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TOUR PARTNER GROUP

QUEM SOMOS

Em 2017, nasceu o Tour Partner Group, especialista em viagens para o norte da Europa. O grupo é formado por sete marcas, 
cada uma com sua especialidade, áreas de foco e com um histórico impressionante.
As marcas são: 
• Hotels & More, especialistas em B2B para a Grã-Bretanha e Irlanda 
• Irish Welcome Tours, operador líder de receptivo para a Irlanda e Escócia 
• Trans Nordic Tours, o maior operador turístico Escandinavo de receptivo para os países nórdicos 
• Authentic Vacations, especialista nos EUA em viagens personalizadas para o norte da Europa 
• A Irish Horizons, ExperiencEngland e Experience Scotland representam as marcas MICE do grupo e oferecem reuniões, 

incentivos, conferências e eventos de alta qualidade para destinos na Europa 
O Tour Partner Group reune mais de 300 especialistas nos destinos onde operamos, oferecendo viagens B2B para grupos, 
individuais, incentivos e MICE em 14 países no norte da Europa. Os nossos mercados de origem englobam 66 países espalhados 
pelo mundo, somos a principal empresa de gestão de destinos para o norte da Europa. A sinergia entre estas cinco marcas 
origina um aumento de recursos e competitividade que permite oferecer aos nossos clientes programas exclusivos a preços 
super competitivos. Estamos unidos por uma grande paixão pelos nossos destinos, pelo nosso conhecimento e experiência, e 
comprometidos a proporcionar aos nossos clientes um serviço de primeira classe.

www.tourpartnergroup.com

www.irishwelcometours.com

www.authenticireland.com

www.irishhorizons.com

www.transnordictours.dk 

www.hotels-more.com

www.experiencengland.com

www.experiencescotland.co.uk
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ROVANIEMI, KAKSLAUTTANEN, KEMI – 7 DIAS

LENDAS DE NATAL – LAPÔNIA 2019

DIA 01: QUINTA-FEIRA, ROVANIEMI
Chegada por conta própria ao hotel em Rovaniemi.
Á hora indicada encontro com o guia acompanhante  no 
lobby do hotel para informação prática.
Acomodação no Hotel Original Sokos Vaakuna ou similar.

DIA 02:  SEXTA-FEIRA, ROVANIEMI 
Café da manhã no hotel.
Na parte da manhã, após pegarmos as roupas térmicas, 
faremos um safari de moto-neve pela floresta gelada. 
Desfrutaremos da beleza das paisagens e no caminho 
faremos uma parada onde colocaremos à prova nossa sorte 
com a pesca no gelo. Para dirigir a moto-neve é necessário 
ter carteira de motorista. 
A tarde saíremos de ônibus para a Aldeia de Papai Noel. 
Chegando à maravilhosa aldeia Joulupukin Pajakylä 
teremos cruzado o Círculo Polar e ali poderemos ver a lenda 
transformada em realidade: Papai Noel. Teremos tempo 
livre para explorar a aldeia, perambular pelas lojinhas de 
souvenirs e visitar o escritório do Papai Noel de onde é 
possível enviar cartões postais selados oficialmente. 
No caminho de volta ao hotel visitaremos o museu Arktikum, 
onde aprenderemos sobre a história da Lapônia, a natureza 
do ártico, seus animais e suas gentes. 
Acomodação no Hotel Original Sokos Vaakuna ou similar.

DIA 03: SÁBADO, ROVANIEMI – KAKSLAUTTANEN (Iglús de 
Vidro)
Café da manhã no hotel.
Depois do café da manhã saíremos de ônibus em direção 
ao norte, lugar único para admirar a aurora boreal. No 
caminho, faremos uma parada para visitar uma fazenda 
de criação de renas. Aqui aprenderemos a laçar o animal 
e conheceremos um pouco sobre a cultura do povo Sami. 
Poderemos ainda fazer um curto passeio de trenó puxado 
por renas e depois de um almoço ligeiro continuaremos 
para o nosso hotel em Kakslauttanen. 
Na chegada a Kakslauttanen, faremos um safari onde 
iremos dirigir um trenó puxado por cães husky. Durante 
este maravilhoso passeio, os criadores nos ensinarão um 
pouco sobre como os cães são treinados e cuidados. No 
final faremos uma visita á casa de Papai Noel. 

Caso as condições climáticas sejam favoráveis, teremos a 
oportunidade de admirar a aurora boreal acomodados no 
nosso acolhedor iglú de vidro, uma experiência única. 
Jantar e acomodação em Iglú de vidro no Kakslauttanen 
Hotel.

DIA 04: DOMINGO, KAKSLAUTTANEN – KEMI  
Café da manhã no hotel.
Hoje viajaremos para Kemi. Pelo caminho apreciaremos 
a paisagem ártica no esplendor da sua beleza! Caminhos 
gelados saídos de livros de fantasia. Chegaremos a Kemi 
na parte da tarde e teremos tempo para desfrutar das 
facilidades do hotel: sauna, piscina interior aquecida, bar, 
etc.
Á noite faremos um passeio de moto-neve, iremos em 
busca das luzes do norte dirigindo pela floresta coberta de 
neve e sobre o mar congelado. Se as condições climáticas 
estiverem favoráveis, nosso caminho será guiado pela 
lua e pelas estrelas, e com sorte veremos a aurora boreal 
dançando no céu. Faremos uma parada para tomar uma 
bebida quente e assar salsichas numa fogueira. Á volta da 
fogueira aprenderemos mais sobre as misteriosas luzes do 
norte.
Acomodação e jantar no Scandic Kemi Hotel ou similar. 

DIA 05: SEGUNDA-FEIRA, KEMI – ROVANIEMI
Café da manhã no hotel.
Hoje nos espera mais um dia de aventura! 
Faremos um passeio sobre o mar congelado, acomodados 
dentro de um acolhedor e confortável Olokolo. Este veículo 
especial será puxado por uma moto-neve, dentro dele 
desfrutaremos da beleza do vasto mar transformado em 
deserto branco. 
Chegaremos a uma cabana de madeira típica da cultura 
Lapã, chamada “Kota” e destinada apenas ao nosso grupo. 
Á volta da lareira desfrutaremos de bebidas quentes e 
envolvidos num ambiente aconchegante, ouviremos 
histórias e lendas da cultura e vida cotidiana das gentes que 
habitam as margens da baía de Bótnia. No final voltaremos 
para Kemi onde nos espera um delicioso almoço tipo buffet 
no restaurante Lumihiutale.
Este restaurante tem uma vista maravilhosa sobre o mar 
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congelado. Depois do almoço, regressaremos a Rovaniemi. 
Chegando ao hotel teremos algum tempo livre para 
recuperar a energia e saíremos novamente em busca das 
luzes do norte, desta vez não em motos de neve, mas a 
bordo do ônibus que nos levará para fora da cidade, onde a 
claridade da noite não é perturbada pela luz elétrica. 
Com sorte poderemos apreciar as luzes do norte em toda a 
sua plenitude.
Acomodação no Hotel Original Sokos Vaakuna ou similar.

DIA 06: TERÇA-FEIRA, ROVANIEMI
Café da manhã no hotel.

Saíremos de manhã para visitar o Ranua Park, o Zoo 
mais setentrional do mundo, no nosso passeio de 4 
horas poderemos observar vários animais do ártico no 
seu ambiente natural. Cerca de 50 espécies habitam o 
parque, incluindo ursos polares, linces e alces. No final 
regressaremos a Rovaniemi onde teremos tempo livre para 
fazer as últimas compras ou apenas para relaxar.
Acomodação no Hotel Original Sokos Vaakuna ou similar.

