
 

Lendas de Inverno – Lapônia Finlândia 2018 
 

Passeio em trenó puxadopor 
cães Husky - Rovaniemi 

Passeio de moto-neve - 
Rovaniemi 

Navio Quebra gelo – Sampo - 
Kemi 

Iglú de Vidro Arctic Snow Hotel 
Rovaniemi 

ROVANIEMI, KEMI, ROVANIEMI (IGLÚS DE VIDRO) – 7 Dias

 
 
DIA 01 – DOMINGO - ROVANIEMI 
Chegada por conta própria a Rovaniemi e reunião 
com a guia acompanhante no hotel. 
Jantar e alojamento no Hotel Scandic Rovaniemi ou 
similar. 
 
DIA 02 -  SEGUNDA-FEIRA -  ROVANIEMI - ARCTIC 
SNOWHOTEL (IGLÚS DE VIDRO E HOTEL DE GELO) 
Café da manhã no hotel 
Após o check out sairemos de ônibus para conhecer 
dois animais únicos do ártico para quem a 
temperatura ideal é de 20 graus negativos. 
Conheceremos as renas, e além de ficarmos a 
conhecer mais sobre esta espécie, teremos também 
a oportunidade de fazer um pequeno passeio de 
trenó puxado por um dos animais (500 m). Faremos 
uma pausa para tomarmos uma bebida quente, e 
em seguida visitaremos os belos cães husky. Durante 
a visita os tratadores explicarão sobre esta raça 
especial de cães e faremos ainda um passeio de 
aproximadamente 7 km em trenós puxado por estes 
energéticos animais.  
Continuaremos de ônibus para a maravilhosa aldeia 
de Papai Noel, Joulupukin Pajakylä. Neste momento 
teremos cruzado o Círculo Polar e ali poderemos ver 
a lenda transformada em realidade: Papai Noel. 
Teremos tempo livre para explorarmos a aldeia, 
visitar o escritório do Papai Noel de  onde é possível 
enviar cartões postais selados oficialmente e ainda 
perambular pelas lojinhas de souvenirs. 
Ao final da tarde seguiremos para o Arctic 
Snowhotel, onde ficaremos alojados em confortáveis 
iglús de vidro com banheiro privado.  
 
 
 

 
 
Nesta noite, caso a aurora boreal decida nos brindar 
com a sua presença, poderemos observá-la dentro 
do nosso iglú quente e acolhedor.  
Desfrutaremos também de um belo jantar no 
restaurante Lumikartano. Este restaurante oferece 
um ambiente tipicamente Lapão, todo construído 
em madeira e com uma grande lareira aberta. 
Depois do jantar, poderemos ainda visitar o bar de 
gelo, onde as bebidas são servidas em copos feitos 
de gelo. 
Jantar e alojamento no Arctic Snow Hotel. 
 
DIA 03 – TERÇA-FEIRA – ROVANIEMI – KEMI 
(CRUZEIRO QUEBRA-GELO) 
Café da manhã no hotel 
Saída em ônibus de longa distância para Kemi, onde 
faremos um cruzeiro de 4 horas a bordo do navio 
quebra-gelo Sampo. Chegando ao navio quebra-gelo 
visitaremos a casa das máquinas, a ponte do 
comando e passaremos para o convés do navio para 
admirar o belo passeio pelo Ártico. Faremos uma 
parada e vestidos com trajes térmicos de borracha, 
desceremos para o mar aberto: a sensação de boiar 
no mar congelado é indescritível.  
Á hora de almoço será servida uma sopa quente no 
restaurante do navio. No final do passeio iremos até 
ao hotel onde faremos o nosso check in onde  
teremos tempo para relaxar um pouco.  
Á hora combinada saíremos de ônibus para 
visitarmos o Castelo de Neve e jantarmos no seu 
maravilhoso restaurante de gelo, uma experiência 
única que finalizará em beleza o nosso dia. 
Alojamento no Hotel Cumulus Kemi ou similar. 
 
DIA 04 – QUARTA-FEIRA – KEMI – ROVANIEMI 
Café da manhã no hotel 
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Sairemos pela manhã de regresso a Rovaniemi. 
No caminho visitaremos o Parque Ranua, o Zoo mais 
setentrional do mundo. Aqui poderemos ver mais de 
50 espécies de animais do ártico no seu habitat 
natural, a estrela do parque é sem dúvida o urso 
Polar e o seu filhote nascido em 2017. Após a hora 
de almoço continuaremos para Rovaniemi. 
Tarde livre para conhecer melhor a cidade ou fazer 
um passeio opcional.  
Alojamento no Hotel Scandic Rovaniemi ou similar. 
 
DIA 05 – QUINTA-FEIRA – ROVANIEMI 
Café da manhã no hotel  
Sairemos pela manhã até uma fazenda onde 
faremos um passeio de moto-neve, passearemos 
por caminhos na floresta congelada e faremos uma 
parada no caminho para tomarmos uma bebida 
quente e nos aquecermos um pouco. Após o passeio 
regressaremos de ônibus ao hotel. 

Teremos algum tempo livre durante a tarde e após a 
hora do jantar sairemos de ônibus até um local fora 
da cidade em busca da aurora boreal. Chegando ao 
local, nos sentaremos ao redor de uma fogueira 
assando marshmallows e com sorte veremos as 
luzes do norte dançando no céu. 
Após esta experiência, regressaremos ao hotel.   
Alojamento no Scandic Rovamiemi Hotel ou similar.  
 
DIA 06 – SEXTA-FEIRA – ROVANIEMI 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã visitaremos o museu Artikum, onde 
aprenderemos sobre a história, cultura e natureza 
do ártico. Após a visita regressaremos ao hotel e 
teremos a tarde livre para nos despedirmos desta 
bela região e da sua capital.  
Alojamento no Scandic Rovamiemi Hotel ou similar.   
 
DIA 07 – SÁBADO – ROVANIEMI 
Café da manhã no hotel  
Fim dos nossos serviços. 

 
DATAS DAS SAÍDAS GARANTIDAS 2017 
 

Início – Rovaniemi Final – Rovaniemi Código de reserva 
21 JANEIRO 27 JANEIRO LEYLAP 0121 

04 FEVEREIRO 10 FEVEREIRO LEYLAP 0204 
11 FEVEREIRO 17 FEVEREIRO LEYLAP 0211 

 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 

 Guia acompanhante bilingue Português/Espanhol durante todo o percurso 
 5 Noites de acomodação nos hotéis mencionados 
 1 Noite de acomodação em Iglú de vidro – dia 6 
 3 jantares – 1 no Hotel Scandic Rovaniemi, 1 no restaurante Lumikartano no Arctic Snow Hotel , 1 
no Restaurante de gelo do Castelo de Neve 

 Roupa térmica de inverno a partir do dia 02 ao dia 07 do roteiro, (macacão, balaclava, luvas, botas, 
cachecol e capacetes)  

 Visita à aldeia de Papai Noel Joulupukin Pajakylä  – dia 2 
 1 Passeio para visitar uma fazenda de renas e outra de cães husky – incluindo um passeio em trenó 
puxado por renas de 500m e um passeio de 7km em trenó puxado por cães husky – dia 2 

 Serviço de ônibus privado de longa distância - dia 2 a 3 
 1 Cruzeiro de 4 horas no navio quebra-gelo Sampo (sopa incluída) – dia 3 
 1 Passeio de 3h: safari de moto-neve  dia 5 
 1 Passeio noturno em busca da aurora boreal – dia 5 
 Entrada no Museu Artikum – dia 6 



 

Lendas de Inverno – Lapônia Finlândia 2018 
 

 Maleteiros em todos os hotéis (com exceção de Rovaniemi no primeiro e no último dia) – máximo 
1 mala de 20 kg por pessoa + 1 mala de mão 

 
PREÇOS BRUTOS EM EURO POR PESSOA 
 

 Preço por pessoa em quarto duplo EUR 2.365,00 
 Suplemento individual EUR 675,00 
 Preço por pessoa em apartamento duplo + cama extra EUR 2.280,00 
 Preço para criança até 11 anos em cama extra no quarto dos pais EUR 1926 
(máximo 1 criança por quarto) 

 
CONDIÇÕES GERAIS 
 

 Devido ao pré pagamento de alguns serviços, no ato da reserva será cobrado um depósito de 
garantia de 25% do valor total do tour – este depósito não é reembolsável em caso de 
cancelamento 

 O restante do pagamento deverá ser efetuado o mais tardar até 60 dias antes do início do tour 
 Por regras de segurança, crianças com altura menor de 1,40m não poderão dirigir a moto neve, 
irão em um trenó puxado pelo veículo 

 O passeio de moto neve prevê duas pessoas por veículo.  Casa deseje ir sozinho na moto neve, será 
cobrado um suplemento individual de EUR 70,00 – este passeio inclui um seguro em caso de 
acidente mas tem uma franquia de EUR 900 por pessoa. Existe a possibilidade do cliente pagar um 
suplemento de EUR 15 diretamente no local e nesse caso a franquia desce para EUR 150 

 Reservamos o direito de alterar o itinerário por motivos de ordem operacional 
 
NOTAS IMPORTANTES 

 
 Máximo de 1 criança por apartamento junto com os pais 
 Aconselhamos os clientes a trazerem roupa interior térmica para reforçar o isolamento e conforto, 
e também, gorro, cachecol, luva, sapatos quentes e confortáveis e um bom casaco 

 Aconselhamos todos os clientes a fazerem um seguro de viagem no Brasil que cubra todas as 
despesas médicas e de repatriamento em caso de acidente durante o tour, assim como as 
despesas em caso de cancelamento da reserva por parte do cliente 

 A aurora boreal é um fenómeno natural, o seu avistamento depende única e exclusivamente das 
condições climáticas e como tal não está garantido 
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  DINAMARCA, NORUEGA E SUÉCIA - 11 dias 
 

 
DIA 01  –  DOMINGO - COPENHAGUE 
Chegada e traslado por conta própria para o 
hotel. Encontro com o guia acompanhante da 
viagem no hotel. Horário a ser informado no ato 
da reserva.  
Alojamento no Comfort Vesterbro Hotel ou 
similar. 
 
DIA 02 – SEGUNDA-FEIRA - COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã visita panorâmica de Copenhague 
onde iremos contemplar os pontos espetaculares 
desta capital, a fonte de Gefion, a Residência 
Real de Amalienborg, os canais idílicos de Nyhavn 
com seus numerosos restaurantes, cafés e barcos 
de madeira, o Palácio de Christiansborg e a 
famosa Pequena Sereia.  
Tarde livre à disposição para conhecer a cidade e 
visitar o Tivoli, o famoso parque de atrações, ou 
passear pela famosa rua de pedestre Strøget. 
Alojamento no Comfort Vesterbro Hotel ou 
similar. 
 
DIA 03 – TERÇA-FEIRA – COPENHAGUE - DFDS 
SEAWAYS - OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para realizar compras ou fazer uma 
visita opcional. Na parte da tarde à hora indicada 
traslado até o porto para embarcarmos no 
cruzeiro noturno da DFDS Seaways com destino a 
Oslo. Durante a travessia aproveitaremos as 
várias atrações a bordo, como música ao vivo, 
lojas, restaurantes e bares, entre outras. Os 
clientes deverão preparar uma bolsa de mão 
 
 
 

para o pernoite no navio, pois não terão acesso às 
bagagens durante a viagem. 
Jantar e acomodação em cabines com janela. 
 
DIA 04 – QUARTA-FEIRA – OSLO - GEILO 
Café da manhã a bordo desfrutando da bela vista 
panorâmica do fiorde de Oslo.  
Chegada a Oslo pela manhã e início do serviço em 
ônibus de longa distância. Iniciaremos a visita da 
cidade a partir do Porto, conheceremos o Parque 
de Frogner com as famosas esculturas do artista 
Gustav Vigeland, o Palácio Real, a fortaleza 
medieval de Akershus e o exterior da Prefeitura de 
Oslo.  
Na parte da tarde continuação para Geilo, 
passando por Hønefoss e Gol, famosas estações de 
esqui. Durante a viagem apreciaremos lindas 
paisagens até chegarmos á bonita vila de Geilo 
onde pernoitaremos. 
Jantar e alojamento no histórico Dr. Holms Hotel 
ou similar.  
 
DIA 05 – QUINTA-FEIRA – GEILO - BERGEN 
Café da manhã no hotel. 
Saída pela manhã, seguiremos para Sogn og 
Fjordane, região onde se encontra o fiorde mais 
largo e profundo da Noruega, o Sognefjord, 
conhecido como o Fiorde dos Sonhos. 
Navegaremos pelo Fiorde dos Sonhos de Flåm até 
Gudvangen, onde contemplaremos as águas 
verdes cristalinas, impressionantes falésias e 
cachoeiras. No final do cruzeiro continuaremos 
viagem com destino a Bergen, passaremos pela 
região de Hordaland e Voss, um lugar perfeito para 
os amantes da natureza, cuja paisagem nos 
presenteia com cenários de sonho.  
Na chegada a Bergen faremos a visita panorâmica 
da cidade com o guia acompanhante. Bergen é 

    
Castelo de Rosenborg, Copenhague Opera de Oslo, Noruega Bergen, Noruega Gamla Stan, Estocolmo 
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considerada uma das mais charmosas cidades da 
Europa. Visitaremos o Mercado de Peixes e 
Bryggen com as suas casas Hanseáticas, entre 
outros pontos turísticos.  
Alojamento Scandic Ørnen Hotel ou similar. 
 
DIA 06 –  SEXTA-FEIRA – BERGEN - BALESTRAND 
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para desfrutar a capital dos fiordes 
ou participar do passeio opcional à casa do 
famoso compositor Norueguês Edvard Grieg. 
Depois da hora de almoço partiremos para 
Balestrand, faremos uma travessia de ferry de 
Oppedal para Lavik e ao final da tarde 
chegaremos á encantadora área dos fiordes onde 
está localizado o famoso hotel Kvikne’s, um lugar 
histórico e romântico inserido num cenário 
natural de enorme beleza. 
Alojamento e jantar no Kvikne’s Hotel. 
 
DIA 07 – SÁBADO – BALESTRAND - OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Saída pela manhã, seguiremos viagem para Oslo, 
no caminho pegaremos dois curtos ferries e 
faremos uma parada em Borgund, onde 
visitaremos a bela igreja de Madeira, Borgund 
Stavkirke (entrada incluída), expoente máximo da 
arte Norueguesa em madeira; as árvores 
utilizadas na sua construção foram cortadas nos 
finais do sec. XII e desde esses tempos fazem 
parte desta fantástica paisagem, tornando esta 
igreja uma das mais visitadas e fotografadas da 
Noruega. Continuaremos para Oslo onde 
chegaremos ao final do dia.  
Alojamento no Thon Opera Hotel ou similar.  
 
