 

2° DIA - VILNIUS 
Chegada a Vilnius, a capital da Lituânia. Traslado SEM ASSISTENTE do 
aeroporto de Vilnius até o hotel INCLUSO. Noite livre.
NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro encontrará os passageiros no 
final do dia no hotel.

3° DIA - VILNIUS / TRAKAI / VILNIUS 
Café da manhã BUFÊ. Após o café da manhã sairemos para uma visita 
de dia inteiro a Trakai e Vilnius. Trakai é uma pequena charmosa 
cidade que já foi capital da Lituânia na Idade Média localizada a 30 
minutos de ônibus desde Vilnius. Em Trakai visitaremos o Castelo 
Fortaleza do século XV (ENTRADA INCLUSA) localizado em uma Ilha 

do Lago Galve com acesso por uma ponte de madeira, e rodeado 
pelos lagos Galve, Totoriskai e Luka. Estes lagos formam parte de um 
grupo interconectado de lagos que consistem em ao menos trinta 
grandes e pequenos lagos. Do antigo castelo de Trakai só sobraram 
ruínas, o castelo atual foi totalmente reconstruído seguindo a planta 
original. No interior do castelo existe um Museu com peças, móveis 
e armas da Idade Média. Terminada a visita retornaremos a Vilnius. O 
centro histórico de Vilnius é muito fácil de se percorrer a pé, conhecido 
como Old Town, é um dos maiores e mais valiosos centros históricos 
do Leste Europeu que foi declarado patrimônio Mundial pela UNESCO. 
A menudo Vilnius é chamada como a cidade barroca onde podem se 
encontrar prédios de estilo gótico, renascentista e de outros estilos. Os 
monumentos mais importante são a Torre de Gediminas, a Catedral 
da Praça, a Igreja de São Pedro e São Paulo e a Igreja de São Kazimiero. 

Vilnius - 3 noites | Riga - 1 noite | Parnu - 1 noite | Tallinn - 2 noites

Riga

Vilnius

Riga

Parnu

Tallinn

BÁLTICO FASCINANTE
9 dias e 7 noites
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4° DIA - VILNIUS / MONTANHA DAS CRUZES DE SIAULIAL / 
PALÁCIO RUNDALE / RIGA (LETÔNIA) 
Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Riga, no caminho faremos 
uma parada para visitar a Montanha das Cruzes de Siaulial, que é o 
centro nacional de Peregrinação da Lituânia. Esta Montanha foi visitada 
pelo Papa João Paulo II, e nela poderemos ver mais de 10.000 cruzes 
de todos os tamanhos que simbolizam o desejo do povo da Lituânia 
pela liberdade. Terminada a visita continuaremos com destino ao 
Palácio Rundale (ENTRADA INCLUSA), localizado no distrito de Bauska 
é considerado o mais espectacular monumento arquitetônico barroco 
da Letônia. Este Palácio foi construído no século XVIII pelo arquiteto 
russo de origem italiana Francesco Bartolomeu Rastrelli, que também 
projetou o famoso Palácio de Inverno, sede do Museu Hermitage 
em St. Petersburgo. O prédio tem ambientes ricamente decorados 
por afrescos, móveis de época e obras de arte. Podemos destacar o 
Quarto de Dormir, o Toilette da Duquesa, as Salas do Trono, de Baile, de 
Mármore e de Ouro. Finalizada a visita continuaremos a nossa viagem 
com destino a Riga, a capital da Letônia.

5° DIA - RIGA / SIGULDA / CASTELO MEDIEVAL DE TURAIDA/ RIGA 
Café da manhã BUFÊ e visita panorâmica a esta maravilhosa cidade 
com mais de oito séculos de história, conheceremos o Mercado Central 
de Riga, considerado o maior mercado e bazar da Europa e é uma das 
estruturas mais notáveis do século XX, considerado como patrimônio 
da humanidade pela UNESCO; o Castelo de Riga, que pode ser visitado 
só na parte externa;  a Igreja de São Pedro com sua torre de 123 metros 
de altura; a Igreja de São João, uma pequena capela do século XIII 
atrás da Igreja de São Pedro; a Torre da Pólvora (Pulvertornis), a única 
torre que permaneceu em pé da muralha da cidade que hoje abriga 
o Museu da Guerra; a Catedral Doma, considerada a maior dos Países 
Bálticos construída no século XIII e que conta com um magnífico órgão 
que data de 1844; e o Museu da Ocupação da Letônia que documenta 
o cerco e ocupação do país por diferentes forças entre os anos de 
1940 e 1991. O centro histórico de Riga foi declarado patrimônio da 
humanidade pela UNESCO, e a cidade é, particularmente, notável 
por sua arquitetura Art Nouveau. Após o almoço, (NÃO INCLUSO), 
continuação da nossa viagem com destino a Sigulda onde faremos 
uma breve visita a esta cidade conhecida como o coração da Suíça da 
Letônia, localizada no Parque Nacional de Gauja visitando as Ruínas do 
Castelo de Sigulda (INGRESSO INCLUÍDO). Ao final da visita, seguiremos 
em direção ao Castelo Medieval de Turaida (INGRESSO INCLUÍDO), 
construído em 1214 está localizado em uma esplêndida paisagem 
no alto de um morro de 80 metros entre dois barrancos no Rio Gauja, 
e é considerado um dos mais antigos castelos visíveis da Letônia e 
o melhor castelo medieval explorado dos Países Bálticos. A região, 
de impressionante beleza natural, abriga ainda um lindo parque de 
esculturas e o pequeno Museu Livoniano, dedicado aos habitantes 
históricos da região. No fim da visita regresso a Riga. 