DIA 07: QUARTA-FEIRA, ROVANIEMI
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Guia acompanhante bilingue Português/Espanhol durante 

todo o percurso
• Ônibus privado de longa distância dia 3, 4 e 5 do programa
• 5 noites de alojamento nos hotéis mencionados ou 

similares
• 1 noite de alojamento num iglú de vidro no Kakslauttanen 

Hotel
• 2 jantares:  1 no Hotel Kakslauttanen e outro no Scandic 

Kemi Hotel
• Roupa térmica de inverno desde o dia 2 ao dia 7 do 

programa (macacão, balaclavas, luvas e botas) 
• Safari em moto-neve de 2h 30m e pesca no gelo
• Visita ao Museu Arktikum
• Visita á Aldeia de Papai Noel
• Visita a uma granja de renas incluindo um curto passeio de 

trenó e almoço ligeiro
• Safari de 2h em trenó puxado por cães husky 
• Visita á casa de Papai Noel em Kakslauttanen
• Safari noturno de 2h 30m em moto-neve: caça á aurora 

boreal
• Passeio diurno de Olokolo de 1h 30m, um veículo especial 

rebocado por moto-neve 
• Almoço buffet no restaurante Lumihiutale em Kemi, dia 5 

do programa
• Safari noturno em busca da aurora boreal conforme 

descrito no programa
• Visita ao parque zoológico Ranua
• O limite de bagagem é máximo 1 mala de 20 kg por pessoa 

com as medidas 76x54x33 cm e uma mala de mão com 
máximo 5 kg

PREÇOS BRUTOS EM EURO POR PESSOA
• Preço por pessoa em quarto duplo EUR 2.539
• Suplemento individual EUR 765
• Preço por pessoa para crianças menores de 12 anos no quarto dos 

pais EUR 2.307
• Preço por pessoa em apartamento duplo + cama extra                        

EUR 2.389
• O passeio de moto neve prevê duas pessoas por veículo. Caso 

deseje ir sozinho na moto neve, será cobrado um suplemento 
individual de EUR 160 (dia 2 + dia 4 do programa)

NOTAS IMPORTANTES
• Máximo de 2 crianças por apartamento junto com os pais
• Máximo 1 adulto por quarto em cama extra
• Aconselhamos os clientes a trazerem roupa interior térmica para 

reforçar o isolamento e conforto, gorro, cachecol, luvas, um bom 
casaco e sapatos confortáveis e quentes

• Serviço de maleteiro não está incluído

Início – Rovaniemi Fim – Rovaniemi Código de reserva

12 Dezembro 18 Dezembro XMAS 1218
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LENDAS DE INVERNO – LAPÔNIA 2020
ROVANIEMI, KAKSLAUTTANEN , KEMI – 7 DIAS

DIA 01: SÁBADO, ROVANIEMI
Chegada por conta própria ao hotel em Rovaniemi.
Encontro com o guia acompanhante da viagem no lobby do 
hotel ás 18:30. 
Acomodação no Arctic City Rovaniemi Hotel ou similar.

DIA 02: DOMINGO, ROVANIEMI 
Café da manhã no hotel.
Na parte da manhã, após pegarmos as roupas térmicas, 
faremos um safari de moto-neve pela floresta gelada. 
Desfrutaremos da beleza da paisagem ártica e no caminho 
faremos uma parada onde colocaremos à prova nossa sorte 
com a pesca no gelo. Para dirigir a moto-neve é necessário 
ter carteira de motorista. 
A tarde saíremos de ônibus para a Aldeia de Papai Noel. 
Chegando à maravilhosa aldeia Joulupukin Pajakylä 
teremos cruzado o Círculo Polar e ali poderemos ver a lenda 
transformada em realidade: Papai Noel. Teremos tempo 
livre para explorar a aldeia, perambular pelas lojinhas de 
souvenirs e visitar o escritório do Papai Noel de onde é 
possível enviar cartões postais selados oficialmente. 
No caminho de volta ao hotel visitaremos o museu Arktikum, 
onde aprenderemos sobre a história da Lapônia, a natureza 
do ártico, seus animais e suas gentes. 
Acomodação no Arctic City Rovaniemi Hotel ou similar.

DIA 03: SEGUNDA-FEIRA, ROVANIEMI – KAKSLAUTTANEN 
(Iglús de Vidro)
Café da manhã no hotel.
Depois do café da manhã, saída de ônibus em direção ao 
norte, lugar único para admirar a aurora boreal.
No caminho, faremos uma parada para visitar uma fazenda 
de criação de renas. Aqui aprenderemos a laçar o animal 
e conheceremos um pouco sobre a cultura do povo Sami. 
Poderemos ainda fazer um curto passeio de trenó puxado 
por renas e depois de um almoço ligeiro continuaremos 
para o nosso hotel em Kakslauttanen. 
Na chegada a Kakslauttanen, faremos um safari onde 
iremos dirigir um trenó puxado por cães husky. Durante este 
maravilhoso passeio, os criadores nos ensinarão também 
um pouco sobre como os cães são treinados e cuidados.
No final do passeio faremos uma visita guiada a 

Kakslauttanen, ficaremos a conhecer a piscina, a capela 
de gelo, o bar de gelo e ainda as saunas e iglús. Caso 
as condições climáticas sejam favoráveis, teremos a 
oportunidade de admirar a aurora boreal acomodados no 
nosso acolhedor iglú de vidro, uma experiência única. 
Jantar e acomodação nos mágicos Iglús de vidro no 
Kakslauttanen Hotel.

DIA 04: TERÇA-FEIRA, KAKSLAUTTANEN – KEMI  
Café da manhã no hotel.
Hoje viajaremos para Kemi. Pelo caminho apreciaremos 
a paisagem ártica no esplendor da sua beleza! Caminhos 
gelados, pintados de branco saídos dos livros de fantasia.
Chegaremos a Kemi na parte da tarde. Teremos tempo para 
desfrutar das facilidades do hotel: sauna, piscina interior 
aquecida, bar, etc.
Possibilidade de passeio noturno opcional.
Acomodação e jantar no Scandic Kemi Hotel ou similar.

DIA 05: QUARTA-FEIRA, KEMI – ROVANIEMI
Café da manhã no hotel.
Hoje nos espera um dia de aventura! 
Pela manhã faremos uma visita guiada ao Castelo de 
Neve, ouviremos sobre a construção desta maravilha 
arquitetônica enquanto desfrutamos de uma bebida. Este 
lindo castelo de neve leva 3 semanas para ser construído, 
abrindo suas portas ao público a cada ano com um tema 
diferente. 
Em seguida, saíremos para o Porto de Ajos onde 
embarcaremos no navio quebra-gelo “Sampo”, cruzaremos 
as águas congeladas quebrando o gelo á medida que 
avançamos. A bordo faremos uma visita guiada á casa 
das máquinas e á ponte de comando e desfrutaremos 
de um almoço buffet no restaurante a bordo. Durante a 
viagem faremos ainda uma parada onde desceremos para 
o mar aberto vestidos com trajes térmicos de borracha e 
entraremos no mar gelado. Flutuar neste oceano de água e 
gelo é realmente uma experiência especial.
No final do passeio regressaremos a Rovaniemi. Após o 
check in teremos algum tempo livre e á noite sairemos 
para caçarmos as luzes do norte, a aurora boreal. Iremos de 
ônibus até um local estratégico, e se as condições climáticas 
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forem favoráveis, as misteriosas luzes nos brindarão 
com a sua presença. A volta de uma fogueira, assaremos 
salsichas e ouviremos histórias sobre a cultura Lapã 
enquanto tomamos uma bebida quente. Teremos ainda 
a oportunidade de usar raquetas de neve, uns “sapatos” 
especiais para andarmos sobre a neve. 
Acomodação no Arctic City Hotel ou similar.

DIA 06: QUINTA-FEIRA, ROVANIEMI
Café da manhã no hotel.
Dia livre para nos despedirmos de Rovaniemi ou 
possibilidade de fazer um passeio opcional. 
Acomodação no Arctic City Hotel similar.

DIA 07: SEXTA-FEIRA, ROVANIEMI
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Guia acompanhante bilingue Português/Espanhol durante 

todo o percurso
• Ônibus privado de longa distância do dia 3 ao dia 5 do 

programa
• 5 noites de acomodação nos hotéis mencionados 
• 1 noite de acomodação em iglú de vidro no Kakslauttanen 

Hotel
• 2 jantares: 1 no Hotel Scandic  Kemi e 1 no Kakslauttanen 

Hotel
• 2 almoços: 1 na granja de renas e outro a bordo do navio 

Sampo
• Roupa térmica de inverno desde o dia 2 ao dia 7 do 

programa (macacão, balaclavas, luvas e botas) 
• Safari de 2h 30m em moto-neve e pesca no gelo
• Visita ao Museu Arktikum
• Visita á Aldeia de Papai Noel
• Visita a uma fazenda de renas incluindo um curto passeio 

de trenó 
• Self-drive safari de 2h em trenó puxado por cães husky  
• Visita guiada a Kakslauttanen
• Visita ao Castelo de Gelo em Kemi
• Cruzeiro de 4 horas no navio quebra-gelo Sampo 
• Safari noturno “caça á aurora boreal” 
• Maleteiros em todos os hotéis (com exceção de Rovaniemi 

na chegada e na saída e em Kakslautannen) – máximo 1 
mala de 20 kg por pessoa com as medidas 76x54x33 cm e 
uma mala de mão com máximo 5 kg

Início – Rovaniemi Fim – Rovaniemi Código de Reserva Preços Brutos

25 Janeiro*** 31 Janeiro LEYLAP 0125

15 Fevereiro 21 Fevereiro LEYLAP 0215

22 Fevereiro 28 Fevereiro LEYLAP 0222

PREÇOS BRUTOS EM EURO POR PESSOA
• Preço por pessoa para crianças menores de 12 anos no quarto dos 

pais EUR 1.996
• Preço por pessoa em apartamento duplo + cama extra                        

EUR 2.420

NOTAS IMPORTANTES
• Máximo de 2 crianças por apartamento junto com os pais
• Máximo 1 adulto por quarto em cama extra
• Aconselhamos os clientes a trazerem roupa interior térmica para 

reforçar o isolamento e conforto, gorro, cachecol, luvas, um bom 
casaco e sapatos confortáveis e quentes

• A aurora boreal é um fenómeno natural e como tal o seu 
avistamento não é garantido

*** Nesta saída por motivos operacionais do navio Sampo, o cruzeiro será de 3 horas e o almoço buffet  será no restaurante Lumihiutale

em Euro por pessoa
em quarto duplo 

EUR 2.492
suplemento individual 

EUR 568
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ROVANIEMI
traslado aeroporto/hotel no centro da cidade ou v.v. com 
motorista em inglês, preço por serviço:
• 1 a 7 pax EUR 110
• 8 a 17 pax EUR 250
Guia assistente em Espanhol aeroporto/hotel ou v.v.  
Preço e disponibilidade sob consulta.