DIA 08 – DOMINGO – OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para conhecer a capital da Noruega, na 
parte da manhã possibilidade de fazer um 
passeio opcional aos famosos museus marítimos 
da Península de Bygdoy: museu dos barcos 
vikings, Kon-tiki e Fram. 
Alojamento no Thon Opera Hotel ou similar. 

 
DIA 09  – SEGUNDA-FEIRA – OSLO- ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Saida até a fronteira sueca para chegar à atrativa 
cidade de Karlstad, localizada entre o legendário 
lago Värnern e a foz do rio Klarälven. Continuação 
pela região dos lagos para chegar a Estocolmo. 
Final do serviço de ônibus de longa distância. 
Alojamento no Courtyard by Marriott Hotel ou 
similar. 
 
DIA 10  –  TERÇA - FEIRA -  ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã faremos uma visita guiada a Estocolmo 
onde visitaremos a parte antiga da cidade - Gamla 
Stan, com suas pequenas praças, ruelas e edifícios 
coloridos. Contemplaremos o exterior do Palacio 
Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa dos Nobres. 
Tarde livre para conhecer esta maravilhosa cidade, 
conhecida como “Rainha das Águas” ou realizar 
uma excursão opcional visitando a famosa 
prefeitura de Estocolmo e o museu do navio de 
guerra Vasa, naufragado na sua viagem inaugural 
no sec XVII; este é um dos museus Escandinavos 
mais visitados. 
Alojamento no Courtyard by Marriott Hotel ou 
similar. 
 
DIA 11  –  QUARTA-FEIRA - ESTOCOLMO  
Café da manhã no hotel.  
Fim dos nossos serviços 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DATAS DAS SAÍDAS GARANTIDAS 2018 
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SP** Saídas somente em Espanhol 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 

 09 noites de alojamento em hotéis de categoria superior com café da manhã buffet. 
 01 noite a bordo do DFDS Seaways  
 03 jantares incluídos – 1 no barco DFDS (1 bebida incluída), 1 no Kvikne’s Hotel, 1 no Dr. Holms 
Hotel  

 Visitas panorâmicas das capitais com guias locais autorizados de língua Portuguesa. 
 Guia acompanhante de viagem ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE de língua Portuguesa durante todo o 
programa. 

 Traslados e visitas de acordo com o itinerário. 
 Ônibus de longa distância do dia 04 ao 09 do roteiro. 
 Serviço de maleteiro incluído somente nos portos 
 Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o limite de bagagem é de 1 mala por pessoa 
com o máximo de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e uma mala de mão com o 
máximo de 5 kg. 

 
NOTAS GERAIS 
 

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

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

 Reservamos o direito de alterar o itinerário por motivos de ordem operacional.  
 
PREÇOS BRUTOS EM EURO POR PESSOA 
 

 Preço por pessoa em apartamento duplo EUR 2100 ,-  
 Suplemento individual EUR 768 ,- 

 
                                                                 

Início - Copenhague Fim – Estocolmo Código de reserva 
06 MAIO SP** 16 MAIO LEY E 0506 
13 MAIO 23 MAIO  LEY E 0513 
03 JUNHO  SP** 13 JUNHO LEY E 0603 
10 JUNHO 20 JUNHO LEY E 0610 
01 JULHO  SP** 11 JULHO LEY E 0701 
08 JULHO   18 JULHO LEY E 0708 
29 JULHO   SP** 08 AGOSTO LEY E 0729 
05 AGOSTO  15 AGOSTO LEY E 0805 
26 AGOSTO 05 SETEMBRO LEY E 0826 
02 SETEMBRO 12 SETEMBRO LEY E 0902 
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  DINAMARCA, NORUEGA, SUÉCIA, ESTÔNIA E FINLÂNDIA - 15 dias 
 

 
DIA 01  –  DOMINGO - COPENHAGUE 
Chegada e traslado por conta própria para o 
hotel. Encontro com o guia acompanhante da 
viagem no hotel. Horário a ser informado no ato 
da reserva.  
Alojamento no Comfort Vesterbro Hotel ou 
similar. 
 
DIA 02 – SEGUNDA-FEIRA - COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã visita panorâmica de Copenhague 
onde iremos contemplar os pontos espetaculares 
desta capital, a fonte de Gefion, a Residência 
Real de Amalienborg, os canais idílicos de Nyhavn 
com seus numerosos restaurantes, cafés e barcos 
de madeira, o Palácio de Christiansborg e a 
famosa Pequena Sereia.  
Tarde livre à disposição para conhecer a cidade e 
visitar o Tivoli, o famoso parque de atrações, ou 
passear pela famosa rua de pedestre Strøget. 
Alojamento no Comfort Vesterbro Hotel ou 
similar. 
 
DIA 03 – TERÇA-FEIRA – COPENHAGUE - DFDS 
SEAWAYS - OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para realizar compras ou fazer uma 
visita opcional. Na parte da tarde à hora indicada 
traslado até o porto para embarcarmos no 
cruzeiro noturno da DFDS Seaways com destino a 
Oslo. Durante a travessia aproveitaremos as 
várias atrações a bordo, como música ao vivo, 
lojas, restaurantes e bares, entre outras. Os 
clientes deverão preparar uma bolsa de mão 
 
 
 

para o pernoite no navio, pois não terão acesso às 
bagagens durante a viagem. 
Jantar e acomodação em cabines com janela. 
 
DIA 04 – QUARTA-FEIRA – OSLO - GEILO 
Café da manhã a bordo desfrutando da bela vista 
panorâmica do fiorde de Oslo.  
Chegada a Oslo pela manhã e início do serviço em 
ônibus de longa distância. Iniciaremos a visita da 
cidade a partir do Porto, conheceremos o Parque 
de Frogner com as famosas esculturas do artista 
Gustav Vigeland, o Palácio Real, a fortaleza 
medieval de Akershus e o exterior da Prefeitura de 
Oslo.  
Na parte da tarde continuação para Geilo, 
passando por Hønefoss e Gol, famosas estações de 
esqui. Durante a viagem apreciaremos lindas 
paisagens até chegarmos á bonita vila de Geilo 
onde pernoitaremos. 
Jantar e alojamento no histórico Dr. Holms Hotel 
ou similar.  
 
DIA 05 – QUINTA-FEIRA – GEILO - BERGEN 
Café da manhã no hotel. 
Saída pela manhã, seguiremos para Sogn og 
Fjordane, região onde se encontra o fiorde mais 
largo e profundo da Noruega, o Sognefjord, 
conhecido como o Fiorde dos Sonhos. 
Navegaremos pelo Fiorde dos Sonhos de Flåm até 
Gudvangen, onde contemplaremos as águas 
verdes cristalinas, impressionantes falésias e 
cachoeiras. No final do cruzeiro continuaremos 
viagem com destino a Bergen, passaremos pela 
região de Hordaland e Voss, um lugar perfeito para 
os amantes da natureza, cuja paisagem nos 
presenteia com cenários de sonho.  
Na chegada a Bergen faremos a visita panorâmica 
da cidade com o guia acompanhante. Bergen é 

    
Porto de Nyhavn, Copenhague, Dinamarca Ópera de Oslo, Noruega Vista noturna de Estocolmo, Suécia Catedral de S. Basílio, Moscou, Rússia 
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considerada uma das mais charmosas cidades da 
Europa. Visitaremos o Mercado de Peixes e 
Bryggen com as suas casas Hanseáticas, entre 
outros pontos turísticos.  
Alojamento Scandic Ørnen Hotel ou similar. 
 
DIA 06 –  SEXTA-FEIRA – BERGEN - BALESTRAND 
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para desfrutar a capital dos fiordes 
ou participar do passeio opcional à casa do 
famoso compositor Norueguês Edvard Grieg. 
Depois da hora de almoço partiremos para 
Balestrand, faremos uma travessia de ferry de 
Oppedal para Lavik e ao final da tarde 
chegaremos á encantadora área dos fiordes onde 
está localizado o famoso hotel Kvikne’s, um lugar 
histórico e romântico inserido num cenário 
natural de enorme beleza. 
Alojamento e jantar no Kvikne’s Hotel. 
 
DIA 07 – SÁBADO – BALESTRAND - OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Saída pela manhã, seguiremos viagem para Oslo, 
no caminho pegaremos dois curtos ferries e 
faremos uma parada em Borgund, onde 
visitaremos a bela igreja de Madeira, Borgund 
Stavkirke (entrada incluída), expoente máximo da 
arte Norueguesa em madeira; as árvores 
utilizadas na sua construção foram cortadas nos 
finais do sec. XII e desde esses tempos fazem 
parte desta fantástica paisagem, tornando esta 
igreja uma das mais visitadas e fotografadas da 
Noruega. Continuaremos para Oslo onde 
chegaremos ao final do dia.  
Alojamento no Thon Opera Hotel ou similar.  
 
DIA 08 – DOMINGO – OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para conhecer a capital da Noruega, na 
parte da manhã possibilidade de fazer um 
passeio opcional aos famosos museus marítimos 
da Península de Bygdoy: museu dos barcos 
vikings, Kon-tiki e Fram. 
Alojamento no Thon Opera Hotel ou similar. 
 
DIA 09  – SEGUNDA-FEIRA – OSLO- ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Saida até a fronteira sueca para chegar à atrativa 
cidade de Karlstad, localizada entre o legendário 

lago Värnern e a foz do rio Klarälven. Continuação 
pela região dos lagos para chegar a Estocolmo. 
Final do serviço de ônibus de longa distância. 
Alojamento no Courtyard by Marriott Hotel ou 
similar. 
 
DIA 10  –  TERÇA - FEIRA -  ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã faremos uma visita guiada a Estocolmo 
onde visitaremos a parte antiga da cidade - Gamla 
Stan, com suas pequenas praças, ruelas e edifícios 
coloridos. Contemplaremos o exterior do Palacio 
Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa dos Nobres. 
Tarde livre para conhecer esta maravilhosa cidade, 
conhecida como “Rainha das Águas” ou realizar 
uma excursão opcional visitando a famosa 
prefeitura de Estocolmo e o museu do navio de 
guerra Vasa, naufragado na sua viagem inaugural 
no sec XVII; este é um dos museus Escandinavos 
mais visitados. 
Alojamento no Courtyard by Marriott Hotel ou 
similar. 
 
DIA 11  –  QUARTA-FEIRA - ESTOCOLMO - TALIN 
Café da manhã no hotel.  
Manhã livre para nos depedirmos da capital da 
Suécia. À tarde traslado até o porto para fazer o 
cruzeiro noturno TALLINK com destino a Talin. 
Durante a travessia poderemos desfrutar do 
arquipélago sueco que conta com mais de 24.000 
ilhas.  
Os clientes deverão preparar uma bolsa de mão 
para o pernoite no navio, pois não terão acesso às 
bagagens durante a viagem.  
Jantar a bordo com bebidas incluídas ad libitum e 
alojamento em cabines com janela. 
 
 
 
DIA 12 – QUINTA-FEIRA- TALIN  
Café da manhã a bordo. 
Chegada a Talin e visita da capital da Estônia com a 
sua encantadora cidade medieval onde sobressai o 
Castelo de Toompea, a Catedral de Alexander 
Nevsky, a cúpula da Igreja, a praça do Mirador e a 
praça da prefeitura.  
Jantar medieval opcional no Restaurante Olde 
Hansa.  
Alojamento no Sokos Viru Hotel ou similar. 
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DIA 13 – SEXTA-FEIRA – TALIN-HELSINQUE  
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para fazer um passeio opcional ou 
desfrutar desta bela cidade Báltica.  
Á tarde traslado para o porto e travessia de 2 
horas de ferry para Helsinque. 
Chegada a Helsinque no final da tarde e traslado 
para o hotel. 
Alojamento no Scandic Grand Marina Hotel ou 
similar. 
 
DIA 14 – SÁBADO - HELSINQUE 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã visita panorâmica da capital 
Finlandesa, também conhecida como “A Cidade 
Branca do Norte”. Durante a visita passaremos 

pela Catedral Ortodoxa de Uspenski, a Praça do 
Senado, a igreja luterana Tempeliaukkio, uma 
igreja luterana escavada em uma grande rocha e 
com uma cúpula em forma de um gigantesco 
espiral com fios de cobre (entrada incluída), o 
parque com o monumento a Sibelius, o mercado 
do porto e a rua Esplanaadii.  
Alojamento no Scandic Grand Marina Hotel ou 
similar 
 
DIA 15 –  DOMINGO – HELSINQUE  
Café da manhã no hotel  
Fim dos nossos serviços. 
 
 
 

 
DATAS DAS SAÍDAS GARANTIDAS 2018 
 

SP** Saídas somente em Espanhol 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 

 12 noites de alojamento em hotéis de categoria superior com café da manhã buffet. 
 01 noite a bordo do DFDS Seaways e 01 noite a bordo do barco Tallink Silja Line Estocolmo – Talin 
em cabines com janela com café da manhã buffet incluído. 

 04 jantares incluídos – 1 no barco DFDS (1 bebida incluída), 1 no Kvikne’s Hotel, 1 no Dr. Holms 
Hotel e 1 no barco Tallink Silja Line com bebidas incluídas) 

 Visitas panorâmicas das capitais com guias locais autorizados de língua Portuguesa. 
 Guia acompanhante de viagem ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE de língua Portuguesa durante todo o 
programa. 

 Traslados e visitas de acordo com o itinerário. 
 Ônibus de longa distância do dia 04 ao 09 do roteiro. 
 Serviço de maleteiro incluído somente nos portos 

Início - Copenhague Fim – Helsinque Código de reserva 
06 MAIO SP** 20 MAIO LEY EB 0506 
13 MAIO 02 JUNHO LEY EB 0513 
03 JUNHO  SP** 17 JUNHO LEY EB 0603 
10 JUNHO 24 JUNHO LEY EB 0610 
01 JULHO  SP** 15 JULHO LEY EB 0701 
08 JULHO   22 JULHO LEY EB 0708 
29 JULHO   SP** 12 AGOSTO LEY EB 0729 
05 AGOSTO  19 AGOSTO LEY EB 0805 
26 AGOSTO 09 SETEMBRO LEY EB 0826 
02 SETEMBRO 16 SETEMBRO LEY EB 0902 
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 Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o limite de bagagem é de 1 mala por pessoa 
com o máximo de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e uma mala de mão com o 
máximo de 5 kg. 

 
NOTAS GERAIS 
 

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

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

 Reservamos o direito de alterar o itinerário por motivos de ordem operacional.  
 
PREÇOS BRUTOS EM EURO POR PESSOA 
 

 Preço por pessoa em apartamento duplo EUR 2703 ,-  
 Suplemento individual EUR 1018 ,- 
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  DINAMARCA, NORUEGA, SUÉCIA, ESTÔNIA FINLÂNDIA E RÚSSIA - 21 dias 
 

 
DIA 01  –  DOMINGO - COPENHAGUE 
Chegada e traslado por conta própria para o 
hotel. Encontro com o guia acompanhante da 
viagem no hotel. Horário a ser informado no ato 
da reserva.  
Alojamento no Comfort Vesterbro Hotel ou 
similar. 
 