6° DIA - RIGA / PARNU 
Café da manhã BUFÊ. Saída em direção a Parnu. Com uma história de 
160 anos, é a mais procurada cidade de veraneio da Estônia. Nas noites 
quentes do verão, os jovens foliões embalam os bares à beira-mar, as 
discotecas, e os cafés ao ar livre. Durante o dia as pessoas desfrutam 

da praia e também dos museus, galerias, boutiques coloridas e lojas 
localizadas na parte antiga da cidade, a Old Town. Na nossa visita 
panorâmica conheceremos a rua de pedestres, a pequenina Igreja de 
Santa Catarina e a praia de Parnu, principal cartão postal. No final da 
visita, aproveitem para relaxar na praia ou desfrutar dos encantadores 
cafés de Parnu. 

7° DIA - PARNU/ TALLINN ( ESTÔNIA ) 
Após o café da manhã BUFÊ, continuaremos com destino a Tallinn, 
localizada às margens do Mar Báltico. Chegada em Tallinn e visita 
panorâmica aos principais pontos turísticos, históricos e arquitetônicos 
da cidade, conhecida como a “Pequena Praga”, conheceremos a 
Praça da Câmara Municipal, o prédio da Prefeitura de estilo gótico, 
considerado o maior símbolo da arquitetura da Estônia, a muralha 
medieval, a Igreja do Espírito Santo, o Castelo de Troompea, que hoje 
é a sede do Parlamento, a cidade velha e a famosa Catedral Alexander 
Nevski. A tarde será livre para descobrirmos os encantos escondidos 
desta cidade com mais de oitocentos anos transformada em uma 
colcha de retalhos de áreas históricas. O orgulho e a alegria da cidade é, 
sem dúvida, a sua cidade velha medieval, mas igualmente encantador 
é o distrito Kadriorg, uma viagem ao passado na época em que a 
Estônia foi governada pelos czares russos. Outras áreas de Tallinn são 
perfeitas para aqueles que querem ter uma ideia de como era a vida na 
era soviética, ou, simplesmente, para quem deseja conhecer a vida ao 
ar livre dos habitantes locais. 
 
8° DIA - TALLINN 
Café da manhã BUFÊ. Dia livre para continuar conhecendo esta 
fascinante cidade desde o Mirante de Kohtu com a magnífica vista das 
muralhas medievais e suas torres de defesa, ou para visitar o Museu da 
KGB, a polícia secreta Soviética, localizado no hotel Viru. Para compras, a 
feira de artesanato da Prefeitura é uma excelente opção. À noite Jantar 
de despedida INCLUSO com Show Medieval em um típico Restaurante 
da cidade. 

9° DIA - TALLIN / BRASIL 
Café da manhã BUFÊ. Traslado SEM ASSISTENTE do hotel até o 
aeroporto de Tallinn INCLUSO.

NOTA IMPORTANTE: O Guia Brasileiro NÃO acompanha os passageiros 
no traslado de saída até o aeroporto. Como há muitos voos e conexões 
diferentes para a saída da Europa, é possível que o Guia Brasileiro 
não permaneça na cidade, neste dia, até que o último passageiro 
embarque de volta ao Brasil. Em todo o caso, o Guia Brasileiro dará 
previamente todas as informações aos passageiros sobre o traslado 
de saída.
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira 
e primeira superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas conforme roteiro com guias locais falando 
Português ou Espanhol INCLUSO; 

• Ingresso INCLUSO no Castelo Fortaleza do século XV em Trakai; 
• Ingresso INCLUSO no Palácio Rundale localizado no distrito de 
Bauska na Letônia;

• Ingresso INCLUSO nas Ruínas do Castelo de Sigulda; 
• Ingresso INCLUSO no Castelo Medieval de Turaida.

• 01 jantar de despedida INCLUSO com Show Medieval em um típico 
Restaurante de Tallinn.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO.

• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na 
Europa INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA;
• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
BÁLTICO	FASCINANTE

Padrão Tumlare que você já conhece: hotéis centrais de categoria primeira e primeira superior, passeios, 
ingressos para as mais imperdíveis atrações e refeições (conforme indicado abaixo) inclusas, o que torna a 
experiência de viajar em grupo ainda mais inesquecível.

   O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

CIDADE  HOTEL  CAT
Vilnius	 	 Holiday	Inn	Vilnius	 P
  Radisson Blu Lietuva P
	 	 Vilnius	Grand	Resort	 PS
	 	 Crown	Plaza	Vilnius	 P
	 	 Amberton	Vilnius	 P
Riga  Radisson Blu Latvija P
	 	 Welltum	Centrum	&	Spa	P
  Tallink Riga  P
  Radisson Blu Daugava P
Parnu	 	 Strand	Spa	&
  Conference  P
	 	 Estonia	Resort	&	Spa	 P
  Hedon Spa  PS
  Rannahotell  P
Tallinn  Radisson Blu Sky Tallinn P
  Palace  P
  Sokos Estoria Tallinn PS
  Radisson Blu Olumpia PS
	 	 Nordic	Forum	 PS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Refeições não mencionadas; 
• Ingressos e passeios não mencionados 
como inclusos no Tour Premium; 
•	Bilhete	aéreo	do	Brasil	até	Vilnius	e	de	
Tallinn até o regresso ao Brasil; 
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia); 
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais; 
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa); 
• Qualquer item não mencionado como 
incluso; 
•Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

Castelo Trakai - Islândia
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SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018:
Junho: 23 | Julho: 14 | Agosto: 11

1° DIA - BRASIL / COPENHAGUE 
Apresentação no aeroporto para embarque com destino a Copenhague. 