HELSINQUE
traslado aeroporto-hotel ou v.v. com motorista em Inglês, 
preço por pessoa:
• 1 pax EUR 133
• 2 pax EUR 88
• 3 pax EUR 58
• 4 pax EUR 44
• 5 pax EUR 35
Suplemento por serviço EUR 40 se o serviço for realizado 
entre as 22:00 hrs e as 06:00 hrs (independentemente do 
número de pessoas). Guia assistente em Espanhol ou 
Português total EUR 270 por serviço.

• 6 pax EUR 29
• 7 pax EUR 25
• 8 pax EUR 22
• 9 pax EUR 19
• 10 pax EUR 18

LENDAS DE NATAL
• 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 até 60 dias antes do início do tour.

• Caso a reserva seja cancelada antes de 60 dias, será 
reembolsado 75% do valor total do tour

• Caso a reserva seja cancelada após os 60 dias, será cobrada 
na totalidade

• Por regras de segurança, crianças com altura inferior a 140 
cm não poderão ir na moto neve, irão num trenó puxado 
pelo veículo

• O passeio de moto-neve inclui um seguro em caso de 
acidente mas tem uma franquia de EUR 990 por pessoa. 
Existe a possibilidade do cliente pagar um suplemento de 
aproximadamente EUR 20 diretamente no local e nesse 
caso a franquia desce para EUR 160

• O passeio de trenó puxado por husky prevê duas pessoas 
por trenó e será dirigido pelo cliente, caso não tenha 
condição física ou não deseje dirigir o trenó por favor entre 
em contato para vermos a solução possível

• Durante o passeio do navio quebra-gelo Sampo devido 
a razões de segurança pessoas com menos de 145 cm de 
altura não poderão entrar na água

• Reservamos o direito de alterar o itinerário por motivos de 
ordem operacional

• A aurora boreal é um fenómeno natural e como tal o seu 
avistamento não é garantido

LENDAS DE INVERNO
• 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 até 65 dias 
antes do início do tour

• Por regras de segurança, crianças com altura menor de 140 
cm não poderão ir na moto neve, irão em um trenó puxado 
pelo veículo

• O passeio de moto neve prevê duas pessoas por veículo.  
Caso deseje ir sozinho na moto neve, será cobrado um 
suplemento individual de EUR 70 – 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

• O passeio de trenó puxado por husky prevê duas pessoas 
por trenó e será dirigido pelo cliente, caso não tenha 
condição física ou não deseje dirigir o trenó por favor entre 
em contato para vermos a solução possível

• Durante o passeio do navio quebra-gelo Sampo devido 
a razões de segurança pessoas com menos de 145 cm de 
altura não poderão entrar na água

• Reservamos o direito de alterar o itinerário por motivos de 
ordem operacional

PREÇOS TRASLADOS & CONDIÇÕES GERAIS
LENDAS DE NATAL & LENDAS DE INVERNO
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DINAMARCA, NORUEGA, SUÉCIA – 11 DIAS

LENDAS ESCANDINAVAS

DIA 01: TERÇA-FEIRA, COPENHAGUE
Chegada por conta própria ao hotel. Reunião de 
apresentação com o guia acompanhante da viagem na 
recepção das 18:30 ás 19:30. Alojamento.

DIA 02: QUARTA-FEIRA, COPENHAGUE
Café da manhã no hotel.
Pela manhã visita panorâmica de Copenhague. 
Apreciaremos as principais atrações turísticas da cidade, 
entre outras: a fonte de Gefion, a Residência Real de 
Amalienborg, os canais idílicos de Nyhavn com os seus 
prédios coloridos, o Palácio de Christiansborg, sede do 
parlamento, o palácio da bolsa e a famosa Pequena Sereia. 
Tarde livre para conhecer melhor esta linda cidade, 
poderá visitar o emblemático parque de atrações Tivoli ou 
simplesmente passear pela famosa rua de pedestre Strøget. 
Alojamento.

DIA 03: QUINTA-FEIRA, COPENHAGUE – OSLO
Café da manhã no hotel.
Manhã livre para realizar compras ou fazer uma visita 
opcional. Á tarde, traslado para o porto onde embarcaremos 
no cruzeiro noturno DFDS Seaways com destino a Oslo. 
Durante a travessia aproveitaremos as várias atrações 
a bordo, música ao vivo, lojas, restaurantes e bares, 
entre outras. Os clientes deverão preparar uma bolsa de 
mão para o pernoite no navio já que não terão acesso às 
bagagens durante a viagem. Jantar c/uma bebida incluída e 
alojamento em cabines com janela.

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

DIA 05: SÁBADO, GEILO – BERGEN
Café da manhã no hotel.

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

DIA 06: DOMINGO, BERGEN – BALESTRAND
Café da manhã no hotel.
Manhã livre para desfrutar a capital dos fiordes ou fazer um 
passeio opcional à casa do famoso compositor Norueguês 
Edvard Grieg. 
No início da tarde partiremos para Balestrand, 
atravessaremos de ferry de Oppedal para Lavik e ao final 
do dia chegaremos á encantadora área dos fiordes, onde 
está localizado o famoso hotel Kvikne’s, um lugar histórico e 
romântico inserido num cenário natural de enorme beleza.
Alojamento e jantar no Hotel Kvikne’s. 

DIA 07: SEGUNDA-FEIRA, BALESTRAND – OSLO
Café da manhã no hotel.
Saída pela manhã para Oslo. No caminho pegaremos dois 
curtos ferries e faremos uma parada em Borgund, onde 
visitaremos a bela igreja de Madeira, Borgund Stavkirke 
(entrada incluída), expoente máximo da arte Norueguesa 
em madeira; as árvores utilizadas na sua construção foram 
cortadas nos finais do sec. XII e desde esses tempos fazem 
parte desta fantástica paisagem, tornando esta igreja uma 
das mais visitadas e fotografadas da Noruega. Após a visita 
continuaremos para Oslo onde chegaremos ao final do dia. 
Alojamento.

DIA 08: TERÇA-FEIRA, OSLO
Café da manhã no hotel.
Dia livre para conhecer a capital da Noruega, na parte da 
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SERVIÇOS INCLUÍDOS
• 9 noites de alojamento em hotéis de categoria superior 

com café da manhã buffet
• 1 noite a bordo do DFDS Seaways em cabines com janela 

com café da manhã buffet incluído
• 3 jantares incluídos: 1 no barco DFDS, 1 no Hotel Kvikne’s, 

1 no Hotel em Geilo 
• O jantar a bordo do navio DFDS inclui 1 bebida por pessoa 

e o jantar a bordo do navio Silja inclui bebidas ad libitum
• Visitas panorâmicas das capitais com guias locais 

autorizados de língua Portuguesa, exceto nas saídas 
marcadas com ** onde o guia será em Espanhol

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

• Ônibus de longa distância do dia 04 ao 09 do roteiro
• Serviço de maleteiro incluído somente nos portos
• Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o 

limite de bagagem é de 1 mala por pessoa com o máximo 
de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e uma 
mala de mão com o máximo de 5 kg

manhã possibilidade de fazer um passeio opcional aos 
famosos museus marítimos da Península de Bygdoy: Museu 
dos Barcos Vikings, Kon-tiki e Fram. Alojamento.

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

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

DIA 11: SEXTA-FEIRA, ESTOCOLMO
Café da manhã no hotel.