DIA 02 – SEGUNDA-FEIRA - COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã visita panorâmica de Copenhague 
onde iremos contemplar os pontos espetaculares 
desta capital, a fonte de Gefion, a Residência 
Real de Amalienborg, os canais idílicos de Nyhavn 
com seus numerosos restaurantes, cafés e barcos 
de madeira, o Palácio de Christiansborg e a 
famosa Pequena Sereia.  
Tarde livre à disposição para conhecer a cidade e 
visitar o Tivoli, o famoso parque de atrações, ou 
passear pela famosa rua de pedestre Strøget. 
Alojamento no Comfort Vesterbro Hotel ou 
similar. 
 
DIA 03 – TERÇA-FEIRA – COPENHAGUE - DFDS 
SEAWAYS - OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para realizar compras ou fazer uma 
visita opcional. Na parte da tarde à hora indicada 
traslado até o porto para embarcarmos no 
cruzeiro noturno da DFDS Seaways com destino a 
Oslo. Durante a travessia aproveitaremos as 
várias atrações a bordo, como música ao vivo, 
lojas, restaurantes e bares, entre outras. Os 
clientes deverão preparar uma bolsa de mão 
 
 

 
para o pernoite no navio, pois não terão acesso às 
bagagens durante a viagem. 
Jantar e acomodação em cabines com janela. 
 
DIA 04 – QUARTA-FEIRA – OSLO - GEILO 
Café da manhã a bordo desfrutando da bela vista 
panorâmica do fiorde de Oslo.  
Chegada a Oslo pela manhã e início do serviço em 
ônibus de longa distância. Iniciaremos a visita da 
cidade a partir do Porto, conheceremos o Parque 
de Frogner com as famosas esculturas do artista 
Gustav Vigeland, o Palácio Real, a fortaleza 
medieval de Akershus e o exterior da Prefeitura de 
Oslo.  
Na parte da tarde continuação para Geilo, 
passando por Hønefoss e Gol, famosas estações de 
esqui. Durante a viagem apreciaremos lindas 
paisagens até chegarmos á bonita vila de Geilo 
onde pernoitaremos. 
Jantar e alojamento no histórico Dr. Holms Hotel 
ou similar.  
 
DIA 05 – QUINTA-FEIRA – GEILO - BERGEN 
Café da manhã no hotel. 
Saída pela manhã, seguiremos para Sogn og 
Fjordane, região onde se encontra o fiorde mais 
largo e profundo da Noruega, o Sognefjord, 
conhecido como o Fiorde dos Sonhos. 
Navegaremos pelo Fiorde dos Sonhos de Flåm até 
Gudvangen, onde contemplaremos as águas 
verdes cristalinas, impressionantes falésias e 
cachoeiras. No final do cruzeiro continuaremos 
viagem com destino a Bergen, passaremos pela 
região de Hordaland e Voss, um lugar perfeito para 
os amantes da natureza, cuja paisagem nos 
presenteia com cenários de sonho.  

    
Porto de Nyhavn, Copenhague, Dinamarca Ópera de Oslo, Noruega Vista noturna de Estocolmo, Suécia Catedral de S. Basílio, Moscou, Rússia 
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Na chegada a Bergen faremos a visita 
panorâmica da cidade com o guia 
acompanhante. Bergen é considerada uma das 
mais charmosas cidades da Europa. Visitaremos o 
Mercado de Peixes e Bryggen com as suas casas 
Hanseáticas, entre outros pontos turísticos.  
Alojamento Scandic Ørnen Hotel ou similar. 
 
DIA 06 –  SEXTA-FEIRA – BERGEN - BALESTRAND 
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para desfrutar a capital dos fiordes 
ou participar do passeio opcional à casa do 
famoso compositor Norueguês Edvard Grieg. 
Depois da hora de almoço partiremos para 
Balestrand, faremos uma travessia de ferry de 
Oppedal para Lavik e ao final da tarde 
chegaremos á encantadora área dos fiordes onde 
está localizado o famoso hotel Kvikne’s, um lugar 
histórico e romântico inserido num cenário 
natural de enorme beleza. 
Alojamento e jantar no Kvikne’s Hotel. 
 
DIA 07 – SÁBADO – BALESTRAND - OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Saída pela manhã, seguiremos viagem para Oslo, 
no caminho pegaremos dois curtos ferries e 
faremos uma parada em Borgund, onde 
visitaremos a bela igreja de Madeira, Borgund 
Stavkirke (entrada incluída), expoente máximo da 
arte Norueguesa em madeira; as árvores 
utilizadas na sua construção foram cortadas nos 
finais do sec. XII e desde esses tempos fazem 
parte desta fantástica paisagem, tornando esta 
igreja uma das mais visitadas e fotografadas da 
Noruega. Continuaremos para Oslo onde 
chegaremos ao final do dia.  
Alojamento no Thon Opera Hotel ou similar.  
 
DIA 08 – DOMINGO – OSLO 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para conhecer a capital da Noruega, na 
parte da manhã possibilidade de fazer um 
passeio opcional aos famosos museus marítimos 
da Península de Bygdoy: museu dos barcos 
vikings, Kon-tiki e Fram. 
Alojamento no Thon Opera Hotel ou similar. 
 
DIA 09  – SEGUNDA-FEIRA – OSLO- ESTOCOLMO 

Café da manhã no hotel. 
Saida até a fronteira sueca para chegar à atrativa 
cidade de Karlstad, localizada entre o legendário 
lago Värnern e a foz do rio Klarälven. Continuação 
pela região dos lagos para chegar a Estocolmo. 
Final do serviço de ônibus de longa distância. 
Alojamento no Courtyard by Marriott Hotel ou 
similar. 
 
DIA 10  –  TERÇA - FEIRA -  ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã faremos uma visita guiada a Estocolmo 
onde visitaremos a parte antiga da cidade - Gamla 
Stan, com suas pequenas praças, ruelas e edifícios 
coloridos. Contemplaremos o exterior do Palacio 
Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa dos Nobres. 
Tarde livre para conhecer esta maravilhosa cidade, 
conhecida como “Rainha das Águas” ou realizar 
uma excursão opcional visitando a famosa 
prefeitura de Estocolmo e o museu do navio de 
guerra Vasa, naufragado na sua viagem inaugural 
no sec XVII; este é um dos museus Escandinavos 
mais visitados. 
Alojamento no Courtyard by Marriott Hotel ou 
similar. 
 
DIA 11  –  QUARTA-FEIRA - ESTOCOLMO - TALIN 
Café da manhã no hotel.  
Manhã livre para nos depedirmos da capital da 
Suéica. À tarde traslado até o porto para fazer o 
cruzeiro noturno TALLINK com destino a Talin. 
Durante a travessia poderemos desfrutar do 
arquipélago sueco que conta com mais de 24.000 
ilhas.  
Os clientes deverão preparar uma bolsa de mão 
para o pernoite no navio, pois não terão acesso às 
bagagens durante a viagem.  
Jantar a bordo com bebidas incluídas ad libitum e 
alojamento em cabines com janela. 
 
 
 
DIA 12 – QUINTA-FEIRA- TALIN  
Café da manhã a bordo. 
Chegada a Talin e visita da capital da Estônia com a 
sua encantadora cidade medieval onde sobressai o 
Castelo de Toompea, a Catedral de Alexander 
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Nevsky, a cúpula da Igreja, a praça do Mirador e 
a praça da prefeitura.  
Jantar medieval opcional no Restaurante Olde 
Hansa.  
Alojamento no Sokos Viru Hotel ou similar. 
 
DIA 13 – SEXTA-FEIRA – TALIN-HELSINQUE  
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para fazer um passeio opcional ou 
desfrutar desta bela cidade Báltica.  
Á tarde traslado para o porto e travessia de 2 
horas de ferry para Helsinque. 
Chegada a Helsinque no final da tarde e traslado 
para o hotel. 
Alojamento no Scandic Grand Marina Hotel ou 
similar. 
 
DIA 14 – SÁBADO - HELSINQUE 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã visita panorâmica da capital 
Finlandesa, também conhecida como “A Cidade 
Branca do Norte”. Durante a visita passaremos 
pela Catedral Ortodoxa de Uspenski, a Praça do 
Senado, a igreja luterana Tempeliaukkio, uma 
igreja luterana escavada em uma grande rocha e 
com uma cúpula em forma de um gigantesco 
espiral com fios de cobre (entrada incluída), o 
parque com o monumento a Sibelius, o mercado 
do porto e a rua Esplanaadii.  
Alojamento no Scandic Grand Marina Hotel ou 
similar 
 
DIA 15 –  DOMINGO – HELSINQUE - SÃO 
PETERSBURGO 
Café Da manhã no hotel  
À hora indicada traslado à estação de trem de 
Helsinque para seguirmos no trem de alta 
velocidade Allegro até São Petersburgo. Chegada 
ao final da tarde e visita panorâmica onde 
veremos os principais pontos turísticos e 
monumentos da cidade.   
Alojamento no Park Inn Nevsky Hotel ou similar. 
 
DIA 16 –  SEGUNDA - FEIRA - SÃO PETESBURGO  
Café da manhã no hotel  
Pela manhã continuaremos o city tour com visita 
à Fortaleza de São Pedro e São Paulo e ao 
Museu Ermitage, que além de ser um dos mais 

famosos museus do mundo e contar com quase 3 
milhões de visitantes por ano, possui uma coleção 
de mais de 3 milhões de peças de arte da cultura 
mundial.  
Tarde livre ou visita opcional ao Palácio de Catarina 
com suas famosas salas de Âmbar e belos jardins 
ou um passeio de barco pelos canais. 
Alojamento no Park Inn Nevsky Hotel ou similar. 
 
DIA 17 – TERÇA-FEIRA - SÃO PETESBURGO 
Café da manhã no hotel 
Manhã livre ou possibilidade de fazer um passeio 
opcional ao Palácio de Peterhof com seus 
impressionantes parques e fontes ou visitar a 
Catedral de St. Isaac & Igreja sobre o sangue 
derramado ou ainda assistir a um espetáculo 
folclórico no Palácio Nikolaevsky.  
Alojamento no Park Inn Nevsky Hotel ou similar. 
 
DIA 18 –  QUARTA - FEIRA - SÃO PETESBURGO - 
MOSCOU 
Café da manhã no hotel 
Manhã livre  
À hora indicada, traslado à estação de trem e saída 
no trem de alta velocidade Sapsam com destino a 
Moscou.  
Chegada a Moscou e traslado ao hotel.  
No caminho faremos uma parada na Praça 
Vermelha. 
Alojamento no Azimut Smolenskaya Hotel ou 
similar.  
 
DIA 19 – QUINTA-FEIRA - MOSCOU 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã visita panorâmica, onde apreciaremos 
os locais mais famosos da cidade como a Praça do 
Teatro Bolshoi, a Colina de Gorriones, a 
Universidade da Cidade, entre outros. Visitaremos 
também o Kremlin, que em Russo significa 
fortaleza e que foi designado património mundial 
pela UNESCO. A visita inclui as entradas às suas 
instalações e belas catedrais, depois 
continuaremos com a visita ao famoso Metrô de 
Moscou. 
Final da tarde livre ou possibilidade de fazer um 
passeio opcional á catedral de S. Basílico, um 
passeio de barco no rio Moscou ou ainda assistir 
ao espetacular Circo Velho de Moscou. 

http://www.startravelrussia.com/russia/cities/spb/sightseeing/hermitage�
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Alojamento no Azimut Smolenskaya Hotel ou 
similar.  
DIA 20 –  SEXTA-FEIRA- MOSCOU 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre ou oportunidade para participar em uma 
das duas visitas opcionais: passeio panorâmico 
ao convento de Novodevichi, catedral Cristo o 
redentor e colina dos pardais, ou o Show 
folclórico Kostroma.  

Alojamento no Azimut Smolenskaya Hotel ou 
similar. 
 
DIA 21 – SÁBADO – MOSCOU  
Café da manhã no hotel. 
Á hora indicada, traslado de saída do hotel para o 
aeroporto e fim dos serviços. 
 
 
 

 
DATAS DAS SAÍDAS GARANTIDAS 2018 
 

 
SP** Saídas somente em Espanhol 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 

 18 noites de alojamento em hotéis de categoria superior com café da manhã buffet. 
 01 noite a bordo do DFDS Seaways e 01 noite a bordo do barco Tallink Silja Line Estocolmo – Talin 
em cabines com janela com café da manhã buffet incluído. 

 04 jantares incluídos – 1 no barco DFDS (1 bebida incluída), 1 no Kvikne’s Hotel, 1 no Dr. Holms 
Hotel e 1 no barco Tallink Silja Line (1 bebida incluída) 

 Visitas panorâmicas das capitais com guias locais autorizados de língua Portuguesa. 
 Guia acompanhante de viagem ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE de língua Portuguesa durante todo o 
programa. 

 Traslados e visitas de acordo com o itinerário. 
 Ônibus de longa distância do dia 04 ao 09 do roteiro. 
 Viagem de trem de alta velocidade Allegro Helsinque – São Petersburgo, em segunda classe. 
 Viagem de trem de alta velocidade Sapsan São Petersburgo - Moscou, em segunda classe. 
 Serviço de maleteiro incluído somente nos portos, estações de trem e nos hotéis da Rússia. 
 Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o limite de bagagem é de 1 mala por pessoa 
com o máximo de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e uma mala de mão com o 
máximo de 5 kg. 

 
 
NOTAS GERAIS 
 

Início - Copenhague Fim – Moscou Código de reserva 
06 MAIO SP** 26 MAIO LEY EBR 0506* 
13 MAIO 02 JUNHO LEY EBR 0513* 
08 JULHO   28 JULHO LEY EBR 0708* 
29 JULHO   SP** 18 AGOSTO LEY EBR 0729 
05 AGOSTO  25 AGOSTO LEY EBR 0805 
26 AGOSTO 15 SETEMBRO LEY EBR 0826* 
02 SETEMBRO 22 SETEMBRO LEY EBR 0902* 
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 No dia 03 e 11 do programa os clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite no 
navio, pois não terão acesso às bagagens durante a viagem. 

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

 Reservamos o direito de alterar o itinerário por motivos de ordem operacional.  
 