2° DIA - COPENHAGUE (DINAMARCA) / REYKJAVIK (ISLÂNDIA) 
Chegada a Reykjavik, a capital da Islândia com conexão em 
Copenhague na Dinamarca. Traslado do aeroporto de Reykjavik até o 
hotel INCLUSO com Guia local falando Português, Espanhol ou Inglês. 
Noite livre. NOTA IMPORTANTE: BILHETE AÉREO DE COPENHAGUE ATÉ 
REYKJAVIK NÃO INCLUSO. 

3° DIA - REYKJAVIK 
Café da manhã BUFÊ. Hoje faremos um passeio, com Guia local falando 
Português ou Espanhol, para a “Blue Lagoon” ou Lagoa Azul, uma 
piscina natural geotermal de águas quentes formada por campos 
de lava vulcânica no meio do deserto da Islândia. A Lagoa Azul é 
conhecida por suas propriedades especiais e seu efeito benéfico sobre 
a pele e atrai visitantes de todo o mundo em busca de saúde, lazer 
e uma experiência exótica. Teremos a oportunidade de tomar um 

refrescante banho em suas águas agradavelmente quentes, rica em 
minerais, conhecida por suas propriedades curativas. Após o banho 
desfrutaremos de um almoço de 3 pratos INCLUSO no Restaurante 
Lava na Lagoa Azul. À tarde seguiremos em uma aventura inesquecível 
para observar baleias, botos, golfinhos e aves marinhas, em seu habitat 
natural: a costa de Reykjavík. 

4° DIA - REYKJAVIK / AVENTURA NA COSTA SUL / REYKJAVIK 
Café da manhã BUFÊ. Hoje faremos uma viagem, com Guia local 
falando Português ou Espanhol, pelas paisagens deslumbrantes da 
costa sul da Islândia. Esta é a terra da “Saga de Njal” repleta de histórias 
lendárias. Durante a visita conheceremos as belas paisagens locais, suas 
vastas planícies formadas pelos rios glaciais, as falésias escarpadas de 
Dyrholaey e as cachoeiras espetaculares de Seljalandsfoss e Skogarfoss. 
Ao longo do caminho, poderemos ter uma vista inesquecível dos 
vulcões Hekla e do “impronunciável” Eyjafjallajökull. Retorno ao hotel 
ao final do passeio. Noite livre. 

ATENÇÃO! ESTE É UM TOUR SEM ACOMPANHAMENTO DE GUIA BRASILEIRO.

Geiser

EXTENSÃO: ISLÂNDIA
6 dias e 4 noites
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5° DIA - REYKJAVIK / “GOLDEN CIRCLE “ OU CÍRCULO DE OURO / REYKJAVIK 
Café da manhã BUFÊ. Hoje faremos um passeio de dia inteiro, com Guia local falando Português ou Espanhol, pelo “Golden Circle “ ou Círculo de 
Ouro, que inclui o Parque Nacional Aingvellir, local onde as placas tectônicas Norte América e Eurasia se encontram. Além disto, visitaremos as 
impressionantes cachoeiras Gullfoss, um rio de águas claras que despenca de uma altura de mais de 30 metros; conheceremos os geisers naturais 
que são águas ferventes que jorram até mais de 20 metros de altura, com formações únicas localizadas em um dos principais cartões postais da 
Islândia: o Parque Nacional Geysir; e o local do Parlamento Viking com mais de 1000 anos de história. No final da visita regressaremos a Reykjavik. 
Noite livre. 

6° DIA - REYKJAVIK / COPENHAGUE (DINAMARCA) 
Café da manhã BUFÊ. Traslado do hotel até o aeroporto de Reyjkavik INCLUSO, com Guia local falando Português, Espanhol ou Inglês.

NOTA IMPORTANTE: BILHETE AÉREO DE REYKJAVIK A COPENHAGUE NÃO INCLUSO. 

Reykjavik
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria primeira, 

INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando 

Português ou Espanhol.

• 01 almoço de 3 pratos INCLUSO no Restaurante Lava na Lagoa Azul.

• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO.

• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa); 

• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA; 

• Traslados INCLUSOS Aeroporto-Hotel-Aeroporto SEM ASSISTENTE.

TOUR PREMIUM
EXTENSÃO:	ISLÂNDIA

Extensão	SEM	Guia	Brasileiro	Acompanhante	para	ser	combinada	com	os	roteiros:	Dinamarca	&	Noruega	
Exuberante,	Escandinávia	Magnífica,	Escandinávia	&	Finlândia	e	Escandinávia	&	Rússia.

CIDADE  HOTEL  CAT

Reykjavik  Reykjavik City Center P
  Radisson Blu 1919 P

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de 
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no 
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR 
PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Guia Brasileiro Acompanhante;
• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Reykjavik e de 
Reykjavik até o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, 
bebidas, lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e 
internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma 
mala com, no máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como 
incluso;
• Qualquer item mencionado como 
sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Lagoa Azul - Islândia
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SAÍDAS GARANTIDAS
Alta Temporada 2018:
Junho: 26 | Julho: 03 e 10

* EXTENSÃO SEM GUIA BRASILEIRO ACOMPANHANTE. PARA SER COMBINADO COM O ROTEIRO ESCANDINÁVIA E FINLÂNDIA
Uma oportunidade única para conhecer o belo fenômeno que acontece durante o verão europeu ao norte do círculo ártico: O Sol da Meia Noite! 

Época na qual o sol é visível por todas as 24 horas do dia durante cerca de 30 dias. 