NOTAS GERAIS
• No dia 3 os clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o 

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

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

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

HOTÉIS DO PROGRAMA
• Copenhague: Radisson Blu Scandinavia Copenhagen/The Square 

Hotel ou similar
• Geilo: Vestlia Resort ou similar
• Bergen: Scandic Ørnen/Thon Hotel Rosenkrantz ou similar
• Balestrand: Kvikne’s Hotel ou similar
• Oslo: Radisson Blu Scandinavia Oslo/Thon Hotel Opera/Clarion 

Hotel The Hub ou similar
• Estocolmo: Courtyard by Marriott/Clarion Hotel Stockholm/

Clarion Hotel Amaranten ou similar
NB: reservamos o direito de alterar o hotel por outro de categoria similar, 
por motivos de ordem operacional ou force majeure  
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Início – Copenhague Fim – Estocolmo Código de Reserva Preços Brutos 

19 Maio 29 Maio LEY E 0519 P

em Euro por pessoa

em apartamento duplo 
EUR 2.200

suplemento individual 
EUR 840

02 Junho** 12 Junho LEY E 0602

09 Junho 19 Junho LEY E 0609 P

16 Junho** 26 Junho LEY E 0616

23 Junho 03 Julho LEY E 0623 P

30 Junho** 10 Julho LEY E 0630

07 Julho 17 Julho LEY E 0707 P

14 Julho** 24 Julho LEY E 0714

21 Julho 31 Julho LEY E 0721 P
28 Julho** 07 Agosto LEY E 0728

04 Agosto 14 Agosto LEY E 0804 P

11 Agosto 21 Agosto LEY E 0811 P

18 Agosto 28 Agosto LEY E 0818 P

25 Agosto 04 Setembro LEY E 0825 P

01 Setembro 11 Setembro LEY E 0901 P

08 Setembro 18 Setembro LEY E 0908 P

DESTINO BRIKSDAL
O poderoso Briksdalsbreen, o Glaciar Briksdal, faz parte do Parque Nacional Jostedalsbreen Glacier. Caindo de uma 
altura  de 1.200 metros, a cachoeira do glaciar corre selvagem até chegar ao fundo do estreito e frondoso vale de 
Briksdalen. Aqui você pode fazer um safari em “troll cars” por estradas que serpenteiam através da maravilhosa 
natureza, por entre cachoeiras e ribeiros. Após a excursão, você pode desfrutar de uma boa refeição no restaurante 
ou comprar pequenos souvenirs livres de imposto na pequena lojinha dentro do edifício Briksdalsbre Fjellstove.
Pode pagar com cartão de crédito ou de débito. Visitar o glaciar de Briksdal é revigorante, o ar puro invade os nossos 
pulmões e as belas vistas são a cereja no topo do bolo. Queremos vê-lo em Briksdal!

**Saída em Espanhol 
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DIA 01: TERÇA-FEIRA, COPENHAGUE
Chegada por conta própria ao hotel. Reunião de 
apresentação com o guia acompanhante da viagem na 
recepção das 18:30 ás 19:30. Alojamento.

DIA 02: QUARTA-FEIRA, COPENHAGUE
Café da manhã no hotel.
Pela manhã visita panorâmica de Copenhague. 
Apreciaremos as principais atrações turísticas da cidade, 
entre outras: a fonte de Gefion, a Residência Real de 
Amalienborg, os canais idílicos de Nyhavn com os seus 
prédios coloridos, o Palácio de Christiansborg, sede do 
parlamento, o palácio da bolsa e a famosa Pequena Sereia. 
Tarde livre para conhecer melhor esta linda cidade, 
poderá visitar o emblemático parque de atrações Tivoli ou 
simplesmente passear pela famosa rua de pedestre Strøget. 
Alojamento.

DIA 03: QUINTA-FEIRA, COPENHAGUE – OSLO
Café da manhã no hotel.
Manhã livre para realizar compras ou fazer uma visita 
opcional. Á tarde, traslado para o porto onde embarcaremos 
no cruzeiro noturno DFDS Seaways com destino a Oslo. 
Durante a travessia aproveitaremos as várias atrações 
a bordo, música ao vivo, lojas, restaurantes e bares, 
entre outras. Os clientes deverão preparar uma bolsa de 
mão para o pernoite no navio já que não terão acesso às 
bagagens durante a viagem. Jantar c/uma bebida incluída e 
alojamento em cabines com janela.

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

DIA 05: SÁBADO, GEILO – BERGEN
Café da manhã no hotel.

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

DIA 06: DOMINGO, BERGEN – BALESTRAND
Café da manhã no hotel.
Manhã livre para desfrutar a capital dos fiordes ou fazer um 
passeio opcional à casa do famoso compositor Norueguês 
Edvard Grieg. 
No início da tarde partiremos para Balestrand, 
atravessaremos de ferry de Oppedal para Lavik e ao final 
do dia chegaremos á encantadora área dos fiordes, onde 
está localizado o famoso hotel Kvikne’s, um lugar histórico e 
romântico inserido num cenário natural de enorme beleza.
Alojamento e jantar no Hotel Kvikne’s.

DIA 07: SEGUNDA-FEIRA, BALESTRAND – OSLO
Café da manhã no hotel.
Saída pela manhã para Oslo. No caminho pegaremos dois 
curtos ferries e faremos uma parada em Borgund, onde 
visitaremos a bela igreja de Madeira, Borgund Stavkirke 
(entrada incluída), expoente máximo da arte Norueguesa 
em madeira; as árvores utilizadas na sua construção foram 
cortadas nos finais do sec. XII e desde esses tempos fazem 
parte desta fantástica paisagem, tornando esta igreja uma 
das mais visitadas e fotografadas da Noruega. Após a visita 
continuaremos para Oslo onde chegaremos ao final do dia.
Alojamento.

DIA 08: TERÇA-FEIRA, OSLO
Café da manhã no hotel.
Dia livre para conhecer a capital da Noruega, na parte da 

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

LENDAS ESCANDINAVAS E BÁLTICAS
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manhã possibilidade de fazer um passeio opcional aos 
famosos museus marítimos da Península de Bygdoy: Museu 
dos Barcos Vikings, Kon-tiki e Fram. Alojamento.

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

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

DIA 11: SEXTA-FEIRA, ESTOCOLMO – TALIN  
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para nos despedirmos da capital da Suécia. 
À tarde traslado até o porto para fazer o cruzeiro noturno 
TALLINK com destino a Talin. Durante a travessia poderemos 
apreciar a beleza das paisagens do arquipélago sueco 
que conta com mais de 24.000 ilhas. Os clientes deverão 
preparar uma bolsa de mão para o pernoite no navio, pois 
não terão acesso às bagagens durante a viagem.
Jantar a bordo com bebidas incluídas ad libitum e 
alojamento em cabines com janela.

DIA 12: SÁBADO, TALIN 
Café da manhã a bordo.

Chegada a Talin na parte da manhã e visita da capital da 
Estônia com a sua encantadora cidade medieval onde 
sobressai o Castelo de Toompea, a Catedral de Alexander 
Nevsky, a cúpula da Igreja, a praça do Mirador e a praça da 
prefeitura. Alojamento.

DIA 13: DOMINGO, TALIN – HELSINQUE
Café da manhã no hotel.
Na parte da manhã traslado para o porto e travessia de 2 
horas de ferry para Helsinque.
Chegada e visita panorâmica da capital Finlandesa, também 
conhecida como “A Cidade Branca do Norte”. Durante a 
visita passaremos pela Catedral Ortodoxa de Uspenski, a 
Praça do Senado, a igreja luterana Tempeliaukkio, uma 
igreja luterana escavada em uma grande rocha e com uma 
cúpula em forma de um gigantesco espiral com fios de cobre 
(entrada incluída), o parque com o monumento a Sibelius, 
o mercado do porto e a rua Esplanaadii. Alojamento. 

DIA 14: SEGUNDA-FEIRA, HELSINQUE 
Café da manhã no hotel. Fim dos serviços.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• 11 noites de alojamento em hotéis de categoria superior 

com café da manhã buffet
• 1 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

• 4 jantares incluídos: 1 no barco DFDS, 1 no Hotel Kvikne’s, 
1 no Hotel em Geilo e 1 no navio Tallink Silja Line 

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

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

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

• Ônibus de longa distância do dia 04 ao 09 do roteiro
• Serviço de maleteiro incluído somente nos portos
• Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o 

limite de bagagem é de 1 mala por pessoa com o máximo 
de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e 
uma mala de mão com o máximo de 5 kg
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Início – Copenhague Fim – Helsinque Código de Reserva Preços Brutos 

19 Maio 01 Junho LEY EB 0519 P

em Euro por pessoa

em apartamento duplo 
EUR 2.780

suplemento individual 
EUR 1.060

02 Junho** 15 Junho LEY EB 0602

09 Junho 22 Junho LEY EB 0609 P

16 Junho** 29 Junho LEY EB 0616

23 Junho 06 Julho LEY EB 0623 P

30 Junho** 13 Julho LEY EB 0630

07 Julho 20 Julho LEY EB 0707 P

14 Julho** 27 Julho LEY EB 0714

21 Julho 03 Agosto LEY EB 0721 P

28 Julho ** 10 Agosto LEY EB 0728

04 Agosto 17 Agosto LEY EB 0804 P

11 Agosto 24 Agosto LEY EB 0811 P

18 Agosto 31 Agosto LEY EB 0818 P

25 Agosto 07 Setembro LEY EB 0825 P

01 Setembro 14 Setembro LEY EB 0901 P

08 Setembro** 21 Setembro LEY EB 0908

HOTÉIS DO PROGRAMA
• Copenhague: Radisson Blu Scandinavia Copenhagen/The Square 

Hotel o similar
• Geilo: Vestlia Resort o similar
• Bergen: Scandic Ørnen/Thon Hotel Rosenkrantz o similar
• Balestrand: Kvikne’s Hotel o similar
• Oslo: Radisson Blu Scandinavia Oslo/Thon Hotel Opera/Clarion 