PREÇOS BRUTOS EM EURO POR PESSOA 
 

 Preço por pessoa em apartamento duplo EUR 3968 ,-  
 Suplemento individual EUR 1425 ,- 

 Suplemento de temporada alta EUR 115 por pessoa em apartamento duplo/EUR 220 por 
apartamento individual Nas saídas marcadas com LEY 0506*, LEY 0513*, LEY 0708*, LEY 0826*, LEY 
0902*   
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 FINLÂNDIA, ESTÔNIA, SUÉCIA E DINAMARCA - 15 dias 
 

DIA 01  –  DOMINGO - HELSINQUE 
Café da manhã no hotel 
Traslado por conta própria para o hotel. 
Encontro com o guia acompanhante da viagem 
no hotel. Horário a ser informado no ato da 
reserva.  
Alojamento no Scandic Grand Marina Hotel ou 
similar 
 
DIA 02 – SEGUNDA-FEIRA – HELSINQUE - TALIN 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã visita panorâmica da capital 
Finlandesa, também conhecida como “A Cidade 
Branca do Norte”. Durante a visita passaremos 
pela Catedral Ortodoxa de Uspenski, a Praça do 
Senado, visitaremos a igreja luterana 
Tempeliaukkio (entrada incluída) esta igreja 
luterana foi escavada em uma grande rocha e 
com uma cúpula em forma de um gigantesco 
espiral com fios de cobre, o parque com o 
monumento a Sibelius, o mercado do porto e a 
rua Esplanaadii. Algum tempo livre e á tarde 
traslado para o Porto onde pegaremos o ferry de 
duas horas para Talin, capital da Estônia. 
Chegada ao final da tarde e traslado para o hotel. 
Possibilidade de jantar medieval opcional no 
Restaurante Olde Hansa. 
Alojamento no Sokos Viru Hotel ou similar 
 
DIA 03 – TERÇA-FEIRA – TALIN - ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã passeio panorâmico desta bela 
capital báltica, conheceremos a encantadora 
cidade medieval, onde sobressai o Castelo de  
 
Toompea, a Catedral de Alexander Nevsky, a 
cúpula da Igreja, a praça do Mirador e a praça da 
prefeitura. À tarde traslado até o porto para fazer 

o cruzeiro noturno TALLINK com destino a 
Estocolmo. Durante a travessia poderemos 
desfrutar do arquipélago sueco que conta com 
mais de 24.000 ilhas.  
Os clientes deverão preparar uma bolsa de mão 
para o pernoite no navio, pois não terão acesso às 
bagagens durante a viagem.  
Jantar a bordo com uma bebidas incluídas ad 
libitum e alojamento em cabines com janela. 
 
DIA 04 – QUARTA-FEIRA – ESTOCOLMO 
Café da manhã a bordo 
Chegada pela manhã e traslado para o hotel. 
Dia livre para explorar a cidade, fazer compras nas 
maravilhosas lojas de design Escandinavo ou 
simplesmente sentar numa esplanada desfrutando 
da energia cosmopolita e moderna desta capital. 
Alojamento no Courtyard by Marriott Hotel ou 
similar 
 
DIA 05 – QUINTA-FEIRA – ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã passeio panorâmico de Estocolmo, 
onde visitaremos a parte antiga da cidade - Gamla 
Stan, com suas pequenas praças, ruelas e edifícios 
coloridos. Contemplaremos o exterior do Palácio 
Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa dos Nobres. 
Tarde livre para explorar esta maravilhosa cidade, 
conhecida como “Rainha das Águas” ou realizar 
uma excursão opcional visitando a famosa 
prefeitura de Estocolmo e um dos museus mais 
visitados da Escandinávia, o museu do navio de 
guerra Vasa, naufragado na sua viagem inaugural 
no sec XVII. 
Alojamento no Courtyard by Marriott Hotel ou 
similar 
 
DIA 06 – SEXTA-FEIRA – ESTOCOLMO - HAMAR 
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Café da manhã no hotel 
Saída pela manhã em ônibus de longa distância. 
Passaremos pela região dos lagos até chegarmos 
á atrativa cidade sueca Karlstad, faremos uma 
parada e continuaremos viagem atravessando a 
fronteira norueguesa e passando pela costa do 
maior lago da Noruega, o Mjosa. Nas margens 
deste lago encontramos a encantadora cidade de 
Hamar, localizada entre o legendário lago 
Värnern e a foz do rio Klarälven.  
Jantar e alojamento no Scandic Hamar Hotel ou 
similar. 
 
DIA 07 – SÁBADO – HAMAR - BERGEN 
Café da manhã no hotel  
Saída pela manhã, seguiremos para Sogn og 
Fjordane região onde se encontra o fiorde mais 
largo e profundo da Noruega, o Sognefjord, 
conhecido como o Fiorde dos Sonhos. 
Navegaremos pelo Fiorde dos Sonhos de Flåm 
até Gudvangen, onde contemplaremos as águas 
verdes cristalinas, impressionantes falésias e 
cachoeiras.  
No final do cruzeiro continuaremos viagem com 
destino a Bergen. Passaremos pela região de 
Hordaland e Voss, um lugar perfeito para os 
amantes da natureza, cuja paisagem nos 
presenteia com cenários de sonho.  
Chegaremos a Bergen no final do dia.  
Alojamento Scandic Ørnen Hotel ou similar. 
 
DIA 08 – DOMINGO - BERGEN 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã visita panorâmica da cidade com o 
guia acompanhante. Bergen é considerada uma 
das mais charmosas cidades da Europa e foi em 
tempos a capital da Noruega.  
Visitaremos o Mercado de Peixes e Bryggen com 
as suas casas Hanseáticas, entre outros pontos 
turísticos.  
Tarde livre ou possibilidade de fazer um passeio 
opcional à casa do famoso compositor 
Norueguês Edvard Grieg. 
Alojamento Scandic Ørnen Hotel ou similar. 
 
DIA 09 – SEGUNDA-FEIRA – BERGEN - 
BALESTRAND 
Café da manhã no hotel 

Manhã livre. Saída para Balestrand. 
Pegaremos um ferry de Oppedal para Lavik e 
chegaremos a uma encantadora área dos fiordes 
onde está localizado o famoso hotel Kvikne’s. Este 
lugar histórico e romântico está inserido num 
cenário natural de enorme beleza. 
Jantar e alojamento no Kvikne’s Hotel. 
 
DIA 10 – TERÇA-FEIRA – BALESTRAND - OSLO 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã seguiremos viagem para Oslo. 
No caminho pegaremos dois curtos ferries e 
pararemos em Borgund, onde visitaremos a bela 
igreja de Madeira, Borgund Stavkirke (entrada 
incluída) expoente máximo da arte Norueguesa em 
madeira; as árvores utilizadas na sua construção 
foram cortadas nos finais do sec. XII e desde esses 
tempos fazem parte desta fantástica paisagem, 
tornando esta igreja uma das mais visitadas e 
fotografadas da Noruega. Continuaremos para 
Oslo onde chegaremos ao final do dia. Final do 
ônibus de longa distância.  
Alojamento no Thon Opera Hotel ou similar.  
 
DIA 11 – QUARTA-FEIRA - OSLO 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã passeio panorâmico da cidade que nos 
leva a conhecer o Parque de Frogner com as 
famosas esculturas do artista Gustav Vigeland, o 
Palácio Real, a fortaleza medieval de Akershus e o 
exterior da Prefeitura de Oslo.  
Tarde livre para conhecer a capital da Noruega, ou 
possibilidade de fazer um passeio opcional aos 
famosos museus marítimos da Península de 
Bygdoy: museu dos barcos vikings, Kon-tiki e Fram. 
Alojamento no Thon Opera Hotel ou similar. 
 
 
 
DIA 12 – QUINTA-FEIRA – OSLO - DFDS SEAWAYS 
COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel 
Manhã livre para nos despedirmos da capital da 
Noruega, depois da hora de almoço traslado para o 
porto onde pegaremos o cruzeiro noturno DFDS 
com destino a Copenhague. 
Durante a travessia aproveitaremos as várias 
atrações a bordo, como música ao vivo, lojas, 
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restaurantes e bares, entre outras. Os clientes 
deverão preparar uma bolsa de mão para a 
pernoite no navio, pois não terão acesso às 
bagagens durante a viagem. 
Jantar e alojamento em cabines com janela. 
 
DIA 13 – SEXTA-FEIRA – COPENHAGUE 
Café da manhã a bordo 
Saída do Porto e visita panorâmica de 
Copenhague onde iremos contemplar os pontos 
espetaculares desta capital, a fonte de Gefion, a 
Residência Real de Amalienborg, os canais idílicos 
de Nyhavn com seus numerosos restaurantes, 
cafés e barcos de madeira, o Palácio de 
Christiansborg e a famosa Pequena Sereia. Check 
in no hotel.  
Tarde livre à disposição para conhecer a cidade e 
visitar o Tivoli, o famoso parque de atrações, ou 
passear pela famosa rua de pedestre Strøget. 

Alojamento no Comfort Vesterbro Hotel ou similar. 
 
DIA 14 – SÁBADO – COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para as últimas compras ou para explorar 
mais um pouco desta dinâmica capital. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional na 
parte da manhã. 
Alojamento no Comfort Vesterbro Hotel ou similar 
 
DIA 15 –  DOMINGO - COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel 
Fim dos nossos serviços 
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SP** Saídas somente em Espanhol 
 
 
 
 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 

 12 noites de alojamento em hotéis de categoria superior com café da manhã buffet. 
 01 noite a bordo do DFDS Seaways e 01 noite a bordo do barco Tallink Silja Line Estocolmo – Talin 
em cabines com janela com café da manhã buffet incluído. 

Início – Helsinque Fim – Copenhague Código de reserva 
20 MAIO  SP** 03 JUNHO LEYR EB 0514 
27 MAIO   10 JUNHO LEYR EB 0521 
17 JUNHO 01 JULHO LEY R EB 0611 
24 JUNHO  SP** 08 JULHO LEYR EB 0618 
15 JULHO 29 JULHO LEYR EB 0709 
22 JULHO 05 AGOSTO LEYR EB 0716 
12 AGOSTO  SP** 26 AGOSTO LEYR EB 0806 
19 AGOSTO 02 SETEMBRO LEYR EB 0813 
09 SETEMBRO  SP** 23 SETEMBRO LEYR EB 0903 
16 SETEMBRO 30 SETEMBRO LEYR EB 0910 
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 04 jantares incluídos – 1 no barco DFDS (1 bebida incluída), 1 no Kvikne’s Hotel, 1 no Scandic 
Hamar Hotel e 1 no barco Tallink Silja Line com bebidas incluídas 

 Visitas panorâmicas das capitais com guias locais autorizados de língua Portuguesa. 
 Guia acompanhante de viagem ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE de língua Portuguesa durante todo o 
programa. 

 Traslados e visitas de acordo com o itinerário. 
 Ônibus de longa distância do dia 12 ao 16 do roteiro. 
 Serviço de maleteiro incluído somente nos portos. 
 Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o limite de bagagem é de 1 mala por pessoa 
com o máximo de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e uma mala de mão com o 
máximo de 5 kg. 

 
NOTAS GERAIS 
 

 No dia 09 e 18 do programa os clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite no 
navio, pois não terão acesso às bagagens durante a viagem. 

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

 Reservamos o direito de alterar o itinerário por motivos de ordem operacional.  
 
PREÇOS BRUTOS EM EURO POR PESSOA 
 

 Preço por pessoa em apartamento duplo EUR 2703 ,-  
 Suplemento individual EUR 1018 ,-                                                               
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 SUÉCIA, NORUEGA E DINAMARCA - 11 dias 
 

DIA 01 – QUARTA-FEIRA – ESTOCOLMO 
Traslado por conta própria para o hotel. 
Encontro com o guia acompanhante da viagem 
no hotel. Horário a ser informado no ato da 
reserva.  
Alojamento no Courtyard by Marriott Hotel ou 
similar 
 
DIA 02 – QUINTA-FEIRA – ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã passeio panorâmico de Estocolmo, 
onde visitaremos a parte antiga da cidade - 
Gamla Stan, com suas pequenas praças, ruelas e 
edifícios coloridos. Contemplaremos o exterior 
do Palácio Real, a Catedral, o Parlamento e a 
Casa dos Nobres. 
Tarde livre para explorar esta maravilhosa cidade, 
conhecida como “Rainha das Águas” ou realizar 
uma excursão opcional visitando a famosa 
prefeitura de Estocolmo e um dos museus mais 
visitados da Escandinávia, o museu do navio de 
guerra Vasa, naufragado na sua viagem inaugural 
no sec XVII. 
Alojamento no Courtyard by Marriott Hotel ou 
similar 
 
DIA 03 – SEXTA-FEIRA – ESTOCOLMO - HAMAR 
Café da manhã no hotel 
Saída pela manhã em ônibus de longa distância. 
Passaremos pela região dos lagos até chegarmos 
á atrativa cidade sueca Karlstad, faremos uma 
parada e continuaremos viagem atravessando a 
fronteira norueguesa e passando pela costa do 
maior lago da Noruega, o Mjosa. Nas margens 
deste lago encontramos a encantadora cidade de  
 

Hamar, localizada entre o legendário lago Värnern 
e a foz do rio Klarälven.  
Jantar e alojamento no Scandic Hamar Hotel ou 
similar. 
 
DIA 04 – SÁBADO – HAMAR - BERGEN 
Café da manhã no hotel  
Saída pela manhã, seguiremos para Sogn og 
Fjordane região onde se encontra o fiorde mais 
largo e profundo da Noruega, o Sognefjord, 
conhecido como o Fiorde dos Sonhos. 
Navegaremos pelo Fiorde dos Sonhos de Flåm até 
Gudvangen, onde contemplaremos as águas 
verdes cristalinas, impressionantes falésias e 
cachoeiras.  
No final do cruzeiro continuaremos viagem com 
destino a Bergen. Passaremos pela região de 
Hordaland e Voss, um lugar perfeito para os 
amantes da natureza, cuja paisagem nos 
presenteia com cenários de sonho.  
Chegaremos a Bergen no final do dia.  
Alojamento Scandic Ørnen Hotel ou similar. 
 
DIA 05 – DOMINGO - BERGEN 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã visita panorâmica da cidade com o 
guia acompanhante. Bergen é considerada uma 
das mais charmosas cidades da Europa e foi em 
tempos a capital da Noruega.  
Visitaremos o Mercado de Peixes e Bryggen com as 
suas casas Hanseáticas, entre outros pontos 
turísticos.  
Tarde livre ou possibilidade de fazer um passeio 
opcional à casa do famoso compositor Norueguês 
Edvard Grieg. 
Alojamento Scandic Ørnen Hotel ou similar. 
 

    
Gamla Stan - Estocolmo  Bergen - Noruega   Oslo - Noruega   Castelo de Rosenborg  - Copenhague 
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DIA 06 – SEGUNDA-FEIRA – BERGEN - 
BALESTRAND 
Café da manhã no hotel 
Manhã livre. Saída para Balestrand. 
Pegaremos um ferry de Oppedal para Lavik e 
chegaremos a uma encantadora área dos fiordes 
onde está localizado o famoso hotel Kvikne’s. 
Este lugar histórico e romântico está inserido 
num cenário natural de enorme beleza. 
Jantar e alojamento no Kvikne’s Hotel. 
 