Lago na Finlândia

1º DIA - HELSINQUE / ROVANIEMI 
Traslado SEM ASSISTENTE desde o centro até o aeroporto de Helsinque 
INCLUSO. Embarque em um curto voo com destino a charmosa vila de 
Rovaniemi, capital da Lapônia, nos limites do Círculo Polar.
NOTA IMPORTANTE: BILHETE AÉREO EM CLASSE TURÍSTICA DE 
HELSINQUE ATÉ ROVANIEMI INCLUSO. Chegada em Rovaniemi, a ‘‘Terra 
da Aurora Boreal’’ e ‘‘Lar do Papai Noel’’, uma das regiões mais fascinantes 
do planeta, com paisagens simplesmente indescritíveis! Traslado SEM 
ASSISTENTE do aeroporto até o hotel de Rovaniemi INCLUSO. Noite livre. 

2º DIA - ROVANIEMI 
Café da manhã BUFÊ. Saída para realizarmos um sonho de infância: visita 
ao mundo encantado de Papai Noel. Percorrendo, em tour privado, com 
Guia local falando Inglês ou Espanhol, a ‘‘Aldeia de Joulupukki’’, uma 
cidadezinha de contos de fada. Visitaremos a casa onde vive o bom 
velhinho (ENTRADA INCLUSA) – exatamente sobre a linha do Círculo 
Polar.  Não perca a chance de deixar as cartinhas dos filhos ou netos e 
tirar uma foto para a posteridade! Tarde livre. Aproveite para percorrer 
o comércio e conhecer o exclusivo artesanato da região da Lapônia. E 
isso não é tudo! A noite nos maravilharemos com o fenômeno conhecido 
como ‘‘Sol da Meia Noite’’. Para isso, começaremos a nossa mágica noite 

“sem noite” embarcando em um bote tradicional para seguir pelas águas 
do Rio Kemijoki, desfrutando do seu entorno. Em algum ponto, no meio 
da natureza ártica, nosso Guia nos preparará um Jantar típico. Antes da 
Meia Noite seremos conduzidos até o alto da colina de Ounasvaara, 
desde onde admiraremos o fascinante “Sol da Meia Noite”. Será o 
momento de propor um brinde com uma taça de vinho espumante 
pelas sensações mágicas vividas nas noites brancas da Lapônia. No final 
do passeio regressaremos ao hotel. NOTA IMPORTANTE: Este é um Tour 
Regular com Guia local falando INGLÊS. Os passageiros terão que se 
apresentar por conta própria no ponto de partida do organizador do 
Tour (Lapland Safaris: Rua Koskikatu No 1, Rovaniemi). A distância 
desde o Hotel Original Sokos Vaakuna Rovaniemi ( Rua Koskikatu No 4) 
é de só 1 minuto caminhando. 

3º DIA - ROVANIEMI / HELSINQUE 
Café da manhã BUFÊ. Traslado INCLUSO do hotel até aeroporto de 
Rovaniemi SEM ASSISTENTE.
NOTA IMPORTANTE: BILHETE AÉREO EM CLASSE TURÍSTICA DE 
ROVANIEMI ATÉ HELSINQUE INCLUSO. SE POR MOTIVOS DE CONEXÃO 
AÉREA PRECISAR DE UMA NOITE EXTRA EM HELSINQUE NESTE DIA, POR 
FAVOR SOLICITE A RESERVA AO SEU OPERADOR.

EXTENSÃO: SOL DA MEIA NOITE
3 dias e 2 noites
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• Alojamento em apartamento standard em hotéis categoria turística 
superior, INCLUSO café da manhã BUFÊ.

• Passeio e visita INCLUSA ao mundo encantado de Papai Noel conforme 
roteiro com guias locais falando Espanhol ou Inglês; Ingresso para casa do 
Papai Noel INCLUSO em Rovaniemi. 

• Tour Regular ao fenômeno conhecido como ‘‘Sol da Meia Noite’’ com 
guia local falando Inglês. Os passageiros terão que se apresentar por conta 
própria no ponto de partida do organizador do Tour (Lapland Safaris: Rua 
Koskikatu No 1, Rovaniemi).

• 01 Jantar típico INCLUSO preparado, no meio da natureza ártica, pelo guia 
do Tour Regular ao fenômeno conhecido como ‘‘Sol da Meia Noite’’.

• Van de luxo ou Carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO (SEM 
ASSISTENTE) para Traslado do centro até o aeroporto de Helsinque; 

• Bilhete Aéreo em Classe Turística de Helsinque até Rovaniemi INCLUSO 
com franquia de uma mala com, no máximo, 20 kgs. por pessoa. 

• Van de luxo ou Carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO (SEM 
ASSISTENTE) para Traslado do aeroporto até o hotel de Rovaniemi; 

• Van de luxo ou Carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO para 
Passeio e visita ao mundo encantado de Papai Noel em Rovaniemi com 
guia local falando Espanhol ou Inglês. 

• Van de luxo ou Carro de passeio com ar-condicionado INCLUSO (SEM 
ASSISTENTE) para Traslado do hotel até o Aeroporto de Rovaniemi; 

• Bilhete Aéreo em Classe Turística de Rovaniemi até Helsinque INCLUSO 
com franquia de uma mala com, no máximo, 20 kgs. por pessoa.

• Guia local falando Espanhol ou Inglês no passeio ao mundo encantado de 
Papai Noel. 

• Guia local falando Inglês no Tour Regular ao fenômeno conhecido como o 
‘‘Sol da Meia Noite’’.

TOUR PREMIUM
EXTENSÃO:	SOL	DA	MEIA	NOITE

Extensão	SEM	Guia	Brasileiro	Acompanhante	para	ser	combinada	com	o	roteiro:	Escandinávia	e	Finlândia.