Hotel The Hub o similar
• Estocolmo: Courtyard by Marriott/Clarion Hotel Stockholm/

Clarion Hotel Amaranten o similar
• Talin: Radisson Blu Olümpia/Metropol SPA Hotel/Park Inn by 

Radisson Meriton o similar
• Helsinque: Scandic Grand Marina o similar
NB: reservamos o direito de alterar o hotel por outro de categoria similar, 
por motivos de ordem operacional ou force majeure  

NOTAS GERAIS
• No dia 03 e 11 do programa os clientes deverão preparar uma 

bolsa de mão para o pernoite no navio, pois não terão acesso às 
bagagens durante a viagem

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

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

**Saída em Espanhol 
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DINAMARCA, NORUEGA, SUÉCIA, ESTÔNIA FINLÂNDIA E RÚSSIA – 20 DIAS

LENDAS ESCANDINAVAS, BÁLTICAS E RUSSAS 

DIA 01: TERÇA-FEIRA, COPENHAGUE
Chegada por conta própria ao hotel. 
Reunião de apresentação com o guia acompanhante da 
viagem na recepção das 18:30 ás 19:30. Alojamento.

DIA 02: QUARTA-FEIRA, COPENHAGUE
Café da manhã no hotel.
Pela manhã visita panorâmica de Copenhague. 
Apreciaremos as principais atrações turísticas da cidade, 
entre outras: a fonte de Gefion, a Residência Real de 
Amalienborg, os canais idílicos de Nyhavn com os seus 
prédios coloridos, o Palácio de Christiansborg, sede 
do parlamento, o palácio da bolsa e a famosa Pequena 
Sereia. Tarde livre para conhecer melhor esta linda cidade, 
poderá visitar o emblemático parque de atrações Tivoli ou 
simplesmente passear pela famosa rua de pedestre Strøget.
Alojamento.

DIA 03: QUINTA-FEIRA, COPENHAGUE – OSLO
Café da manhã no hotel.
Manhã livre para realizar compras ou fazer uma visita 
opcional. Á tarde, traslado para o porto onde embarcaremos 
no cruzeiro noturno DFDS Seaways com destino a Oslo. 
Durante a travessia aproveitaremos as várias atrações 
a bordo, música ao vivo, lojas, restaurantes e bares, 
entre outras. Os clientes deverão preparar uma bolsa de 
mão para o pernoite no navio já que não terão acesso às 
bagagens durante a viagem. Jantar c/uma bebida incluída e 
alojamento em cabines com janela.

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

DIA 05: SÁBADO, GEILO – BERGEN
Café da manhã no hotel.

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

DIA 06: DOMINGO, BERGEN – BALESTRAND
Café da manhã no hotel.
Manhã livre para desfrutar a capital dos fiordes ou fazer um 
passeio opcional à casa do famoso compositor Norueguês 
Edvard Grieg. 
No início da tarde partiremos para Balestrand, 
atravessaremos de ferry de Oppedal para Lavik e ao final 
do dia chegaremos á encantadora área dos fiordes, onde 
está localizado o famoso hotel Kvikne’s, um lugar histórico e 
romântico inserido num cenário natural de enorme beleza.
Alojamento e jantar no Kvikne’s Hotel.

DIA 07: SEGUNDA-FEIRA, BALESTRAND – OSLO
Café da manhã no hotel.
Saída pela manhã para Oslo. No caminho pegaremos dois 
curtos ferries e faremos uma parada em Borgund, onde 
visitaremos a bela igreja de Madeira, Borgund Stavkirke 
(entrada incluída), expoente máximo da arte Norueguesa 
em madeira; as árvores utilizadas na sua construção foram 
cortadas nos finais do sec. XII e desde esses tempos fazem 
parte desta fantástica paisagem, tornando esta igreja uma 
das mais visitadas e fotografadas da Noruega. Após a visita 
continuaremos para Oslo onde chegaremos ao final do dia. 
Alojamento.

DIA 08: TERÇA-FEIRA, OSLO
Café da manhã no hotel.
Dia livre para conhecer a capital da Noruega, na parte da 
manhã possibilidade de fazer um passeio opcional aos 
famosos museus marítimos da Península de Bygdoy: Museu 
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dos Barcos Vikings, Kon-tiki e Fram. Alojamento.

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

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

DIA 11: SEXTA-FEIRA, ESTOCOLMO – TALIN  
Café da manhã no hotel.
Manhã livre para nos despedirmos da capital da Suécia. 
À tarde traslado até o porto para fazer o cruzeiro noturno 
TALLINK com destino a Talin. Durante a travessia poderemos 
apreciar a beleza das paisagens do arquipélago sueco 
que conta com mais de 24.000 ilhas. Os clientes deverão 
preparar uma bolsa de mão para o pernoite no navio, pois 
não terão acesso às bagagens durante a viagem. Jantar a 
bordo com bebidas incluídas ad libitum e alojamento em 
cabines com janela.

DIA 12: SÁBADO, TALIN 
Café da manhã a bordo.
Chegada a Talin na parte da manhã e visita da capital da 
Estônia com a sua encantadora cidade medieval onde 
sobressai o Castelo de Toompea, a Catedral de Alexander 
Nevsky, a cúpula da Igreja, a praça do Mirador e a praça da 

prefeitura. Alojamento.

DIA 13: DOMINGO, TALIN – HELSINQUE
Café da manhã no hotel.
Na parte da manhã traslado para o porto e travessia de 2 
horas de ferry para Helsinque. Chegada e visita panorâmica 
da capital Finlandesa, também conhecida como “A Cidade 
Branca do Norte”. Durante a visita passaremos pela 
Catedral Ortodoxa de Uspenski, a Praça do Senado, a igreja 
luterana Tempeliaukkio, uma igreja luterana escavada em 
uma grande rocha e com uma cúpula em forma de um 
gigantesco espiral com fios de cobre (entrada incluída), o 
parque com o monumento a Sibelius, o mercado do porto e 
a rua Esplanaadii. Alojamento. 

DIA 14: SEGUNDA-FEIRA, HELSINQUE – SÃO PETERSBURGO
Café da manhã no hotel.
Manhã livre para nos despedirmos da Escandinávia. Na 
parte da tarde traslado para a estação de trem de Helsinque 
onde embarcaremos no trem de alta velocidade Allegro 
para São Petersburgo. Chegada ao final da tarde e traslado 
para o hotel. Alojamento.

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

DIA 16: QUARTA- FEIRA, SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã no hotel. 
Dia livre ou possibilidade de fazer passeios opcionais. 
Na parte da manhã possibilidade de passeio ao Grande 
Palácio Peterhof e parques e na parte da tarde ao Palácio de 
Catarina com suas famosas salas de Âmbar e belos jardins. 
Alojamento.

DIA 17: QUINTA-FEIRA, SÃO PETERSBURGO – MOSCOU
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para nos depedirmos de São Petersburgo. Àhora 
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indicada traslado para a estação de trem e saída no trem de 
alta velocidade Sapsan com destino a Moscou. Chegada a 
Moscou no final da tarde e traslado ao hotel. No caminho 
faremos uma parada na Praça Vermelha. Alojamento.

DIA 18: SEXTA-FEIRA, MOSCOU
Café da manhã no hotel.
Pela manhã visita panorâmica onde veremos os mais 
famosos pontos da cidade como a Praça do Teatro Bolshoi, 
a Universidade, a rua Arbat, entre outros. Visitaremos 
ainda o Kremlin, que em Russo significa fortaleza e que foi 
designado patrimônio mundial pela UNESCO e também o 
famoso metrô (a visita inclui entradas no Kremlin e suas 
catedrais e o bilhete de metrô). Possibilidade de fazer um 

cruzeiro opcional no rio Moscou ou assistir ao velho circo 
Russo. Alojamento. 

DIA 19: SÁBADO, MOSCOU
Café da manhã no hotel.
Dia livre ou oportunidade para participar nos passeios 
opcionais a Sergiev Posad durante o dia ou assistir ao show 
folclórico Kostroma á noite (Kostroma disponível apenas a 
partir de meados de Junho). Alojamento.