DIA 07 – TERÇA-FEIRA – BALESTRAND - OSLO 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã seguiremos viagem para Oslo. 
No caminho pegaremos dois curtos ferries e 
pararemos em Borgund, onde visitaremos a bela 
igreja de Madeira, Borgund Stavkirke (entrada 
incluída) expoente máximo da arte Norueguesa 
em madeira; as árvores utilizadas na sua 
construção foram cortadas nos finais do sec. XII e 
desde esses tempos fazem parte desta fantástica 
paisagem, tornando esta igreja uma das mais 
visitadas e fotografadas da Noruega. 
Continuaremos para Oslo onde chegaremos ao 
final do dia. Final do ônibus de longa distância.  
Alojamento no Thon Opera Hotel ou similar.  
 
DIA 08 – QUARTA-FEIRA - OSLO 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã passeio panorâmico da cidade que 
nos leva a conhecer o Parque de Frogner com as 
famosas esculturas do artista Gustav Vigeland, o 
Palácio Real, a fortaleza medieval de Akershus e 
o exterior da Prefeitura de Oslo.  
Tarde livre para conhecer a capital da Noruega, 
ou possibilidade de fazer um passeio opcional 
aos famosos museus marítimos da Península de 
Bygdoy: museu dos barcos vikings, Kon-tiki e 
Fram. 
Alojamento no Thon Opera Hotel ou similar. 
 
 
DIA 09 – QUINTA-FEIRA – OSLO - DFDS 
SEAWAYS COPENHAGUE 

Café da manhã no hotel 
Manhã livre para nos despedirmos da capital da 
Noruega, depois da hora de almoço traslado para o 
porto onde pegaremos o cruzeiro noturno DFDS 
com destino a Copenhague. 
Durante a travessia aproveitaremos as várias 
atrações a bordo, como música ao vivo, lojas, 
restaurantes e bares, entre outras. Os clientes 
deverão preparar uma bolsa de mão para a 
pernoite no navio, pois não terão acesso às 
bagagens durante a viagem. 
Jantar e alojamento em cabines com janela. 
 
DIA 10 – SEXTA-FEIRA – COPENHAGUE 
Café da manhã a bordo 
Saída do Porto e visita panorâmica de Copenhague 
onde iremos contemplar os pontos espetaculares 
desta capital, a fonte de Gefion, a Residência Real 
de Amalienborg, os canais idílicos de Nyhavn com 
seus numerosos restaurantes, cafés e barcos de 
madeira, o Palácio de Christiansborg e a famosa 
Pequena Sereia. Check in no hotel.  
Tarde livre à disposição para conhecer a cidade e 
visitar o Tivoli, o famoso parque de atrações, ou 
passear pela famosa rua de pedestre Strøget. 
Alojamento no Comfort Vesterbro Hotel ou similar. 
 
DIA 11 – SÁBADO – COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para as últimas compras ou para explorar 
mais um pouco desta dinâmica capital. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional na 
parte da manhã. 
Alojamento no Comfort Vesterbro Hotel ou similar 
 
DIA 12 –  DOMINGO - COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel 
Fim dos nossos serviços 
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SP** Saídas somente em Espanhol 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 

 09 noites de alojamento em hotéis de categoria superior com café da manhã buffet. 
 01 noite a bordo do DFDS Seaways . 
 03 jantares incluídos – 1 no barco DFDS (1 bebida incluída), 1 no Kvikne’s Hotel e 1 no Scandic 
Hamar Hotel. 

 Visitas panorâmicas das capitais com guias locais autorizados de língua Portuguesa. 
 Guia acompanhante de viagem ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE de língua Portuguesa durante todo o 
programa. 

 Traslados e visitas de acordo com o itinerário. 
 Ônibus de longa distância do dia 12 ao 16 do roteiro. 
 Serviço de maleteiro incluído somente nos portos. 
 Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o limite de bagagem é de 1 mala por pessoa 
com o máximo de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e uma mala de mão com o 
máximo de 5 kg. 

 
NOTAS GERAIS 
 

 No dia 09 do programa os clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite no navio, 
pois não terão acesso às bagagens durante a viagem. 

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

 Reservamos o direito de alterar o itinerário por motivos de ordem operacional.  
 
PREÇOS BRUTOS EM EURO POR PESSOA 
 

 Preço por pessoa em apartamento duplo EUR 2100 ,-  
 Suplemento individual EUR 768 ,-                                                            

Início – Estocolmo Fim – Copenhague Código de reserva 
23 MAIO  SP** 03 JUNHO LEYR E 0514 
30 MAIO   10 JUNHO LEYR E 0521 
20 JUNHO 01 JULHO LEY R E 0611 
27 JUNHO  SP** 08 JULHO LEYR E 0618 
18 JULHO 29 JULHO LEYR E 0709 
25 JULHO 05 AGOSTO LEYR E 0716 
15 AGOSTO  SP** 26 AGOSTO LEYR E 0806 
22 AGOSTO 02 SETEMBRO LEYR E 0813 
03 SETEMBRO  SP** 23 SETEMBRO LEYR E 0903 
10 SETEMBRO 30 SETEMBRO LEYR E 0910 
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RÚSSIA, FINLÂNDIA, ESTÔNIA, SUÉCIA, NORUEGA E DINAMARCA - 21 dias 
 

DIA 01 –  SEGUNDA - FEIRA - MOSCOU 
Chegada e traslado de chegada do aeroporto 
para o hotel. Encontro com o guia acompanhante 
da viagem no hotel, horário a ser informado no 
ato da reserva.  
Alojamento no Azimut Smolenskaya Hotel ou 
similar.  
 
DIA 02 – TERÇA-FEIRA - MOSCOU 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã visita panorâmica, onde 
apreciaremos os locais mais famosos da cidade 
como a Praça do Teatro Bolshoi, a Colina de 
Gorriones, a Universidade da Cidade, entre 
outros. Visitaremos também o Kremlin, que em 
Russo significa fortaleza e que foi designado 
patrimônio mundial pela UNESCO. A visita inclui 
as entradas às suas instalações e belas catedrais, 
depois continuaremos com a visita ao famoso 
Metrô de Moscou. Final da tarde livre ou 
possibilidade de fazer um passeio opcional á 
catedral de S. Basílico, um passeio de barco no 
rio Moscou ou ainda assistir ao espetacular Circo 
Velho de Moscou. 
Alojamento no Azimut Smolenskaya Hotel ou 
similar.  
 
DIA 03 –  QUARTA-FEIRA- MOSCOU 
Café da manhã no hotel 
Dia livre ou oportunidade para participar em uma 
das duas visitas opcionais: passeio panorâmico 
ao convento de Novodevichi, catedral Cristo o 
redentor e colina dos pardais, ou o Show 
folclórico Kostroma.  
 
 
Alojamento no Azimut Smolenskaya Hotel ou 
similar. 

 
DIA 04 –  QUINTA - FEIRA – MOSCOU - SÃO 
PETESBURGO  
Café da manhã no hotel  
Manhã livre e á hora indicada traslado à estação 
de trem para seguirmos no trem de alta velocidade 
Sapsan até São Petersburgo. Chegada ao final da 
tarde e visita panorâmica onde veremos alguns 
dos principais pontos turísticos e monumentos da 
cidade.   
Alojamento no Park Inn Nevsky Hotel ou similar. 
  
DIA 05 – SEXTA-FEIRA - SÃO PETESBURGO 
Café da manhã no hotel  
Pela manhã continuaremos o city tour com visita à 
Fortaleza de São Pedro e São Paulo e ao 
Museu Ermitage, que além de ser um dos mais 
famosos museus do mundo e contar com quase 3 
milhões de visitantes por ano, possui uma coleção 
de mais de 3 milhões de peças de arte da cultura 
mundial.  
Tarde livre ou visita opcional ao Palácio de Catarina 
com suas famosas salas de Âmbar e belos jardins 
ou um passeio de barco pelos canais. 
Alojamento no Park Inn Nevsky Hotel ou similar. 
 
DIA 06 – SÁBADO - SÃO PETESBURGO  
Café da manhã no hotel 
Dia livre ou possibilidade de fazer um passeio 
opcional ao Palácio de Peterhof com seus 
impressionantes parques e fontes, visitar a 
Catedral de St. Isaac & Igreja sobre o sangue 
derramado ou assistir a um espetáculo folclórico 
no Palácio Nikolaevsky.  
Alojamento no Park Inn Nevsky Hotel ou similar. 
 
 

    
 Catedral de S. Basílio, Moscou, Rússia 

 
   Vista noturna de Estocolmo, Suécia    Ópera de Oslo, Noruega       Porto de Nyhavn, Copenhague, 

Dinamarca  
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DIA 07  –  DOMINGO - SÃO PETESBURGO - 
HELSINQUE 
Café da manhã no hotel 
Depois do café da manhã traslado para a estação 
de trem para pegarmos o trem Allegro de alta 
velocidade para Helsinque onde chegaremos no 
início da tarde.  
Traslado para o hotel e tarde livre. 
Alojamento no Scandic Grand Marina Hotel ou 
similar 
 
DIA 08 – SEGUNDA-FEIRA – HELSINQUE - TALIN 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã visita panorâmica da capital 
Finlandesa, também conhecida como “A Cidade 
Branca do Norte”. Durante a visita passaremos 
pela Catedral Ortodoxa de Uspenski, a Praça do 
Senado, visitaremos a igreja luterana 
Tempeliaukkio (entrada incluída) esta igreja 
luterana foi escavada em uma grande rocha e 
com uma cúpula em forma de um gigantesco 
espiral com fios de cobre, o parque com o 
monumento a Sibelius, o mercado do porto e a 
rua Esplanaadii. Algum tempo livre e á tarde 
traslado para o Porto onde pegaremos o ferry de 
duas horas para Talin, capital da Estônia. 
Chegada ao final da tarde e traslado para o hotel. 
Possibilidade de jantar medieval opcional no 
Restaurante Olde Hansa. 
Alojamento no Sokos Viru Hotel ou similar 
 
DIA 09 – TERÇA-FEIRA – TALIN - ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã passeio panorâmico desta bela 
capital báltica, conheceremos a encantadora 
cidade medieval, onde sobressai o Castelo de 
Toompea, a Catedral de Alexander Nevsky, a 
cúpula da Igreja, a praça do Mirador e a praça da 
prefeitura. À tarde traslado até o porto para fazer 
o cruzeiro noturno TALLINK com destino a 
Estocolmo. Durante a travessia poderemos 
desfrutar do arquipélago sueco que conta com 
mais de 24.000 ilhas.  
Os clientes deverão preparar uma bolsa de mão 
para o pernoite no navio, pois não terão acesso 
às bagagens durante a viagem.  
Jantar a bordo com uma bebidas incluídas ad 
libitum e alojamento em cabines com janela. 

 
DIA 10 – QUARTA-FEIRA – ESTOCOLMO 
Café da manhã a bordo 
Chegada pela manhã e traslado para o hotel. 
Dia livre para explorar a cidade, fazer compras nas 
maravilhosas lojas de design Escandinavo ou 
simplesmente sentar numa esplanada desfrutando 
da energia cosmopolita e moderna desta capital. 
Alojamento no Courtyard by Marriott Hotel ou 
similar 
 
DIA 11 – QUINTA-FEIRA – ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã passeio panorâmico de Estocolmo, 
onde visitaremos a parte antiga da cidade - Gamla 
Stan, com suas pequenas praças, ruelas e edifícios 
coloridos. Contemplaremos o exterior do Palácio 
Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa dos Nobres. 
Tarde livre para explorar esta maravilhosa cidade, 
conhecida como “Rainha das Águas” ou realizar 
uma excursão opcional visitando a famosa 
prefeitura de Estocolmo e um dos museus mais 
visitados da Escandinávia, o museu do navio de 
guerra Vasa, naufragado na sua viagem inaugural 
no sec XVII. 
Alojamento no Courtyard by Marriott Hotel ou 
similar 
 
DIA 12 – SEXTA-FEIRA – ESTOCOLMO - HAMAR 
Café da manhã no hotel 
Saída pela manhã em ônibus de longa distância. 
Passaremos pela região dos lagos até chegarmos á 
atrativa cidade sueca Karlstad, faremos uma 
parada e continuaremos viagem atravessando a 
fronteira norueguesa e passando pela costa do 
maior lago da Noruega, o Mjosa. Nas margens 
deste lago encontramos a encantadora cidade de 
Hamar, localizada entre o legendário lago Värnern 
e a foz do rio Klarälven.  
Jantar e alojamento no Scandic Hamar Hotel ou 
similar. 
 
DIA 13 – SÁBADO – HAMAR - BERGEN 
Café da manhã no hotel  
Saída pela manhã, seguiremos para Sogn og 
Fjordane região onde se encontra o fiorde mais 
largo e profundo da Noruega, o Sognefjord, 
conhecido como o Fiorde dos Sonhos. 
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Navegaremos pelo Fiorde dos Sonhos de Flåm 
até Gudvangen, onde contemplaremos as águas 
verdes cristalinas, impressionantes falésias e 
cachoeiras.  
No final do cruzeiro continuaremos viagem com 
destino a Bergen. Passaremos pela região de 
Hordaland e Voss, um lugar perfeito para os 
amantes da natureza, cuja paisagem nos 
presenteia com cenários de sonho.  
Chegaremos a Bergen no final do dia.  
Alojamento Scandic Ørnen Hotel ou similar. 
 
DIA 14 – DOMINGO - BERGEN 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã visita panorâmica da cidade com o 
guia acompanhante. Bergen é considerada uma 
das mais charmosas cidades da Europa e foi em 
tempos a capital da Noruega.  
Visitaremos o Mercado de Peixes e Bryggen com 
as suas casas Hanseáticas, entre outros pontos 
turísticos.  
Tarde livre ou possibilidade de fazer um passeio 
opcional à casa do famoso compositor 
Norueguês Edvard Grieg. 
Alojamento Scandic Ørnen Hotel ou similar. 
 
DIA 15 – SEGUNDA-FEIRA – BERGEN - 
BALESTRAND 
Café da manhã no hotel 
Manhã livre. Saída para Balestrand. 
Pegaremos um ferry de Oppedal para Lavik e 
chegaremos a uma encantadora área dos fiordes 
onde está localizado o famoso hotel Kvikne’s. 
Este lugar histórico e romântico está inserido 
num cenário natural de enorme beleza. 
Jantar e alojamento no Kvikne’s Hotel. 
 
DIA 16 – TERÇA-FEIRA – BALESTRAND - OSLO 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã seguiremos viagem para Oslo. 
No caminho pegaremos dois curtos ferries e 
pararemos em Borgund, onde visitaremos a bela 
igreja de Madeira, Borgund Stavkirke (entrada 
incluída) expoente máximo da arte Norueguesa 
em madeira; as árvores utilizadas na sua 
construção foram cortadas nos finais do sec. XII e 
desde esses tempos fazem parte desta fantástica 
paisagem, tornando esta igreja uma das mais 

visitadas e fotografadas da Noruega. 
Continuaremos para Oslo onde chegaremos ao 
final do dia. Final do ônibus de longa distância.  
Alojamento no Thon Opera Hotel ou similar.  
 