CIDADE HOTEL  CAT

Rovaniemi Original Sokos
	 Vaakuna	Rovaniemi	 TS

*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem 
outras opções de hotéis confirmadas para esse Tour, 
consulte a lista completa de hotéis no final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR PREMIUM NÃO INCLUEM:

• Guia Brasileiro Acompanhante;
• Assistente no transfer desde o centro até o aeroporto de 

Helsinque;
• Assistente no transfer desde o aeroporto até o hotel de 

Rovaniemi;
• Assistente no transfer desde o hotel até o Aeroporto de 

Rovaniemi;
• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Helsinque e de Helsinque até 

o Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas, 

lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, no 

máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluído;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.

HOTÉIS TOUR PREMIUM:

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:

Rovaniemi - Finlândia

7372



LISTA DE HOTÉIS - PREMIUM
Os hotéis listados abaixo e agrupados por cidade estão todos confirmados e são considerados similares entre si, por isso qualquer um deles pode  
ser usado em qualquer uma das datas de saída Premium dos Roteiros Europeus com Guia Brasileiro em 2018/2019, de maneira a substituir o hotel 
publicado na página de cada Tour. Lembramos ainda que a Tumlare reserva-se ao direito de utilizar hotéis considerados similares em categoria e 
localização aos publicados neste folheto, ainda que estes não estejam expostos nesta lista.

CIDADE  HOTEL    CAT. CIDADE  HOTEL    CAT.
Agrigento	 	 Baia	Di	Ulisse	ou	similar	 	 	 PS
  Best Western Dioscury Bay ou similar P
  Blu Hotel Kaos ou similar  P
  Colleverde Park ou similar  P
	 	 Della	Valle	ou	similar	 	 	 P
  Exclusive ou similar   P
  Kore ou similar   P
Aix-en-Provence Aquabella    P
  Le Pigonnet    P
  Grand Hôtel Roi René Aix-en-Provence 
  Centre    P
Amsterdam		 Marriott	 	 	 	 P
	 	 NH	City	Centre	 	 	 P
  Radisson Blu City Center   P
Assis  Cenacolo Assisi ou similar  P
	 	 Giotto	ou	similar	 	 	 P
Atenas  Divani Caravel   L
	 	 NJV	Athens	Plaza	 	 	 P
  Wyndham Grand   P
  Athens Ledra   P
  Athens Gate   P
  Athenian  Callirhoe   P
Aviemore  Aviemore  Highland   P
Balestrand	 	 Kviknes	Apartamento	Fjord	View	 	 P
Barcelona  H10 Casanova ou similar  P
Belfast  Radisson Blu Belfast   P
  Hilton Belfast   P
  Fitzwilliam    P
  Europa    P
Bergen  First Marin    P
Berlim  Berlin    P
  Andels Berlin   P
  Riu Plaza Berlin   P
Braga  Mercure Braga Centro   P
Bruges  Grand Caselbergh   P
  Oud Huis Peelaert   P
Bruxelas  Radisson Blu Royal   P
  Sheraton  Brussels   P
Budapest	 	 Novotel	Danube	 	 	 P
Bursa	 	 Almira	Hotel	&	Spa	 	 	 PS
Capadócia  Peri Tower    P
Casablanca  Movenpick ou similar   L
Castellina	in	Chianti	 Hotel	típico	da	Toscana	 	 	 P
Copenhague Scandic Copenhagen   P
  The Square    P
  Scandic Weber   P
  Imperial    P
Cracóvia  Mercure Stare Miasto   P
De Helsinque a
Rovaniemi  Trem    P
De	Nápoles	a	Palermo	 Ferry	 	 	 	 P
Dijon  Grand Hotel De La Cloche
	 	 (Ex-Sofitel	Dijon	La	Cloche)	 	 PS
  Océania Le Jura   P 
  Philippe Le Bom   P
Dublin  The Gibson    P 
	 	 Radisson	Cardiff	Lane	 	 	 P	
  Ballsbridge    P 
  Ashling Dublin   P 
  Clarion Dublin City   P 
Dubrovnik	 	 Valamar	Lacroma	 	 	 PS	
	 	 Valamar	Argosy	 	 	 P	
Edimburgo	 	 G	&	V	Royal	Mile	Edinburgh	
  (Ex-Missoni Edinburgh)   PS 

