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 FINLÂNDIA, ESTÔNIA, SUÉCIA E DINAMARCA - 14 dias 
 

DIA 01  –  TERÇA-FEIRA - HELSINQUE 
Chegada e traslado por conta própria para o 
hotel. Encontro com o guia acompanhante da 
viagem ao final da tarde no hotel.  
Alojamento. 
 

DIA 02 – QUARTA-FEIRA – HELSINQUE – TALIN - 
HELSINQUE 
Café da manhã no hotel 
Pela manhã saída para o Porto onde 
embarcaremos no ferry com destino a Talin. 
Após a travessia de 2 horas chegaremos á linda 
capital da Estônia. Na chegada faremos o passeio 
panorâmico desta 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. Algum tempo 
livre até voltarmos ao porto para regressarmos a 
Helsinque onde chegaremos á noite. Chegada a 
Helsinque e traslado para o hotel.  
Alojamento. 
 
DIA 03 – QUINTA-FEIRA – HELSINQUE - 
ESTOCOLMO 
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. À tarde traslado 
para o porto onde embarcaremos no cruzeiro 
noturno TALLINK com destino a Estocolmo. 

Durante a travessia poderemos desfrutar da beleza 
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 – SEXTA-FEIRA – ESTOCOLMO 
Café da manhã a bordo 
Chegada pela manhã e traslado para o hotel. 
Dia livre para explorar a cidade ou fazer compras 
nas maravilhosas lojas de design Escandinavo, ou 
ainda simplesmente se sentar numa esplanada 
desfrutando da energia cosmopolita e moderna 
desta capital. 
Alojamento. 
 
DIA 05 – SÁBADO – ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel. 
Na parte da manhã visita panorâmica guiada a 
Estocolmo. Visitaremos a parte antiga da cidade 
Gamla Stan, com suas pequenas praças, ruelas e 
edifícios coloridos. Contemplaremos o exterior do 
Palacio Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa dos 
Nobres. 
Tarde livre para conhecer esta maravilhosa cidade, 
conhecida como “Rainha das Águas”, ou realizar 
uma excursão opcional visitando a prefeitura de 
Estocolmo e o museu do navio de guerra Vasa 
naufragado na sua viagem inaugural no sec XVII, 
este é um dos museus Escandinavos mais visitados. 
Alojamento. 
DIA 06 – DOMINGO – ESTOCOLMO - HAMAR 
Café da manhã no hotel 
Saída pela manhã em ônibus de longa distância.  
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Passaremos pela cidade de Mariefred, onde 
faremos uma pequena parada e apreciaremos o 
belo Castelo de Gripsholm e as lindas paisagens 
circundantes. Este castelo remonta a uma 
primitiva fortificação erguida na década de 1370 
e é considerado um dos mais belos monumentos 
históricos da Suécia. Seguiremos viagem até 
chegarmos á 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. Jantar e alojamento. 
 
DIA 07 – SEGUNDA-FEIRA – 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. 
 
DIA 08 – TERÇA-FEIRA - 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 o bairro 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. 
DIA 09 – QUARTA-FEIRA – BERGEN - BALESTRAND 
Café da manhã no hotel 
Manhã livre. Á tarde 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, um 
lugar histórico e romântico inserido num cenário 
natural de enorme beleza. 
Jantar e alojamento no Kvikne’s Hotel. 
 
DIA 10 – QUINTA-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.  
 
DIA 11 – SEXTA-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. 
 
DIA 12 – SÁBADO – 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 o 
pernoite no navio, pois não terão acesso às 
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bagagens durante a viagem. Jantar c/uma bebida 
incluída e alojamento em cabines com janela. 
 
DIA 13 – DOMINGO – COPENHAGUE 
Café da manhã a bordo 
Saída do Porto e visita panorâmica de 
Copenhague. Apreciaremos as principais atrações 
turísticas da cidade, entre outras, a fonte de 
Gefion, a Residência Real de Amalienborg, os 
canais idílicos de Nyhavn com os seus prédios 
coloridos, o Palácio de Christiansborg, sede do 
parlamento, o palácio da bolsa e a famosa 
Pequena Sereia.  
Tarde livre para conhecer melhor esta linda 
cidade. Poderá visitar o Tivoli, famoso parque de 
atrações ou simplesmente passear pela famosa 
rua de pedestre Strøget.  
Alojamento. 

 
DIA 14 – SEGUNDA-FEIRA – COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel 
Fim dos nossos serviços. 
 
Nota: Possibilidade de acrescentar uma noite no 
mesmo hotel do tour em Copenhague. Por favor 
consulte o seu agente de viagens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DATAS DAS SAÍDAS GARANTIDAS 2019 
 

**Saída em Espanhol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Início – Helsinque  Fim – Copenhague Código de reserva 
21 MAIO ** 03 JUNHO LEY EB 0521 H 

28 MAIO 10 JUNHO LEY EB 0528 HP 
18 JUNHO** 01 JULHO LEY EB 0618 H 
25 JUNHO 08 JULHO LEY EB 0625 HP 

16 JULHO** 29 JULHO LEY EB 0716 H 
23 JULHO 05 AGOSTO LEY EB 0723 HP 

13 AGOSTO  26 AGOSTO LEY EB 0813 HP 
20 AGOSTO 02 SETEMBRO LEY EB 0820 HP 

17 SETEMBRO 30 SETEMBRO LEY EB 0917 HP 
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SERVIÇOS INCLUÍDOS 
 

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

 04 jantares incluídos: 1 no barco DFDS, 1 no Kvikne’s Hotel, 1 no Hotel em Hamar e 1 no barco 
Tallink Silja Line 

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

 Visitas panorâmicas das capitais com guias locais autorizados de língua Portuguesa, exceto nas 

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

programa, exceto nas saídas marcadas com ** onde o guia será em Espanhol 
 Ônibus de longa distância do dia 03 ao 12 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 ou force majeure 
 
PREÇOS BRUTOS EM EURO POR PESSOA 
 

 Preço por pessoa em apartamento duplo EUR 2545 ,-  
 Suplemento individual EUR 971 ,-       

 
HOTÉIS DO PROGRAMA 

 Helsinki – Scandic Grand Marina 
 Stockholm – Clarion Stockholm, Courtyard by Marriott, Scandic Norra Bantorget, Scandic Malmen 
 Hamar – Scandic Hamar, Scandic Elgstua 
 Bergen – Scandic Ørnen, Zander K 
 Oslo - Clarion The Hub, Radisson Blu Scandinavia, Thon Opera, Scandic St. Olavs Plass 
 Copenhague - Radisson Blu Scandinavia, Imperial, Comfort Vesterbro, Admiral 

NB: reservamos o direito de alterar o hotel por outro de categoria similar, por motivos de ordem 
operacional ou force majeure   
                                                         