DIA 17 – QUARTA-FEIRA - OSLO 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã passeio panorâmico da cidade que nos 
leva a conhecer o Parque de Frogner com as 
famosas esculturas do artista Gustav Vigeland, o 
Palácio Real, a fortaleza medieval de Akershus e o 
exterior da Prefeitura de Oslo.  
Tarde livre para conhecer a capital da Noruega, ou 
possibilidade de fazer um passeio opcional aos 
famosos museus marítimos da Península de 
Bygdoy: museu dos barcos vikings, Kon-tiki e Fram. 
Alojamento no Thon Opera Hotel ou similar. 
 
DIA 18 – QUINTA-FEIRA – OSLO - DFDS SEAWAYS 
COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel 
Manhã livre para nos despedirmos da capital da 
Noruega, depois da hora de almoço traslado para o 
porto onde pegaremos o cruzeiro noturno DFDS 
com destino a Copenhague. 
Durante a travessia aproveitaremos as várias 
atrações a bordo, como música ao vivo, lojas, 
restaurantes e bares, entre outras. Os clientes 
deverão preparar uma bolsa de mão para a 
pernoite no navio, pois não terão acesso às 
bagagens durante a viagem. 
Jantar e alojamento em cabines com janela. 
 
DIA 19 – SEXTA-FEIRA – COPENHAGUE 
Café da manhã a bordo 
Saída do Porto e visita panorâmica de Copenhague 
onde iremos contemplar os pontos espetaculares 
desta capital, a fonte de Gefion, a Residência Real 
de Amalienborg, os canais idílicos de Nyhavn com 
seus numerosos restaurantes, cafés e barcos de 
madeira, o Palácio de Christiansborg e a famosa 
Pequena Sereia. Check in no hotel.  
Tarde livre à disposição para conhecer a cidade e 
visitar o Tivoli, o famoso parque de atrações, ou 
passear pela famosa rua de pedestre Strøget. 
Alojamento no Comfort Vesterbro Hotel ou similar. 
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DIA 20 – SÁBADO – COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para as últimas compras ou para 
explorar mais um pouco desta dinâmica capital. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional na 
parte da manhã. 
Alojamento no Comfort Vesterbro Hotel ou 
similar 

 
DIA 21 –  DOMINGO - COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel 
Fim dos nossos serviços 
 
 
 
 

 
 
DATAS DAS SAÍDAS GARANTIDAS 2018 
 

 
SP** Saídas somente em Espanhol 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 

 18 noites de alojamento em hotéis de categoria superior com café da manhã buffet. 
 01 noite a bordo do DFDS Seaways e 01 noite a bordo do barco Tallink Silja Line Estocolmo – Talin 
em cabines com janela com café da manhã buffet incluído. 

 04 jantares incluídos – 1 no barco DFDS (1 bebida incluída), 1 no Kvikne’s Hotel, 1 no Scandic 
Hamar Hotel e 1 no barco Tallink Silja Line com bebidas incluídas 

 Visitas panorâmicas das capitais com guias locais autorizados de língua Portuguesa. 
 Guia acompanhante de viagem ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE de língua Portuguesa durante todo o 
programa. 

 Traslados e visitas de acordo com o itinerário. 
 Ônibus de longa distância do dia 12 ao 16 do roteiro. 
 Viagem de trem de alta velocidade Allegro Helsinque – São Petersburgo, em segunda classe. 
 Viagem de trem de alta velocidade Sapsan São Petersburgo - Moscou, em segunda classe. 
 Serviço de maleteiro incluído somente nos portos, estações de trem e nos hotéis da Rússia. 
 Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o limite de bagagem é de 1 mala por pessoa 
com o máximo de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e uma mala de mão com o 
máximo de 5 kg. 

 
NOTAS GERAIS 
 

 No dia 09 e 18 do programa os clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite no 
navio, pois não terão acesso às bagagens durante a viagem. 

Início – Moscou  Fim – Copenhague Código de reserva 
14 MAIO  SP** 03 JUNHO LEYR EBR 0514* 
21 MAIO   10 JUNHO LEYR EBR 0521* 
16 JULHO 05 AGOSTO LEYR EBR 0716* 
06 AGOSTO  SP** 26 AGOSTO LEYR EBR 0806 
13 AGOSTO  02 SETEMBRO LEYR EBR 0813 
03 SETEMBRO  SP** 23 SETEMBRO LEYR EBR 0903 
10 SETEMBRO 30 SETEMBRO LEYR EBR 0910* 
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 O WI-FI a bordo do ônibus de longa distância poderá não funcionar em determinadas áreas devido 
a falta de cobertura. 

 Reservamos o direito de alterar o itinerário por motivos de ordem operacional.  
 
PREÇOS BRUTOS EM EURO POR PESSOA 
 

 Preço por pessoa em apartamento duplo EUR 3968 ,-  
 Suplemento individual EUR 1425 ,- 
 Suplemento de temporada alta EUR 110 por pessoa em apartamento duplo/EUR 220 por 
apartamento individual nas saídas marcadas com LEYR EBR 0514*, LEYR EBR 0521*, LEYR EBR 
0716*, LEYR EBR 0910* 

 Suplemento Economic Forum em S. Petersburgo EUR 170 por pessoa em apartamento duplo/EUR 
150 por apartamento individual na saída marcadas LEYR EBR 0521* 
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RÚSSIA, FINLÂNDIA, ESTÔNIA, SUÉCIA, NORUEGA E DINAMARCA - 21 dias 
 

DIA 01 –  SEGUNDA - FEIRA - MOSCOU 
Chegada e traslado de chegada do aeroporto 
para o hotel. Encontro com o guia acompanhante 
da viagem no hotel, horário a ser informado no 
ato da reserva.  
Alojamento no Azimut Smolenskaya Hotel ou 
similar.  
 
DIA 02 – TERÇA-FEIRA - MOSCOU 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã visita panorâmica, onde 
apreciaremos os locais mais famosos da cidade 
como a Praça do Teatro Bolshoi, a Colina de 
Gorriones, a Universidade da Cidade, entre 
outros. Visitaremos também o Kremlin, que em 
Russo significa fortaleza e que foi designado 
patrimônio mundial pela UNESCO. A visita inclui 
as entradas às suas instalações e belas catedrais, 
depois continuaremos com a visita ao famoso 
Metrô de Moscou. Final da tarde livre ou 
possibilidade de fazer um passeio opcional á 
catedral de S. Basílico, um passeio de barco no 
rio Moscou ou ainda assistir ao espetacular Circo 
Velho de Moscou. 
Alojamento no Azimut Smolenskaya Hotel ou 
similar.  
 
DIA 03 –  QUARTA-FEIRA- MOSCOU 
Café da manhã no hotel 
Dia livre ou oportunidade para participar em uma 
das duas visitas opcionais: passeio panorâmico 
ao convento de Novodevichi, catedral Cristo o 
redentor e colina dos pardais, ou o Show 
folclórico Kostroma.  
 
 
Alojamento no Azimut Smolenskaya Hotel ou 
similar. 

 
DIA 04 –  QUINTA - FEIRA – MOSCOU - SÃO 
PETESBURGO  
Café da manhã no hotel  
Manhã livre e á hora indicada traslado à estação 
de trem para seguirmos no trem de alta velocidade 
Sapsan até São Petersburgo. Chegada ao final da 
tarde e visita panorâmica onde veremos alguns 
dos principais pontos turísticos e monumentos da 
cidade.   
Alojamento no Park Inn Nevsky Hotel ou similar. 
  
DIA 05 – SEXTA-FEIRA - SÃO PETESBURGO 
Café da manhã no hotel  
Pela manhã continuaremos o city tour com visita à 
Fortaleza de São Pedro e São Paulo e ao 
Museu Ermitage, que além de ser um dos mais 
famosos museus do mundo e contar com quase 3 
milhões de visitantes por ano, possui uma coleção 
de mais de 3 milhões de peças de arte da cultura 
mundial.  
Tarde livre ou visita opcional ao Palácio de Catarina 
com suas famosas salas de Âmbar e belos jardins 
ou um passeio de barco pelos canais. 
Alojamento no Park Inn Nevsky Hotel ou similar. 
 
DIA 06 – SÁBADO - SÃO PETESBURGO  
Café da manhã no hotel 
Dia livre ou possibilidade de fazer um passeio 
opcional ao Palácio de Peterhof com seus 
impressionantes parques e fontes, visitar a 
Catedral de St. Isaac & Igreja sobre o sangue 
derramado ou assistir a um espetáculo folclórico 
no Palácio Nikolaevsky.  
Alojamento no Park Inn Nevsky Hotel ou similar. 
 
 

    
 Catedral de S. Basílio, Moscou, Rússia 

 
   Vista noturna de Estocolmo, Suécia    Ópera de Oslo, Noruega       Porto de Nyhavn, Copenhague, 

Dinamarca  

FFoonneess  DDee  
OOuuvviiddoo  

QQUUIIEETTVVOOXX  ppaarraa  
ggrruuppooss  ccoomm  

mmaaiiss  ddee  3300  ppaaxx  
 

  
AA  bboorrddoo  ddoo  

ôônniibbuuss  ddee  lloonnggaa  
DDiissttaanncciiaa 

http://www.startravelrussia.com/russia/cities/spb/sightseeing/hermitage�
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DIA 07  –  DOMINGO - SÃO PETESBURGO - 
HELSINQUE 
Café da manhã no hotel 
Depois do café da manhã traslado para a estação 
de trem para pegarmos o trem Allegro de alta 
velocidade para Helsinque onde chegaremos no 
início da tarde.  
Traslado para o hotel e tarde livre. 
Alojamento no Scandic Grand Marina Hotel ou 
similar 
 
DIA 08 – SEGUNDA-FEIRA – HELSINQUE - TALIN 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã visita panorâmica da capital 
Finlandesa, também conhecida como “A Cidade 
Branca do Norte”. Durante a visita passaremos 
pela Catedral Ortodoxa de Uspenski, a Praça do 
Senado, visitaremos a igreja luterana 
Tempeliaukkio (entrada incluída) esta igreja 
luterana foi escavada em uma grande rocha e 
com uma cúpula em forma de um gigantesco 
espiral com fios de cobre, o parque com o 
monumento a Sibelius, o mercado do porto e a 
rua Esplanaadii. Algum tempo livre e á tarde 
traslado para o Porto onde pegaremos o ferry de 
duas horas para Talin, capital da Estônia. 
Chegada ao final da tarde e traslado para o hotel. 
Possibilidade de jantar medieval opcional no 
Restaurante Olde Hansa. 
Alojamento no Sokos Viru Hotel ou similar 
 
DIA 09 – TERÇA-FEIRA – TALIN - ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã passeio panorâmico desta bela 
capital báltica, conheceremos a encantadora 
cidade medieval, onde sobressai o Castelo de 
Toompea, a Catedral de Alexander Nevsky, a 
cúpula da Igreja, a praça do Mirador e a praça da 
prefeitura. À tarde traslado até o porto para fazer 
o cruzeiro noturno TALLINK com destino a 
Estocolmo. Durante a travessia poderemos 
desfrutar do arquipélago sueco que conta com 
mais de 24.000 ilhas.  
Os clientes deverão preparar uma bolsa de mão 
para o pernoite no navio, pois não terão acesso 
às bagagens durante a viagem.  
Jantar a bordo com uma bebidas incluídas ad 
libitum e alojamento em cabines com janela. 

 
DIA 10 – QUARTA-FEIRA – ESTOCOLMO 
Café da manhã a bordo 
Chegada pela manhã e traslado para o hotel. 
Dia livre para explorar a cidade, fazer compras nas 
maravilhosas lojas de design Escandinavo ou 
simplesmente sentar numa esplanada desfrutando 
da energia cosmopolita e moderna desta capital. 
Alojamento no Courtyard by Marriott Hotel ou 
similar 
 
DIA 11 – QUINTA-FEIRA – ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã passeio panorâmico de Estocolmo, 
onde visitaremos a parte antiga da cidade - Gamla 
Stan, com suas pequenas praças, ruelas e edifícios 
coloridos. Contemplaremos o exterior do Palácio 
Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa dos Nobres. 
Tarde livre para explorar esta maravilhosa cidade, 
conhecida como “Rainha das Águas” ou realizar 
uma excursão opcional visitando a famosa 
prefeitura de Estocolmo e um dos museus mais 
visitados da Escandinávia, o museu do navio de 
guerra Vasa, naufragado na sua viagem inaugural 
no sec XVII. 
Alojamento no Courtyard by Marriott Hotel ou 
similar 
 
DIA 12 – SEXTA-FEIRA – ESTOCOLMO - HAMAR 
Café da manhã no hotel 
Saída pela manhã em ônibus de longa distância. 
Passaremos pela região dos lagos até chegarmos á 
atrativa cidade sueca Karlstad, faremos uma 
parada e continuaremos viagem atravessando a 
fronteira norueguesa e passando pela costa do 
maior lago da Noruega, o Mjosa. Nas margens 
deste lago encontramos a encantadora cidade de 
Hamar, localizada entre o legendário lago Värnern 
e a foz do rio Klarälven.  
Jantar e alojamento no Scandic Hamar Hotel ou 
similar. 
 
DIA 13 – SÁBADO – HAMAR - BERGEN 
Café da manhã no hotel  
Saída pela manhã, seguiremos para Sogn og 
Fjordane região onde se encontra o fiorde mais 
largo e profundo da Noruega, o Sognefjord, 
conhecido como o Fiorde dos Sonhos. 
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Navegaremos pelo Fiorde dos Sonhos de Flåm 
até Gudvangen, onde contemplaremos as águas 
verdes cristalinas, impressionantes falésias e 
cachoeiras.  
No final do cruzeiro continuaremos viagem com 
destino a Bergen. Passaremos pela região de 
Hordaland e Voss, um lugar perfeito para os 
amantes da natureza, cuja paisagem nos 
presenteia com cenários de sonho.  
Chegaremos a Bergen no final do dia.  
Alojamento Scandic Ørnen Hotel ou similar. 
 
DIA 14 – DOMINGO - BERGEN 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã visita panorâmica da cidade com o 
guia acompanhante. Bergen é considerada uma 
das mais charmosas cidades da Europa e foi em 
tempos a capital da Noruega.  
Visitaremos o Mercado de Peixes e Bryggen com 
as suas casas Hanseáticas, entre outros pontos 
turísticos.  
Tarde livre ou possibilidade de fazer um passeio 
opcional à casa do famoso compositor 
Norueguês Edvard Grieg. 
Alojamento Scandic Ørnen Hotel ou similar. 
 