  Radisson Blu Edinburgh   PS 
  The Carlton Edinburgh   P 
  Hilton Edinburgh Grosvenor  PS 
Estocolmo  Scandic Park   PS 
  Clarion Sign    P 
Fátima	 	 Santa	Maria		 	 	 P	
Ferry	CPH-OSL	 Scandinavian	Seaways	(DFDS)	CABINE	EXTERNA	 P	
Ferry	STO-HEL	 Silja	Line	CABINE	EXTERNA	 	 P	
Fez  Palais Medina $ SPA ou similar  P 
Florença  AC Firenze ou similar   P 
  Albani ou similar   P 
  Cerretani Firenze ou similar  P 
  Starhotel Michelangelo ou similar  P 
  Bernini Palace ou similar  P 
Glasgow  Double Tree by Hilton City Center  P 
  Hilton Glasgow   PS 
  Millenium Glasgow   P 
  Radisson Blu Glasgow   P 
  Glasgow Marriot   P 
  Hilton Grosvenor   P 
Granada  Gran Luna Granada   P 
Grindelwald		 Romantik		Schweizerhof	ou	similar	 	 P
Helsinque	 	 Original	Sokos	Vaakuna	Helsinque	 	 P	
  Holiday Inn Helsinki City Center  P 
Hvar  Amfora    P 
  Adriana    P 
Interlaken  Interlaken ou similar   P 
  Metropole ou similar   P 
  Royal St Georges ou similar  P 
Istambul  Marmara Pera   PS 
  Marmara Taksim   PS 
  Ankara Midi    PS
Ljubljana  Best Western Premier Slon  P 
  Radisson Blu Plaza   P 
Kusadasi  Sealight    L 
Lisboa  Mundial    P 
Liverpool	 	 Marriott	Liverpool	 	 	 P	
  Radisson Blu Liverpool   P 
	 	 Novotel	Liverpool	Centre	 	 P	
Lofthus	 	 Ullensvang	Apartamento	Fjord	View		 PS	
Londres  Millenium  Gloucester   P 
  Meliá White House   P 
  Radisson Blu Portman   P
  Walton    P
Lucerna  Astoria  ou similar   P
  The Hotel  ou similar   P
  Palace ou similar   P
  Schweizerhof Luzern ou similar  P
Lugano  Lugano Dante Centre ou similar  P
  De la Paix ou similar   P
Lyon	 	 Sofitel	Lyon	Bellecour	 	 	 L
  Radisson Blu Lyon   P
Madrid  Paseo del Arte (ex-Husa )  P
Marbella  Gran Meliá Don Pepe ou similar  L
Marrakech	 	 Atlas	Medina	&	SPA	ou	similar	 	 P
Milão  Sheraton Four Points ou similar  P
  Starhotel Ritz Milano ou similar  PS
	 	 Grand	Visconti	Palace	ou	similar	 	 PS
Montreaux  Royal Plaza ou similar   PS
Moscou  Hilton Leningraskaya   PS
  Holiday Inn Sokolniki   P
  DoubleTree by Hilton Moscow Marina P
Mykonos  Rhenia    PS
  San Marco    PS

263262



CIDADE  HOTEL    CAT. CIDADE  HOTEL    CAT.
  Porto Mykonos   P
  Grand Beach   P
	 	 Petinos	 	 	 	 P
  San Antonio Summerland  P
Nice	 	 Holiday	Inn	Nice	 	 	 P
  Beau Rivage    P
  Aston La Scala   P
	 	 Nice	Riviera		 	 	 P
Opatija	 	 Agava	 	 	 	 P
	 	 Grand	Four	Opatija	 	 	 P
  Admiral    P
  Kristal    P
  Palace Bellevue   P
	 	 Continental		 	 	 P
Oslo	 	 Clarion	Royal	Christiania		 	 P
  Radisson Blu Plaza   PS
  Thon Opera    P
  Radisson Blu Scandinavia  PS
Pamukkale  Colossae Thermal   PS
Palermo  Ambasciatori ou similar   P
  Mercure Palermo Centro ou similar  P
  Mercure Palermo Excelsior ou similar P
  Centrale Palace ou similar  P
  Frederico II ou similar   PS
  Garibaldi ou similar   P
Paris  Catalogne Paris Gare Montparnasse  P
  Pullman Montparnasse   PS
Parnu	 	 Strand		Spa	&	Conference	 	 P
	 	 Estonia	Resort	&	Spa	 	 	 P
  Hedon Spa    P
  Rannahotell    P
Porto	 	 Crowne	Plaza	(Ex	-	Tiara	Atlantic	Porto)	 PS
	 	 Porto	Palácio	Congress	&	SPA	 	 PS
Praga  Occidental Praha Five   P
	 	 Majestic	Plaza	Prague	 	 	 P
  Astoria Prague   P
  Falkensteiner Maria Prag  P
Rabat  MGallery Rabat Le Diwan  P
Riga  Radisson Blu Latvija   P
	 	 Welltum	Centrum	&	Spa		 	 P
  Tallink Riga    P
  Radisson Blu Daugava   P
Roma  Cicerone ou similar   P
	 	 NH	Leonardo	da	Vinci	ou	similar	 	 P
  The Building ou similar   P
Rovaniemi	 	 Original	Sokos	Vaakuna	Rovaniemi	 	 TS
	 	 Arctic	Snow	Hotel	&	Glass	IGLOO	 	 P
	 	 Santa´s	Hotels	Arctic	Circle	Igloos	 	 P
Salamanca  Alameda Palace   PS
Santa Margherita
Ligure  Lido Palace ou similar   P
  Best Western Regina Elena ou similar P
  Best Western Excelsior Rapallo 
  (Localizado na Cidade de Rapallo a 3,5 
  quilometros de Santa Margherita Ligure)
  ou similar    PS
Santiago	de	
Compostela		 NH	Collection	Santiago	 	 	 PS
  AC Palacio del Carmen   PS
Santorini  Splendour Resort   P
  Crown Suites   PS
  Daedalus    P
  El Greco    P
  Santorini Palace   P
  Rose Bay    P
	 	 Aphrodit	Venus	 	 	 P
São Petersburgo Crowne Plaza Ligovsky   P
	 	 Novotel	St	Peterburg	Centre	 	 P
  Ambassador   P
Saraievo  Bristol    P
Sevilha	 	 NH	Collection	Savilha	ou	similar	 	 P
Sorrento  Art Hotel Grand Paradiso ou similar  P
	 	 Art	Hotel	Villa	Fiorella	ou	similar	 	 P