DIA 20: DOMINGO, MOSCOU
Café da manhã no hotel.
Á hora indicada traslado para o aeroporto. Fim dos serviços.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• 17 noites de alojamento em hotéis de categoria superior 

com café da manhã buffet
• 1 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

• 4 jantares incluídos: 1 no barco DFDS, 1 no Hotel Kvikne’s, 1 
no Hotel em Geilo e 1 no navio Tallink Silja Line 

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

• Guia acompanhante de viagem ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE 
de língua Portuguesa durante todo o programa com 
exceção da parte da Rússia, onde caso o grupo tenha 
menos de 10 pessoas será com guia bilingue Espanhol/
Português

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

• Ônibus de longa distância do dia 04 ao 09 do roteiro
• Viagem de trem de alta velocidade Allegro Helsinque – São 

Petersburgo, em segunda classe.
• Viagem de trem de alta velocidade Sapsan São Petersburgo 

– Moscou, em segunda classe
• Serviço de maleteiro incluído somente nos portos e 

estações de trem
• Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o 

limite de bagagem é de 1 mala por pessoa com o máximo 
de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e uma 
mala de mão com o máximo de 5 kg

NOTAS GERAIS
• No dia 03 e 11 do programa os clientes deverão preparar uma 

bolsa de mão para o pernoite no navio, pois não terão acesso às 
bagagens durante a viagem

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

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

HOTÉIS DO PROGRAMA
• Copenhague: Radisson Blu Scandinavia Copenhagen/The Square 

Hotel ou similar
• Geilo: Vestilia Resort ou similar
• Bergen: Scandic Ørnen/Thon Hotel Rosenkrantz ou similar
• Balestrand: Kvikne’s Hotel ou similar
• Oslo: Radisson Blu Scandinavia Oslo/Thon Hotel Opera/Clarion 

Hotel The Hub ou similar
• Estocolmo: Courtyard by Marriott/Clarion Hotel Stockholm/

Clarion Hotel Amaranten ou similar
• Talin: Radisson Blu Olümpia/Metropol SPA Hotel/Park Inn by 

Radisson Meriton ou similar
• Helsinque: Scandic Grand Marina ou similar
• S. Petersburgo: Sokos Palace Bridge/Sokos Vassilievsky ou similar
• Moscou: Azimut Smolenskaya/Novotel Moscow Centre ou similar
NB: reservamos o direito de alterar o hotel por outro de categoria similar, 
por motivos de ordem operacional ou force majeure
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Início – Copenhague Fim – Moscou Código de Reserva Preços Brutos 

19 Maio** 07 Junho LEY EBR 0519 P
em Euro por pessoa

em apartamento duplo
EUR 3.990

suplemento individual 
EUR 1.472

09 Junho** 28 Junho LEY EBR 0609 P

23 Junho** 12 Julho LEY EBR 0623 P

07 Julho 26 Julho LEY EBR 0707 P

21 Julho 09 Agosto LEY EBR 0721 P

04 Agosto 23 Agosto LEY EBR 0804 P

18 Agosto 06 Setembro LEY EBR 0818 P

01 Setembro 20 Setembro LEY EBR 0901 P

**Saída com suplemento de temporada alta na Rússia

Suplemento de temporada alta EUR 100 por pessoa em apartamento duplo ou EUR 200 por apartamento individual nas saídas 
marcadas com **  

TODO O MAR BÁLTICO AO SEU ALCANCE!
Tallink Silja tem a melhor seleção de rotas do Mar Báltico. 
Oferecemos partidas diárias de Estocolmo para Riga, Tallinn, 
Helsinque e Turku durante todo o ano. Nossos rápidos e 
confortáveis shuttles e navios de cruzeiro saem com até 7 
partidas diárias entre Helsinque e Tallin. Reserve sua viagem 
e venha desfrutar de entretenimento, delícias gourmet e 
compras de marcas famosas! Bem-vindo a bordo!
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TESOUROS BÁLTICOS E RUSSOS 
SUÉCIA, ESTÔNIA, FINLÂNDIA E RÚSSIA – 12 DIAS

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

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

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

DIA 04: SÁBADO, TALIN 
Café da manhã a bordo.
Chegada a Talin na parte da manhã e visita da capital da 
Estônia com a sua encantadora cidade medieval onde 
sobressai o Castelo de Toompea, a Catedral de Alexander 
Nevsky, a cúpula da Igreja, a praça do Mirador e a praça da 
prefeitura. Alojamento.

DIA 05: DOMINGO, TALIN – HELSINQUE
Café da manhã no hotel.
Na parte da manhã traslado para o porto e travessia de 2 
horas de ferry para Helsinque.

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

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

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

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

DIA 09: QUINTA-FEIRA, SÃO PETERSBURGO – MOSCOU
Café da manhã no hotel. 
Manhã livre para nos depedirmos de São Petersburgo. À hora 
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SERVIÇOS INCLUÍDOS
• 10 noites de alojamento em hotéis de categoria superior 

com café da manhã buffet
• 1 noite a bordo do barco Tallink Silja Line Estocolmo – Talin 

em cabines com janela com café da manhã buffet incluído
• 1 jantar incluído no navio Tallink Silja Line, inclui bebidas 

ad libitum
• Guia acompanhante de viagem ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE 

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

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

• Viagem de trem de alta velocidade Allegro Helsinque – São 
Petersburgo, em segunda classe.

• Viagem de trem de alta velocidade Sapsan São Petersburgo 
– Moscou, em segunda classe

• Serviço de maleteiro incluído somente nos portos e 
estações de trem

• 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

indicada traslado para a estação de trem e saída no trem de 
alta velocidade Sapsan com destino a Moscou. Chegada a 
Moscou no final da tarde e traslado ao hotel. No caminho 
faremos uma parada na Praça Vermelha. Alojamento.

DIA 10: SEXTA-FEIRA, MOSCOU
Café da manhã no hotel.
Pela manhã visita panorâmica onde veremos os mais 
famosos pontos da cidade como a Praça do Teatro Bolshoi, 
a Universidade, a rua Arbat, entre outros. Visitaremos 
ainda o Kremlin, que em Russo significa fortaleza e que foi 
designado patrimônio mundial pela UNESCO e também o 
famoso metrô (a visita inclui entradas no Kremlin e suas 
catedrais e o bilhete de metrô). 

NOTAS GERAIS
• Reservamos o direito de modificar o itinerário por razões 

operacionais que justifiquem a sua alteração ou por motivos de 
force majeure.

• A utilização de fones de ouvido será incluída apenas em grupos 
com mais de 30 pessoas.

• A bagageira dos ônibus tem espaço limitado e existe um limite 
legal de peso para o veículo, pelo que é muito importante que o 
limite de bagagem informado seja cumprido.

Possibilidade de fazer um cruzeiro opcional no rio Moscou 
ou assistir ao velho circo Russo. Alojamento.

DIA 11: SÁBADO, MOSCOU
Café da manhã no hotel.
Dia livre ou oportunidade para participar nos passeios 
opcionais a Sergiev Posad durante o dia ou assistir ao show 
folclórico Kostroma á noite (Kostroma disponível apenas a 
partir de meados de Junho). Alojamento.

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

HOTÉIS DO PROGRAMA
• Estocolmo: Courtyard by Marriott/Clarion Hotel Stockholm/

Clarion Hotel Amaranten ou similar
• Talin: Radisson Blu Olümpia/Metropol SPA Hotel/Park Inn by 

Radisson Meriton ou similar
• Helsinque: Scandic Grand Marina ou similar
• S. Petersburgo: Sokos Palace Bridge/Sokos Vassilievsky ou similar
• Moscou: Azimut Smolenskaya/Novotel Moscow Centre ou similar
NB: reservamos o direito de alterar o hotel por outro de categoria similar, 
por motivos de ordem operacional ou force majeure  
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Início – Estocolmo Fim – Moscou Código de Reserva Preços Brutos 

27 Maio 07 Junho LEY T 0519**
em Euro por pessoa

em apartamento duplo
EUR 2.176

suplemento individual 
EUR 808

17 Junho 28 Junho LEY T 0609**

01 Julho 12 Julho LEY T 0623**

15 Julho 26 Julho LEY T 0707

29 Julho 09 Agosto LEY T 0721

12 Agosto 23 Agosto LEY T 0804

26 Agosto 06 Setembro LEY T 0818

09 Setembro 20 Setembro LEY T 0901

**Saída com suplemento de temporada alta na Rússia

Suplemento de temporada alta EUR 100 por pessoa em apartamento duplo ou EUR 200 por apartamento individual nas saídas 
marcadas com**  

Na Stena Line contribuímos conectando a Europa e conectando pessoas. Nosso compromisso com a sustentabilidade está 
centrado em cinco áreas de foco que apoiam os Objetivos Globais das Nações Unidas. Juntos, trabalhamos para proteger 
a vida abaixo da água, garantir um consumo responsável, aumentar o uso de energia limpa e garantir a segurança, a boa 
saúde e o bem-estar de nossos hóspedes e funcionários. E nós abraçamos a igualdade e a inclusão em todos os aspectos 
do nosso negócio.  Cerca de 90% do comércio mundial é realizado nos oceanos e o transporte é o meio de transporte mais 
eficiente em termos energéticos em relação ao volume de carga. No entanto, existem grandes vantagens – tanto ambientais 
quanto econômicas – a serem obtidas com a melhoria da eficiência das operações e a redução do consumo de energia. 
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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 panorâmica de Reykjavik, 
onde veremos os principais pontos turísticos, como o 
edificio A Pérola, a Igreja Hallgrímskirkja, o Porto e o famoso 
bairro 101 Reykjavik. Após a visita, tempo livre na cidade 
para almoço (não incluído no pacote). À tarde faremos o 
imperdível Safari de Barco para observarmos as Baleias 
no seu ambiente natural. Traslado para o hotel no final da 
tarde. Alojamento no Grand Reykjavik Hotel.