DIA 15 – SEGUNDA-FEIRA – BERGEN - 
BALESTRAND 
Café da manhã no hotel 
Manhã livre. Saída para Balestrand. 
Pegaremos um ferry de Oppedal para Lavik e 
chegaremos a uma encantadora área dos fiordes 
onde está localizado o famoso hotel Kvikne’s. 
Este lugar histórico e romântico está inserido 
num cenário natural de enorme beleza. 
Jantar e alojamento no Kvikne’s Hotel. 
 
DIA 16 – TERÇA-FEIRA – BALESTRAND - OSLO 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã seguiremos viagem para Oslo. 
No caminho pegaremos dois curtos ferries e 
pararemos em Borgund, onde visitaremos a bela 
igreja de Madeira, Borgund Stavkirke (entrada 
incluída) expoente máximo da arte Norueguesa 
em madeira; as árvores utilizadas na sua 
construção foram cortadas nos finais do sec. XII e 
desde esses tempos fazem parte desta fantástica 
paisagem, tornando esta igreja uma das mais 

visitadas e fotografadas da Noruega. 
Continuaremos para Oslo onde chegaremos ao 
final do dia. Final do ônibus de longa distância.  
Alojamento no Thon Opera Hotel ou similar.  
 
DIA 17 – QUARTA-FEIRA - OSLO 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã passeio panorâmico da cidade que nos 
leva a conhecer o Parque de Frogner com as 
famosas esculturas do artista Gustav Vigeland, o 
Palácio Real, a fortaleza medieval de Akershus e o 
exterior da Prefeitura de Oslo.  
Tarde livre para conhecer a capital da Noruega, ou 
possibilidade de fazer um passeio opcional aos 
famosos museus marítimos da Península de 
Bygdoy: museu dos barcos vikings, Kon-tiki e Fram. 
Alojamento no Thon Opera Hotel ou similar. 
 
DIA 18 – QUINTA-FEIRA – OSLO - DFDS SEAWAYS 
COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel 
Manhã livre para nos despedirmos da capital da 
Noruega, depois da hora de almoço traslado para o 
porto onde pegaremos o cruzeiro noturno DFDS 
com destino a Copenhague. 
Durante a travessia aproveitaremos as várias 
atrações a bordo, como música ao vivo, lojas, 
restaurantes e bares, entre outras. Os clientes 
deverão preparar uma bolsa de mão para a 
pernoite no navio, pois não terão acesso às 
bagagens durante a viagem. 
Jantar e alojamento em cabines com janela. 
 
DIA 19 – SEXTA-FEIRA – COPENHAGUE 
Café da manhã a bordo 
Saída do Porto e visita panorâmica de Copenhague 
onde iremos contemplar os pontos espetaculares 
desta capital, a fonte de Gefion, a Residência Real 
de Amalienborg, os canais idílicos de Nyhavn com 
seus numerosos restaurantes, cafés e barcos de 
madeira, o Palácio de Christiansborg e a famosa 
Pequena Sereia. Check in no hotel.  
Tarde livre à disposição para conhecer a cidade e 
visitar o Tivoli, o famoso parque de atrações, ou 
passear pela famosa rua de pedestre Strøget. 
Alojamento no Comfort Vesterbro Hotel ou similar. 
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DIA 20 – SÁBADO – COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre para as últimas compras ou para 
explorar mais um pouco desta dinâmica capital. 
Possibilidade de fazer um passeio opcional na 
parte da manhã. 
Alojamento no Comfort Vesterbro Hotel ou 
similar 

 
DIA 21 –  DOMINGO - COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel 
Fim dos nossos serviços 
 
 
 
 

 
 
DATAS DAS SAÍDAS GARANTIDAS 2018 
 

 
SP** Saídas somente em Espanhol 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 

 18 noites de alojamento em hotéis de categoria superior com café da manhã buffet. 
 01 noite a bordo do DFDS Seaways e 01 noite a bordo do barco Tallink Silja Line Estocolmo – Talin 
em cabines com janela com café da manhã buffet incluído. 

 04 jantares incluídos – 1 no barco DFDS (1 bebida incluída), 1 no Kvikne’s Hotel, 1 no Scandic 
Hamar Hotel e 1 no barco Tallink Silja Line com bebidas incluídas 

 Visitas panorâmicas das capitais com guias locais autorizados de língua Portuguesa. 
 Guia acompanhante de viagem ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE de língua Portuguesa durante todo o 
programa. 

 Traslados e visitas de acordo com o itinerário. 
 Ônibus de longa distância do dia 12 ao 16 do roteiro. 
 Viagem de trem de alta velocidade Allegro Helsinque – São Petersburgo, em segunda classe. 
 Viagem de trem de alta velocidade Sapsan São Petersburgo - Moscou, em segunda classe. 
 Serviço de maleteiro incluído somente nos portos, estações de trem e nos hotéis da Rússia. 
 Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o limite de bagagem é de 1 mala por pessoa 
com o máximo de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e uma mala de mão com o 
máximo de 5 kg. 

 
NOTAS GERAIS 
 

 No dia 09 e 18 do programa os clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite no 
navio, pois não terão acesso às bagagens durante a viagem. 

Início – Moscou  Fim – Copenhague Código de reserva 
14 MAIO  SP** 03 JUNHO LEYR EBR 0514* 
21 MAIO   10 JUNHO LEYR EBR 0521* 
16 JULHO 05 AGOSTO LEYR EBR 0716* 
06 AGOSTO  SP** 26 AGOSTO LEYR EBR 0806 
13 AGOSTO  02 SETEMBRO LEYR EBR 0813 
03 SETEMBRO  SP** 23 SETEMBRO LEYR EBR 0903 
10 SETEMBRO 30 SETEMBRO LEYR EBR 0910* 
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 O WI-FI a bordo do ônibus de longa distância poderá não funcionar em determinadas áreas devido 
a falta de cobertura. 

 Reservamos o direito de alterar o itinerário por motivos de ordem operacional.  
 
PREÇOS BRUTOS EM EURO POR PESSOA 
 

 Preço por pessoa em apartamento duplo EUR 3968 ,-  
 Suplemento individual EUR 1425 ,- 
 Suplemento de temporada alta EUR 110 por pessoa em apartamento duplo/EUR 220 por 
apartamento individual nas saídas marcadas com LEYR EBR 0514*, LEYR EBR 0521*, LEYR EBR 
0716*, LEYR EBR 0910* 

 Suplemento Economic Forum em S. Petersburgo EUR 170 por pessoa em apartamento duplo/EUR 
150 por apartamento individual na saída marcadas LEYR EBR 0521* 
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  SUÉCIA, ESTÔNIA, FINLÂNDIA E RÚSSIA - 13 dias 
 

 
DIA 01  – SEGUNDA-FEIRA – ESTOCOLMO 
Chegada e traslado por conta própria para o 
hotel. Encontro com o guia acompanhante da 
viagem no hotel. Horário a ser informado no ato 
da reserva.  
Alojamento no Courtyard by Marriott Hotel ou 
similar. 
 
DIA 02  –  TERÇA - FEIRA -  ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã faremos uma visita guiada a 
Estocolmo onde visitaremos a parte antiga da 
cidade - Gamla Stan, com suas pequenas praças, 
ruelas e edifícios coloridos. Contemplaremos o 
exterior do Palacio Real, a Catedral, o Parlamento 
e a Casa dos Nobres. 
Tarde livre para conhecer esta maravilhosa 
cidade, conhecida como “Rainha das Águas” ou 
realizar uma excursão opcional visitando a 
famosa prefeitura de Estocolmo e o museu do 
navio de guerra Vasa, naufragado na sua viagem 
inaugural no sec XVII; este é um dos museus 
Escandinavos mais visitados. 
Alojamento no Courtyard by Marriott Hotel ou 
similar. 
 
DIA 03 –  QUARTA-FEIRA - ESTOCOLMO - TALIN 
Café da manhã no hotel.  
Manhã livre para nos despedirmos da capital da 
Suécia. À tarde traslado até o porto para fazer o 
cruzeiro noturno TALLINK com destino a Talin. 
Durante a travessia poderemos desfrutar do 
arquipélago sueco que conta com mais de 24.000 
ilhas.  
 
 

Os clientes deverão preparar uma bolsa de mão 
para o pernoite no navio, pois não terão acesso às 
bagagens durante a viagem.  
Jantar a bordo com bebidas incluídas ad libitum e 
alojamento em cabines com janela. 
 
DIA 04 – QUINTA-FEIRA- TALIN  
Café da manhã a bordo. 
Chegada a Talin e visita da capital da Estônia com a 
sua encantadora cidade medieval onde sobressai o 
Castelo de Toompea, a Catedral de Alexander 
Nevsky, a cúpula da Igreja, a praça do Mirador e a 
praça da prefeitura.  
Jantar medieval opcional no Restaurante Olde 
Hansa.  
Alojamento no Sokos Viru Hotel ou similar. 
 
DIA 05 – SEXTA-FEIRA – TALIN-HELSINQUE  
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para fazer um passeio opcional ou 
desfrutar desta bela cidade Báltica.  
Á tarde traslado para o porto e travessia de 2 
horas de ferry para Helsinque. 
Chegada a Helsinque no final da tarde e traslado 
para o hotel. 
Alojamento no Scandic Grand Marina Hotel ou 
similar. 
 
DIA 06 – SÁBADO - HELSINQUE 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã visita panorâmica da capital Finlandesa, 
também conhecida como “A Cidade Branca do 
Norte”. Durante a visita passaremos pela Catedral 
Ortodoxa de Uspenski, a Praça do Senado, a igreja 
luterana Tempeliaukkio, uma igreja luterana 
escavada em uma grande rocha e com uma cúpula 
em forma de um gigantesco espiral com fios de 
cobre (entrada incluída), o parque com o 

    
Cidade velha, Estocolmo - Suécia Tallink Cruzeiro noturno 

Estocolmo-Talin 
Igreja, Talin - Estônia Catedral de S. Isaac e Igreja do Sangue 

derramado, S.Petersburgo - Rússia 
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monumento a Sibelius, o mercado do porto e a 
rua Esplanaadii.  
Alojamento no Scandic Grand Marina Hotel ou 
similar 
 
DIA 07 –  DOMINGO – HELSINQUE - SÃO 
PETERSBURGO 
Café Da manhã no hotel  
À hora indicada traslado à estação de trem de 
Helsinque para seguirmos no trem de alta 
velocidade Allegro até São Petersburgo. Chegada 
ao final da tarde e visita panorâmica onde 
veremos os principais pontos turísticos e 
monumentos da cidade.   
Alojamento no Park Inn Nevsky Hotel ou similar. 
 
DIA 08 –  SEGUNDA - FEIRA - SÃO PETESBURGO  
Café da manhã no hotel  
Pela manhã continuaremos o city tour com visita 
à Fortaleza de São Pedro e São Paulo e ao 
Museu Ermitage, que além de ser um dos mais 
famosos museus do mundo e contar com quase 3 
milhões de visitantes por ano, possui uma 
coleção de mais de 3 milhões de peças de arte da 
cultura mundial.  
Tarde livre ou visita opcional ao Palácio de 
Catarina com suas famosas salas de Âmbar e 
belos jardins ou um passeio de barco pelos canais. 
Alojamento no Park Inn Nevsky Hotel ou similar. 
 
DIA 09 – TERÇA-FEIRA - SÃO PETESBURGO 
Café da manhã no hotel 
Manhã livre ou possibilidade de fazer um passeio 
opcional ao Palácio de Peterhof com seus 
impressionantes parques e fontes ou visitar a 
Catedral de St. Isaac & Igreja sobre o sangue 
derramado ou ainda assistir a um espetáculo 
folclórico no Palácio Nikolaevsky.  
Alojamento no Park Inn Nevsky Hotel ou similar. 
 
 
 
 
DIA 10 –  QUARTA - FEIRA - SÃO PETESBURGO - 
MOSCOU 

Café da manhã no hotel 
Manhã livre  
À hora indicada, traslado à estação de trem e saída 
no trem de alta velocidade Sapsam com destino a 
Moscou.  
Chegada a Moscou e traslado ao hotel.  
No caminho faremos uma parada na Praça 
Vermelha. 
Alojamento no Azimut Smolenskaya Hotel ou 
similar.  
 
DIA 11 – QUINTA-FEIRA - MOSCOU 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã visita panorâmica, onde apreciaremos 
os locais mais famosos da cidade como a Praça do 
Teatro Bolshoi, a Colina de Gorriones, a 
Universidade da Cidade, entre outros. Visitaremos 
também o Kremlin, que em Russo significa 
fortaleza e que foi designado património mundial 
pela UNESCO. A visita inclui as entradas às suas 
instalações e belas catedrais, depois 
continuaremos com a visita ao famoso Metrô de 
Moscou. 
Final da tarde livre ou possibilidade de fazer um 
passeio opcional á catedral de S. Basílico, um 
passeio de barco no rio Moscou ou ainda assistir 
ao espetacular Circo Velho de Moscou. 
Alojamento no Azimut Smolenskaya Hotel ou 
similar.  
DIA 12 –  SEXTA-FEIRA- MOSCOU 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre ou oportunidade para participar em uma 
das duas visitas opcionais: passeio panorâmico ao 
convento de Novodevichi, catedral Cristo o 
redentor ou o Show folclórico Kostroma.  
Alojamento no Azimut Smolenskaya Hotel ou 
similar. 
 
DIA 13 – SÁBADO – MOSCOU  
Café da manhã no hotel. 
Á hora indicada, traslado de saída do hotel para o 
aeroporto e fim dos serviços. 
 
 
 

DATAS DAS SAÍDAS GARANTIDAS 2018 
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SP** Saídas somente em Espanhol 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 

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

 1 jantar incluído no barco Tallink Silja Line com bebidas incluídas. 
 Visitas panorâmicas das capitais com guias locais autorizados de língua Portuguesa. 
 Guia acompanhante de viagem ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE de língua Portuguesa durante todo o 
programa. 

 Traslados e visitas de acordo com o itinerário. 
 Viagem de trem de alta velocidade Allegro Helsinque – São Petersburgo, em segunda classe. 
 Viagem de trem de alta velocidade Sapsan São Petersburgo - Moscou, em segunda classe. 
 Serviço de maleteiro incluído somente nos portos, estações de trem e nos hotéis da Rússia. 
 Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o limite de bagagem é de 1 mala por pessoa 
com o máximo de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e uma mala de mão com o 
máximo de 5 kg. 

 
NOTAS GERAIS 
 

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

 Reservamos o direito de alterar o itinerário por motivos de ordem operacional.  
 