  Best Western Solara ou similar  P
  Central ou similar   P
	 	 Cristina	ou	similar	 	 	 P
  Europa Palace (Main Building) ou similar P
  Michelangelo ou similar   P
  GH Riviera ou similar   P
	 	 Grand	Hotel	Vesuvio	ou	similar	 	 P
  Hilton Sorrento ou similar  P
  Grand Hotel La Pace  ou similar  P
  Grand Hotel Parco Del Sole ou similar P
  Admiral ou similar   P
Split  Atrium    P
  Radisson Blu Split   PS
  Park    P
  Meridien Lev   P
St. Moritz  Schweizerhof ou similar   P
  Crystal ou similar   P
  Kempinsky Gran Hotel des Bains 
  St. Moritz ou similar   PS
Stratford-Upon-	Avon	 Alvesnor	Manor	 	 	 P
  Billesley Manor   P
	 	 Macdonald	Swans	Nest	 	 	 P
  Walton    P
Tallin  Radisson Blu Sky Tallinn   P
  Palace    P
  Sokos Estoria Tallinn   PS
  Radisson Blu Olumpia   PS
	 	 Nordic	Forum	 	 	 PS
Taormina  Excelsior Palace  ou similar  P
	 	 Villa	Belvedere	ou	similar	 	 P
	 	 Villa	Deodoro	ou	similar		 	 P
	 	 Villa	Esperia	ou	similar	 	 	 PS
Valência	 	 Meliá	Valencia	ou	similar	 	 P
Varsóvia	 	 Mercure	Grand	 	 	 P
  Regent    PS
	 	 Novotel	Centrum	 	 	 P
  Radisson Sobieski   P
  Radisson Centrum   PS
Veneza	 	 Santa	Marina	ou	similar	 	 	 P
	 	 Mônaco	&	Grand	Canale	ou	similar	 	 P
	 	 All´Angelo	ou	similar	 	 	 P
	 	 Starhotel	Splendid	Venice	ou	similar	 	 P
	 	 Kette	ou	similar	 	 	 P
	 	 Cavalletto	&	Doge	Orseolo	ou	similar		 P
	 	 Bonvecchiati	ou	similar	 	 	 P
	 	 Continental	Venice	ou	similar	 	 P
  Eurostars Residenza Cannareggio ou similar P
  Gabrielli ou similar   P
	 	 Hilton	Molino	Stucky	Venice	ou	similar	 L
	 	 JW	Marriott	Venice	Resort	&	Spa	ou	similar	 L
Viena	 	 Falkensteiner		Am	Schottenfeld	 	 P
  Austria Trend Park Royal   P
  Fleming’s Hotel   P
	 	 AM	Konzerthaus	Vienna		 	 P
	 	 Imperial	Ridding	School	Renaissance	Viena	 P
Vilnius	 	 Holiday	Inn	Vilnius	 	 	 P
  Radisson Blu Lietuva   P
	 	 Vilnius	Grand	Resort	 	 	 P
	 	 Crowne	Plaza	Vilnius	 	 	 P
	 	 Amberton	Vilnius	 	 	 P
York	 	 Park	Inn	by	Radisson	York	City	Centre	 P
	 	 Novotel	York	Centre	 	 	 P
	 	 Hilton	York	 	 	 	 P
	 	 Marriott	York	 	 	 P
	 	 Holiday	Inn	York	 	 	 TS
  Hotel 53    TS
Zagreb  Sheraton Zagreb   P
Zermatt	 	 National	ou	similar	 	 	 PS
  Pollux ou similar   P
  Ambassador ou similar   P
	 	 Kreuz	&	Post	ou	similar	 	 	 P
Zurique  Central Plaza   ou similar   P
  Glockenhof ou similar   P
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Ankara  Segmen    T
Assis  Dei Priori ou similar   T
  Casa Leonori ou similar   P
  Cristallo ou similar   P
Atenas  Polis Grand    T
  Best Western Museum   TS
  President    TS
  Oscar    T
Balestrand  Kviknes Apartamento Standard  P
Bergen	 	 Augustin	 	 	 	 T
  Rica Bergen    T
Berlim  Sylter Hof Berlin   TS
  Holiday Inn City West   TS
  City East Berlin   TS
Braga  Ibis Braga    T
Budapest  Mercure Buda   TS
  Golden Park   TS
  Hotel Budapest   TS
Bursa  Ibis Bursa    T
Capadócia  Peri Tower    P
  Burku Kaya    P
Copenhague First Twentyseven   T
	 	 Comfort	Hotel	Vesterbro	 	 TS
Edimburgo  Ibis Edinburgh Centre South Bridge  T
  Holiday Inn Express Edinburgh City Centre T
  Holiday Inn Edinburgh City West  T
  Jurys Inn Edinburgh   T
Estocolmo  Quality Globe Arena   T
  Elite Palace    TS
	 	 Scandic	Norra	Bantorget	 	 TS
Fátima	 	 São	José	 	 	 	 T
Ferry	CPH-OSL	 Scandinavian	Seaways	(DFDS)	CABINE	INTERNA	P
Ferry	STO-HEL	 Silja	Line	CABINE	INTERNA	 	 P
Florença  Club ou similar   P
  Diplomat ou similar   T
	 	 Nilhotel	ou	similar	 	 	 T
Glasgow  Holiday Inn Express Theatreland  T
  Holiday Inn Express Glasgow City  T
  Centre Riverside   T
  Mercure Glasgow City   T
  Jurys Inn Glasgow   P
  Menzies Glasgow   TS
Inverness  Mercure Inverness   T
  Best Western Palace   P
  Columba    P
  Penta Inverness   TS
Istambul	 	 Nippon	 	 	 	 P
  Mercure Taksim   P
  Best Western  Empire Palace  P
Kusadasi	(Selkuc)	 Hitit	Selcuk		 	 	 P
Lisboa  Roma    T
Liverpool  Days Inn Liverpool  Center  T
  Hampton by Hilton Liverpool City Centre T
  Jurys Inn Liverpool   T
Lofthus	 	 Ullensvang	Apartamento	Vista	montanha	 T