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 buffet 
em restaurante local. 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 europeia.
Jantar buffet em restaurante local. 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. Este SPA natural de águas quentes, que 
dizem ter poderes curativos, nos proporcionará um dos 
momentos mais agradáveis da viagem. Não esquecer de 
levar trajes de banho (o pacote inclui aluguel de 1 toalha 
por pessoa).
Após esta incrível experiência, regressaremos para 
Reykjavik. Alojamento no Grand Reykjavik Hotel.

DIA 06: SEGUNDA-FEIRA, REYKJAVIK
Café da manhã no hotel.
Traslado regular para o aeroporto com Flybuss Plus. Fim 
dos nossos serviços.

REYKJAVIK, VIK, HELLA, THINGVELLIR – 6 DIAS

LENDAS DA ISLÂNDIA – SOL DA MEIA NOITE

PROGRAMA COM GUIA EM ESPANHOL



25

CONDICÕES GERAIS
• O pagamento integral da reserva deve ser efetuado até dia 15 

de Abril 2020.
• O cancelamento da reserva pode ser efetuado sem custos até dia 

15 de Abril 2020, em caso de cancelamento depois dessa data 
50% do valor total da reserva não será reembolsável.

• Caso a reserva seja cancelada depois do dia 17 de Maio de 2020  
o custo será 100%. 

• Reservamos o direito de alterar o itinerário e/ou o  hotel por 
outro de categoría similar por questões operacionais ou de force 
majeure.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Transfer de chegada e de saída regular com Flybuss 

Plus (ônibus) 
• 5 noites de alojamento nos hotéis mencionados com 

café da manhã buffet
• Passeio panorâmico de Reykjavik com o guia 

acompanhante da viagem
• 2 jantares buffet incluídos em restaurante local
• Safari das Baleias 
• Entrada no complexo da lagoa azul incluíndo 1 toalha 

por pessoa
• Passeio 1 hora de moto-neve (2 pessoas por moto)
• Passeio pelo glaciar com guia e equipamento 

especial
• Guia acompanhante em Espanhol durante todo o 

itinerário
• IMPORTANTE: Devido ao espaço limitado e 

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

Início – Reykjavik Fim – Reykjavik Código de Reserva Preços Brutos 

17 Junho 22 Junho LEY IS 0617 em Euro por pessoa

em apartamento duplo
EUR 1.990

suplemento individual 
EUR 588
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NOITES EXTRAS E TRASLADOS
PACOTES REGULARES COM SAÍDAS GARANTIDAS – LENDAS 2020

Cidade Duplo Single Triplo
Copenhague EUR 290 EUR 230 EUR 350
Estocolmo EUR 290 EUR 230 EUR 350
Helsinque EUR 185 EUR 175 EUR 240
Moscou EUR 190 EUR 170 EUR 270

NOTA IMPORTANTE SOBRE AS NOITES EXTRAS – PREÇOS E DISPONIBILIDADE SUJEITOS A CONFIRMAÇÃO

COPENHAGUE
traslados aeroporto-hotel ou v.v. com motorista em Inglês, 
preço por pessoa:
• 1 pax EUR 160
• 2 pax EUR 94
• 3 pax EUR 68
• 4 pax EUR 51
• 5 pax EUR 41
Suplemento total EUR 75 se o serviço for realizado entre as 
22:00 hrs e as 06:00 hrs (independentemente do número 
de pessoas).
Guia assistente em Espanhol ou Português total EUR 235 
por serviço

• 6 pax EUR 34
• 7 pax EUR 30
• 8 pax EUR 26
• 9 pax EUR 23
• 10 pax EUR 21

ESTOCOLMO
traslados aeroporto-hotel ou v.v. com motorista em 
Inglês, preço por pessoa:
• 1 pax EUR 173
• 2 pax EUR 95
• 3 pax EUR 75
• 4 pax EUR 64
• 5 pax EUR 62
Suplemento total EUR 75 se o serviço for realizado entre 
as 22:00 hrs e as 06:00 hrs (independentemente do 
número de pessoas).
Guia assistente em Espanhol ou Português total EUR 
255 por serviço

• 6 pax EUR 56
• 7 pax EUR 53
• 8 pax EUR 47
• 9 pax EUR 43
• 10 pax EUR 40

HELSINQUE
traslados aeroporto-hotel ou v.v. com motorista em Inglês, 
preço por pessoa:
• 1 pax EUR 133
• 2 pax EUR 88
• 3 pax EUR 58
• 4 pax EUR 44
• 5 pax EUR 35
Suplemento total EUR 60 se o serviço for realizado entre as 
22:00 hrs e as 06:00 hrs  (independentemente do número 
de pessoas). 
Guia assistente em Espanhol ou Português total EUR 300 
Suplemento total EUR 143 por serviço se o serviço for 
realizado entre as 22:00 hrs e as 06:00 hrs ou aos Domingos 
(independentemente do número de pessoas).

• 6 pax EUR 29
• 7 pax EUR 25
• 8 pax EUR 22
• 9 pax EUR 19
• 10 pax EUR 18
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VISITAS OPCIONAIS
LENDAS 2020

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

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

ESTOCOLMO: VISITA A PREFEITURA E AO MUSEU VASA
Excursão de ônibus com guia local e visitas ao museu Vasa – o museu do 
navio de guerra Vasa – glória da Marinha Sueca que naufragou em sua 
primeira viagem em agosto de 1628. Foi descoberto 333 anos mais tarde e 
agora está em exibição neste museu, assim como os objetos recuperados a 
bordo. Continuaremos para a Prefeitura de Estocolmo onde todos os anos é 
celebrado o jantar de gala da entrega do prêmio Nobel. Visitaremos os salões 
Azul e o Dourado.
Dia: Quinta-feira ás 14:00
Duração: 3 horas
Preço por pessoa: EUR 70 
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SÃO PETERSBURGO: CATEDRAL DE ST. ISAAC E A IGREJA DA 
RESSURREIÇÃO
Visita à Catedral de S. Isaac e à Igreja da Ressurreição, chamada “Salvador no 
Sangue Derramado”. A Catedral de St. Isaac, uma das maiores do mundo, foi 
construída entre 1818 e 1858 pelo arquiteto francês Auguste de Montferrand. 
A Igreja do “Salvador no Sangue Derramado”, obra no estilo neo-russo ou neo-
bizantino, ergue-se no local onde o czar Alexandre II foi assassinado com uma 
bomba em 1 de Março de 1881 por uma organização terrorista. O seu sucessor 
Alexandre III lançou um concurso do melhor projeto para um memorial 
permanente. A sua construção demorou 24 anos (1883-1907).
Dia: Terça-feira ás 14:00  Duração: 4 horas
Preço por pessoa: EUR 50

SÃO PETERSBURGO: PALÁCIO NIKOLAEVSKY
Espetáculo de folclore no Palácio Nikolaevsky que dura aproximadamente 3 horas. No intervalo será servido vodka, 
espumante russo e aperitivos, incluso no preço. O Palácio de Nikolaevsky foi construído entre 1853 – 1861 pelo famoso 
arquiteto Andrey Stakenshneider e originalmente serviu como residência real do filho do Imperador Nikolay I – o grande 
Duque Nikola, sendo posteriormente doado para o Instituto das Mulheres e nomeado pela Grande Duquesa Xenia. Hoje em 
dia o prédio clássico e restaurado preserva memórias de séculos de história da cidade e é palco de apresentações regulares 
de peças de folclore popular. O espetáculo é apresentado por uma das melhores companhias Russas no antigo salão de 
bailes do Palácio.
Dia: Terça-feira ás 19:00   Duração: aprox. 4 horas   Preço por pessoa: EUR 90 

SÃO PETERSBURGO: PALÁCIO DE PETERHOF
Imensamente luxuoso, Peterhof é um palácio da época Imperial Russa 
fundado em 1710 por Pedro, o Grande, na praia do Golfo da Finlândia (Mar 
Báltico). É formado por uma série de palácios ornamentados, circundado de 
parques cuidadosamente cuidados e uma magnífica coleção de estátuas e 
fontes, levando ao apelido de “Versailles Russo”. A maior e mais bonita fonte 
de todo o parque, A Grande Cascata, prolonga-se por um grande canal, o Canal 
do Mar, até ao Mar Báltico. Ao longo dos vários hectares de parque, o Peterhof 
tem mais de cento e vinte fontes, todas elas de grande beleza e imponência.
Dia: Quarta-feira ás 10:00   Duração: 4 horas
Preço por pessoa: EUR 70 

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

Os passeios opcionais na Rússia estão sempre sujeitos a disponibilidade e reconfirmação. Os dias da sua  operação poderão ser diferentes dos informados abaixo.