PREÇOS BRUTOS EM EURO POR PESSOA 
 

 Preço por pessoa em apartamento duplo EUR 2293,-  
 Suplemento individual EUR 831 ,- 
 Suplemento de temporada alta EUR 115 por pessoa em apartamento duplo/EUR 220 por 
apartamento individual Nas saídas marcadas com LEY 0506*, LEY 0513*, LEY 0708*, LEY 0826*, LEY 
0902*                                                             

Início - Estocolmo Fim – Moscou Código de reserva 
14 MAIO SP** 26 MAIO LEY T 0506* 
21 MAIO 02 JUNHO LEY T 0513* 
16 JULHO    28 JULHO LEY T 0708* 
06 AGOSTO   SP** 18 AGOSTO LEY T 0729 
13 AGOSTO  25 AGOSTO LEY T 0805 
03 SETEMBRO  15 SETEMBRO LEY T 0826* 
10 SETEMBRO 22 SETEMBRO LEY T 0902* 
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RÚSSIA, FINLÂNDIA, ESTÔNIA E SUÉCIA - 12 dias 
 

DIA 01 –  SEGUNDA - FEIRA - MOSCOU 
Chegada e traslado de chegada do aeroporto 
para o hotel. Encontro com o guia acompanhante 
da viagem no hotel, horário a ser informado no 
ato da reserva.  
Alojamento no Azimut Smolenskaya Hotel ou 
similar.  
 
DIA 02 – TERÇA-FEIRA - MOSCOU 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã visita panorâmica, onde 
apreciaremos os locais mais famosos da cidade 
como a Praça do Teatro Bolshoi, a Colina de 
Gorriones, a Universidade da Cidade, entre 
outros. Visitaremos também o Kremlin, que em 
Russo significa fortaleza e que foi designado 
patrimônio mundial pela UNESCO. A visita inclui 
as entradas às suas instalações e belas catedrais, 
depois continuaremos com a visita ao famoso 
Metrô de Moscou. Final da tarde livre ou 
possibilidade de fazer um passeio opcional á 
catedral de S. Basílico, um passeio de barco no 
rio Moscou ou ainda assistir ao espetacular Circo 
Velho de Moscou. 
Alojamento no Azimut Smolenskaya Hotel ou 
similar.  
 
DIA 03 –  QUARTA-FEIRA- MOSCOU 
Café da manhã no hotel 
Dia livre ou oportunidade para participar em uma 
das duas visitas opcionais: passeio panorâmico 
ao convento de Novodevichi, catedral Cristo o 
redentor ou o Show folclórico Kostroma.  
 
 
Alojamento no Azimut Smolenskaya Hotel ou 
similar. 
 

DIA 04 –  QUINTA - FEIRA – MOSCOU - SÃO 
PETESBURGO  
Café da manhã no hotel  
Manhã livre e á hora indicada traslado à estação 
de trem para seguirmos no trem de alta velocidade 
Sapsan até São Petersburgo. Chegada ao final da 
tarde e visita panorâmica onde veremos alguns 
dos principais pontos turísticos e monumentos da 
cidade.   
Alojamento no Park Inn Nevsky Hotel ou similar. 
  
DIA 05 – SEXTA-FEIRA - SÃO PETESBURGO 
Café da manhã no hotel  
Pela manhã continuaremos o city tour com visita à 
Fortaleza de São Pedro e São Paulo e ao 
Museu Ermitage, que além de ser um dos mais 
famosos museus do mundo e contar com quase 3 
milhões de visitantes por ano, possui uma coleção 
de mais de 3 milhões de peças de arte da cultura 
mundial.  
Tarde livre ou visita opcional ao Palácio de Catarina 
com suas famosas salas de Âmbar e belos jardins 
ou um passeio de barco pelos canais. 
Alojamento no Park Inn Nevsky Hotel ou similar. 
 
DIA 06 – SÁBADO - SÃO PETESBURGO  
Café da manhã no hotel 
Dia livre ou possibilidade de fazer um passeio 
opcional ao Palácio de Peterhof com seus 
impressionantes parques e fontes, visitar a 
Catedral de St. Isaac & Igreja sobre o sangue 
derramado ou assistir a um espetáculo folclórico 
no Palácio Nikolaevsky.  
Alojamento no Park Inn Nevsky Hotel ou similar. 
DIA 07  –  DOMINGO - SÃO PETESBURGO - 
HELSINQUE 
Café da manhã no hotel 

    
 Catedral de S. Basílio, Moscou, Rússia 

 
   Vista noturna de Estocolmo, Suécia    Ópera de Oslo, Noruega       Porto de Nyhavn, Copenhague, 

Dinamarca  
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Depois do café da manhã traslado para a estação 
de trem para pegarmos o trem Allegro de alta 
velocidade para Helsinque onde chegaremos no 
início da tarde.  
Traslado para o hotel e tarde livre. 
Alojamento no Scandic Grand Marina Hotel ou 
similar 
 
DIA 08 – SEGUNDA-FEIRA – HELSINQUE - TALIN 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã visita panorâmica da capital 
Finlandesa, também conhecida como “A Cidade 
Branca do Norte”. Durante a visita passaremos 
pela Catedral Ortodoxa de Uspenski, a Praça do 
Senado, visitaremos a igreja luterana 
Tempeliaukkio (entrada incluída) esta igreja 
luterana foi escavada em uma grande rocha e 
com uma cúpula em forma de um gigantesco 
espiral com fios de cobre, o parque com o 
monumento a Sibelius, o mercado do porto e a 
rua Esplanaadii. Algum tempo livre e á tarde 
traslado para o Porto onde pegaremos o ferry de 
duas horas para Talin, capital da Estônia. 
Chegada ao final da tarde e traslado para o hotel. 
Possibilidade de jantar medieval opcional no 
Restaurante Olde Hansa. 
Alojamento no Sokos Viru Hotel ou similar 
 
DIA 09 – TERÇA-FEIRA – TALIN - ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã passeio panorâmico desta bela 
capital báltica, conheceremos a encantadora 
cidade medieval, onde sobressai o Castelo de 
Toompea, a Catedral de Alexander Nevsky, a 
cúpula da Igreja, a praça do Mirador e a praça da 
prefeitura. À tarde traslado até o porto para fazer 
o cruzeiro noturno TALLINK com destino a 
Estocolmo. Durante a travessia poderemos 
desfrutar do arquipélago sueco que conta com 
mais de 24.000 ilhas.  
Os clientes deverão preparar uma bolsa de mão 
para o pernoite no navio, pois não terão acesso 
às bagagens durante a viagem.  

Jantar a bordo com bebidas incluídas ad libitum e 
alojamento em cabines com janela. 
 
DIA 10 – QUARTA-FEIRA – ESTOCOLMO 
Café da manhã a bordo 
Chegada pela manhã e traslado para o hotel. 
Dia livre para explorar a cidade, fazer compras nas 
maravilhosas lojas de design Escandinavo ou 
simplesmente sentar numa esplanada desfrutando 
da energia cosmopolita e moderna desta capital. 
Alojamento no Courtyard by Marriott Hotel ou 
similar 
 
DIA 11 – QUINTA-FEIRA – ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Pela manhã passeio panorâmico de Estocolmo, 
onde visitaremos a parte antiga da cidade - Gamla 
Stan, com suas pequenas praças, ruelas e edifícios 
coloridos. Contemplaremos o exterior do Palácio 
Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa dos Nobres. 
Tarde livre para explorar esta maravilhosa cidade, 
conhecida como “Rainha das Águas” ou realizar 
uma excursão opcional visitando a famosa 
prefeitura de Estocolmo e um dos museus mais 
visitados da Escandinávia, o museu do navio de 
guerra Vasa, naufragado na sua viagem inaugural 
no sec XVII. 
Alojamento no Courtyard by Marriott Hotel ou 
similar 
 
DIA 12 – SEXTA-FEIRA – ESTOCOLMO  
Café da manhã no hotel 
Fim dos nossos serviços. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DATAS DAS SAÍDAS GARANTIDAS 2018 
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SP** Saídas somente em Espanhol 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 

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

 01 jantar incluído no barco Tallink Silja Line com bebidas incluídas 
 Visitas panorâmicas das capitais com guias locais autorizados de língua Portuguesa. 
 Guia acompanhante de viagem ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE de língua Portuguesa durante todo o 
programa. 

 Traslados e visitas de acordo com o itinerário. 
 Viagem de trem de alta velocidade Sapsan Moscou - São Petersburgo, em segunda classe. 
 Viagem de trem de alta velocidade Allegro São Petersburgo - Helsinque, em segunda classe. 
 Serviço de maleteiro incluído somente nos portos, estações de trem e nos hotéis da Rússia. 
 Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o limite de bagagem é de 1 mala por pessoa 
com o máximo de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e uma mala de mão com o 
máximo de 5 kg. 

 
NOTAS GERAIS 
 

 No dia 09 do programa os clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite no navio, 
pois não terão acesso às bagagens durante a viagem. 

 Reservamos o direito de alterar o itinerário por motivos de ordem operacional.  
 
PREÇOS BRUTOS EM EURO POR PESSOA 
 

 Preço por pessoa em apartamento duplo EUR 2293,-  
 Suplemento individual EUR 831 ,- 
 Suplemento de temporada alta EUR 115 por pessoa em apartamento duplo/EUR 220 por 
apartamento individual nas saídas marcadas com LEYR EBR 0514*, LEYR EBR 0521*, LEYR EBR 
0716*, LEYR EBR 0910* 

 Suplemento Economic Forum em S. Petersburgo EUR 170 por pessoa em apartamento duplo/EUR 
150 por apartamento individual na saída marcadas LEYR EBR 0521*                                                          

Início – Moscou  Fim – Copenhague Código de reserva 
14 MAIO  SP** 25 MAIO LEYR EBR 0514* 
21 MAIO   01 JUNHO LEYR EBR 0521* 
16 JULHO 27 JULHO LEYR EBR 0716* 
06 AGOSTO  SP** 17 AGOSTO LEYR EBR 0806 
13 AGOSTO  24 AGOSTO LEYR EBR 0813 
03 SETEMBRO  SP** 14 SETEMBRO LEYR EBR 0903 
10 SETEMBRO 21 SETEMBRO LEYR EBR 0910* 
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Reykjavik, Vik, Hella, Thingvellir – 6 Dias 
 

 
DIA 01 – QUARTA-FEIRA -  REYKJAVIK 
Chegada a Reykjavik e traslado regular com 
Flybuss Plus para o hotel.  
Ás 18:30 encontro com o guia acompanhante no 
lobby do hotel para a reunião de apresentação. 
Alojamento no Grand Reykjavik Hotel 
 
DIA 02 –  QUINTA-FEIRA - REYKJAVIK 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã, iniciaremos a visita panorámica de 
Reykjavik, onde veremos os principais pontos 
turísticos, como o edificio A Pérola, a Igreja 
Hallgrímskirkja, o Porto e o famoso bairro 101 
Reykjavik. Após a visita, tempo livre na cidade 
para almoço (não incluído no pacote). À tarde 
faremos o imperdível Safari de Barco para 
observarmos as Baleias no seu ambiente natural. 
Traslado para o hotel no final da tarde. 
Alojamento no Grand Reykjavik Hotel. 
 
DIA 03 –  SEXTA-FEIRA - REYKJAVIK, HELLA 
Café da manhã no hotel 
Hoje sairemos em direção á costa sul da Islândia, 
atravessaremos vastas áreas agrícolas até 
chegarmos á cachoeira de Seljalandfoss onde 
faremos uma parada para tirar fotografias. 
Continuaremos até Vik para admirarmos as suas 
famosas praias de areia negra e depois 
seguiremos para Myrdalsjokull, uma das maiores 
geleiras do  

 
País, onde participaremos numa excursão com 
guia especializado. Após recebermos o 
equipamento, iniciaremos a nossa aventura pelo 
glaciar. Será um passeio inesquecível, 
caminharemos sobre gelo com mais de mil anos, 
onde em certos lugares atinge os 200 metros de 
espessura. Apreciaremos um cenário glaciar único 
e de enorme beleza.  
Após o nosso passeio seguiremos para Hella.  
Jantar e alojamento no Stracta Hotel. 
 
DIA 04 –  SÁBADO - HELLA 
Café da manhã no hotel 
Partiremos para Geldingafell, onde faremos um 
passeio de moto-neve pela geleira de Langjökull, o 
passeio terá a duração de 1 hora. Após este 
passeio, visitaremos a área geotermal dos geisers 
de água quente, cujas erupções com intervalos de 
5 a 10 minutos chegam aos 25 metros de altura. 
Continuaremos para a cachoeira dourada de 
Gullfoss, um dos lugares naturais mais famosos da 
Islândia. Esta linda cachoeira dupla cai de uma 
altura de 34 metros diretamente para o rio Hvítá.  
Antes de regressarmos, faremos uma última 
parada no Parque Nacional de Thingvellir, 
Património da Humanidade pela UNESCO e que 
foi a sede do parlamento da Islândia de 930 a 
1789.   
Neste lugar iremos observar a divisão entre as 
placas tectônicas americana e européia. 

    
LAGOA AZUL GÉISER STOKKUR PRAIAS NEGRAS DE VIK IGREJA HALLGRIMSKIRKA 
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Jantar a alojamento no Stracta Hotel. 
DIA 05 – DOMINGO - REYKJAVIK 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã saíremos de ônibus até á conhecida 
Lagoa Azul, uma lagoa de águas termais situada 
em uma área de lava ao sul de Reykjavik. 
Relaxaremos nadando em suas águas azuis ao ar 
livre. A sensação de se estar em um SPA natural 
de águas quentes, que dizem ter poderes 
curativos, é maravilhosa. Não esquecer de levar 
trajes de banho.  

Após esta incrível experiência, regressaremos para 
Reykjavik. 
Alojamento no Grand Reykjavik Hotel. 
 
DIA 06 – SEGUNDA-FEIRA- REYKJAVIK 
Café da manhã no hotel 
Traslado para o aeroporto com Flybuss Plus. 
Fim dos nossos serviços. 
 

 

DATA DA SAÍDA GARANTIDA 2018 

Início – Reykjavik Final – Reykjavik Código de reserva 
28 Março 02 Abril LEY IS 0328 

 

 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 

 

 Transfer de chegada e de saída regular com Flybuss Plus 
 5 noites de alojamento nos hotéis mencionados ou de categoria similar (4 *) com café  
da manhã buffet 

 Passeio panorâmico de Reykjavik com o guia acompanhante da viagem 
 02 Jantares incluídos no Stracta Hotel 
 Safari das Baleias  
 Entrada no complexo da lagoa azul incluíndo toalhas 
 1 hora de moto-neve (2 pessoas por moto) 
 Passeio pelo glaciar com guia e equipamento especial 
 Guia acompanhante em Espanhol durante todo o itinerário 
 IMPORTANTE: 1 mala por pessoa com máx. 20 kg. + 1 mala de mão 

 
PREÇOS BRUTO EM EURO 

 Preço por pessoa em duplo EUR 1937 BRUTO,- 
 Suplemento individual EUR 435 BRUTO,- 
 Suplemento individual moto-neve EUR 60 EUR PP BRUTO,- 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 O pagamento integral da reserva deve ser efetuado no máximo até dia 01 de Fevereiro de  
2018 (56 dias antes do início do tour) 