CIDADE  HOTEL    CAT. CIDADE  HOTEL    CAT.
Londres  St. Giles    T
  Thistle Barbican   T
  Ibis Earls Court   T
	 	 Novotel	London	West	 	 	 P
Madrid  AC Aravaca    TS
  Praga    TS
Milão  Starhotel Business Palace ou similar  P
Oslo  Thon Opera    P
  Thon Triaden   T
  Scandic St Olavs Plass   P
  Scandic Ederkoppen   T
Porto  Ac Porto    T
  Quality Inn Praça da Batalha  T
  HF Tuela Porto   T
Praga  Ibis Praha Mala Strana   TS
  Duo Praha    TS
Santa Margherita
Ligure  Park Suisse ou similar   TS
São Petersburgo Dostoevsky    TS
	 	 Park	Inn	Nevsky	 	 	 TS
Salamanca  Dalba Salamanca   T
  Gran Hotel Corona Sol   T
Santorini	 	 Milos	Villas		 	 	 P
	 	 Nikolas	 	 	 	 T
	 	 Kallisti	 	 	 	 TS
  Albatros    T
Santiago	de
Compostela  Exe Area Central  Congreso  T
Stratford-Upon-Avon	 Mercure	Shakespeare	 	 	 P
  Best Western Grosvenor  T
	 	 Holiday	Inn	Stratford-Upon-Avon	 	 TS
  Legacy Falcon   TS
Moscou  Cosmos    P
Mykonos	 	 Alkistis	 	 	 	 P
  Eva    TS
  Dorion    TS
	 	 Yiannaki	 	 	 	 TS
	 	 Gianoulaki	Villages	 	 	 T
	 	 New	Aeolos		 	 	 TS
Pamukkale	 	 Villa	Lycus	 	 	 	 TS
Roma  Smart ou similar   P
	 	 Best	Western	Universo		ou	similar	 	 TS
  Club House Roma ou similar  TS
Veneza	(Mestre)	 Double	Tree	by	Hilton	ou	similar	 	 TS
  Hilton Garden  Inn Mestre ou similar P
	 	 NH	Laguna	Palace	ou	similar	 	 P
  Antony Mestre ou similar  P
Viena	 	 Austria	Trend	Beim	Theresianum	 	 TS
  Senator    TS
York	 	 Ibis	York	Centre	 	 	 T
	 	 Hampton	by	Hilton	York		 	 T
	 	 Holiday	Inn	York	 	 	 T
	 	 Novotel	York	 	 	 TS

LISTA DE HOTÉIS - CLASSIC
Os hotéis listados abaixo e agrupados por cidade estão todos confirmados e são considerados similares entre si, por isso qualquer um deles pode  
ser usado em qualquer uma das datas de saída Classic dos Roteiros Europeus com Guia Brasileiro em 2018/2019, de maneira a substituir o hotel 
publicado na página de cada Tour. Lembramos ainda que a Tumlare reserva-se ao direito de utilizar hotéis considerados similares em categoria e 
localização aos publicados neste folheto, ainda que estes não estejam expostos nesta lista:
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CIDADE  HOTEL    CAT.
Assis  Castello di Petrata ou similar  L 
Balestrand	 	 Kviknes	Apartamento	Fjord	View	 	 P	
Bergen  Radisson Blu Royal Bryggen  L 
Copenhague Copenhagen Marriot   L 
Dubrovnik	 	 Grand	Villa	Argentina	 	 	 PS	
Estocolmo  Sheraton Stockholm   L 
Ferry	CPH-OSL	 Scandinavian	Seaways	(DFDS)	CABINE	
	 	 COMMODORE	WITH	BALCONY	 	 L	
Florença  Grand Minerva ou similar  PS 
Hvar  Adriana    PS 
Ljubljana	 	 Grand	Union	 	 	 PS	
Lofthus	 	 Ullensvang	Apartamento	Fjord	View	
  De Luxe rooms   L 
Moscou  Ararat Park Hyat Moscou  L 
Opatija	 	 Agava	 	 	 	 P	
Oslo	 	 Continental	Oslo	 	 	 L	
Roma	 	 Una	Roma	ou	similar	 	 	 PS	
São Petersburgo Astoria    L 
Saraievo  Central    L 
Sorrento	 	 Antiche	Mura	ou	similar	 	 PS	
Split  Radisson Blu Split   PS 
Veneza	 	 Hilton	Molino	Stucky	ou	similar	 	 L	
Zagreb  Esplanade Zagreb   L

LISTA DE HOTÉIS - PREMIUM PLUS
Os hotéis listados abaixo e agrupados por cidade estão todos confirmados e são considerados similares entre si, por isso qualquer um deles pode 
ser usado em qualquer uma das datas de saída Premium Plus dos Roteiros Europeus com Guia Brasileiro em 2018/2019, de maneira a substituir 
o hotel publicado na página de cada Tour. Lembramos ainda que a Tumlare reserva-se ao direito de utilizar hotéis considerados similares em 
categoria e localização aos publicados neste folheto, ainda que estes não estejam expostos nesta lista.

CIDADE  HOTEL    CAT.

Reyklavik  Reykjavik City Center   P
  Radisson Blu 1919   P
Rovaniemi	 	 Original	Sokos	Vaakuna	Rovaniemi	 	 TS

LISTA DE HOTÉIS - EXTENSÕES
Os hotéis listados abaixo e agrupados por cidade estão todos confirmados e são considerados similares entre si, por isso qualquer um deles pode 
ser usado em qualquer uma das datas de saída de  Extensões dos Roteiros Europeus em 2018/2019, de maneira a substituir o hotel publicado na  
página de cada Tour. Lembramos ainda que a Tumlare reserva-se ao direito de utilizar hotéis considerados similares em categoria e localização aos 
publicados neste folheto, ainda que estes não estejam expostos nesta lista.
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