29

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

MOSCOU: VELHO CIRCO RUSSO
Na cultura Russa o circo é considerado uma arte tão importante quanto o balé e a ópera e representa um importante papel 
na cultura e tradições Russas. O circo estadual de Moscow é um dos mais antigos e famosos circos na Russia. Em 1946 o 
estúdio Clown estabeleceu-se e Yuri Nikulin foi um dos mais populares palhaços e atores cômicos, tendo participado em 
várias comédias da Era Soviética. O circo foi renomeado em honra a esse tão famoso personagem e uma estátua dele foi 
erguida em frente ao edifício. Ainda que o nome seja “Circo Velho” – para diferenciar do “Grande Circo” – foi na verdade 
reconstruído em 1980. O edifício e auditório parecem mais com um teatro que com a grande tenda de um circo, com um 
interior luxuoso decorado e assentos confortáveis. O show é altamente teatral, com uma atmosfera formal, uma séria 
caracterização da arte do circo. 
Dia: Sexta-feira ás 18:00   Duração: 4h 30m   Preço por pessoa: EUR 70

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

MOSCOU: ESPECTÁCULO FOLCLÓRICO KOSTROMA
O Balé Nacional Russo “Kostroma» apresenta diariamente um espetáculo sobre a história da Rússia antiga e a vida de seus 
povos. Importantes períodos históricos, tradições e costumes da Rússia multinacional revelam a originalidade autêntica 
de centenas de culturas de um só povo Russo. 50 artistas no palco, técnica virtuosa, esplêndida mestria cénica: 15 
metamorfoses de cenário, 600 trajes exclusivos, 300 acessórios cênicos, 8 trocas de decorações teatrais, quadros animados 
da vídeo-projeção, efeitos pirotécnicos especiais, fumo e fogo, um o céu estrelado que encanta espectadores de todas as 
idades e nacionalidades.
Dia: Sábado ás 18:00   Duração: 4h 30m  Preço por pessoa: EUR 65
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SAÍDAS GARANTIDAS 2020

Estimados parceiros,
Tour Partner Group (TPG), através da sua marca Trans Nordic Tours, informa as seguintes condições gerais para os seus pacotes regulares 
com saídas garantidas: 

SAÍDAS
Todas as saídas previstas e mencionadas no programa serão efetuadas independente do número de participantes. Todas as saídas serão 
operadas exclusivamente pela Trans Nordic Tours, com exceção da extensão a Rússia que é operada por um operador local. Os guias 
acompanhantes de língua Portuguesa têm muitos anos de experiência na Escandinávia e acompanharão o grupo durante todo o percurso 
até Helsinque. Os passageiros que fazem extensão a Rússia serão acompanhados por um guia Russo que encontrará os clientes na recepção 
do hotel em Helsinki no dia da saída para a Rússia. 
A assistência do guia acompanhante está incluída apenas durante o programa regular, serviços adicionais reservados antes ou depois 
do tour regular não incluem guia acompanhante. Os traslados de chegada e saída do aeroporto local para o hotel algumas vezes estão 
incluídos outras vezes não. É da responsabilidade do vendedor no país de origem verificar o que está ou não incluído em cada programa. 
A parte da Rússia é operada juntamente com os grupos de idioma Espanhol com guias bilingues Espanhol/Português. No entanto, caso o 
número de passageiros por idioma em cada grupo seja superior a 10, operaremos exclusivamente em Português.  

RESERVAS E PAGAMENTOS
Todas as reservas deverão ser solicitadas por email ao operador de contato na Trans Nordic Tours. Os produtos comprados á Trans 
Nordic Tours devem ser pagos na totalidade até 31 dias antes do início do tour.  Caso o pagamento não seja efetuado dentro dos prazos 
informados acima, a Trans Nordic Tours reserva o direito de cancelar a reserva e não assume qualquer responsabilidade sobre os potenciais 
inconvenientes causados aos passageiros. Caso a reserva seja efetuada após 30 dias antes do tour, o pagamento deverá ser efetuado num 
prazo de 5 dias e a mesma só será confirmada no momento em que a Trans Nordic Tours receber o pagamento total. Estas condições de 
pagamento são válidas para as reservas individuais, para reservas de grupo dentro das saídas regulares as condições serão informadas 
caso a caso.  

PRECOS, IMPOSTOS E GORJETAS
Por favor tome nota que todos os preços são calculados em euros, portanto o pagamento deve ser efetuado também em euros. Todos 
os serviços e impostos estão incluídos nos restaurantes e hotéis, pelo que não são necessárias gorjetas. Gorjetas para o motorista, guia 
acompanhante e guias locais são aconselhadas, mas ficam ao critério do cliente.

REGRAS DE CANCELAMENTO

Tours sem extensão á Rússia Tours com extensão á Rússia

De 31 a 20 dias – 25% do valor total De 31 a 15 dias – 50% do valor total

De 19 a 17 dias – 50% do valor total De 14 a 03 días – 75% del valor total

De 16 a 07 dias – 75% do valor total De 02 a 00 dias – 100% do valor total

De 06 a 00 dias – 100% do valor total

Todos os cancelamentos devem ser enviados por escrito através de email e só serão válidos após resposta da Trans Nordic Tours.

REEMBOLSOS
Em caso de reembolso, o mesmo será efetuado tendo em conta a parcela não utilizada do tour menos uma despesa de € 500 por pessoa.
Não haverá lugar a qualquer reembolso para casos com menos de 3 dias consecutivos de ausência do tour. Uma vez que os custos das 
excursões são baseados em viagem de grupo, nenhum reembolso será dado por serviços não utilizados como ônibus, guias, trens, 
cruzeiros ou outros custos calculados grupalmente.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
HOTÉIS NA ESCANDINÁVIA, PAÍSES BÁLTICOS E RÚSSIA
Todos os hotéis são de categoria superior e foram selecionados especialmente pela sua localização central nas cidades. Por vezes, em 
datas com pouca disponibilidade, alguns hotéis poderão ficar fora do centro. Na grande maioria dos hotéis na Escandinávia os quartos 
duplos têm duas camas que se podem colocar juntas ou separadas. Normalmente os quartos individuais são menores que os duplos e só 
têm uma cama de solteiro. A ocupação tripla dos quartos não é aconselhável a adultos, os quartos são pequenos e as camas de campanha 
ou sofás camas colocados para a terceira pessoa não são muito confortáveis.  

TRANSPORTE
Todos os ônibus são de primeira classe, com ar condicionado e com todas as comodidades de um ônibus de turismo. 

CONDICÕES GERAIS
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VISITAS E ENTRADAS NA ESCANDINÁVIA, PAÍSES BÁLTICOS E RÚSSIA
Estão incluídos: guias locais autorizados de língua portuguesa nas capitais da Escandinávia e Países Bálticos, assim como as entradas 
mencionadas no programa. Os passeios na Rússia serão efetuados com guias bilingues Espanhol/Português, exceto, quando o número de 
passageiros por idioma em cada grupo seja superior a 10, nesse caso serão operados com guias em Português.

Os passeios opcionais serão oferecidos pelo guia acompanhante e devem ser pagos no ato da reserva em espécie. A ordem e/ou dias da 
semana em que os passeios são operados pode ser alterada por motivos operacionais. Não é possível comprar os passeios opcionais a 
partir do país de origem. 

SERVIÇO DE MALETEIRO
Este serviço não está incluído nos hotéis. Está incluído apenas nos Portos DFDS e Silja e nas Estações de trem em Helsinki, São Petersburgo 
e Moscou.
Observação importante: Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o limite de bagagem é de 1 mala por pessoa com o máximo 
de 20 kg, com as medidas máximas de 76x54x33 cm e uma mala de mão com o máximo de 5 kg, corretamente identificada com o nome 
do proprietário. No caso do limite pessoal de bagagem ser excedido, a operadora no Brasil será responsável pelo pagamento de eventuais 
multas, custos adicionais ou inconvenientes causados diretamente pelo excesso de bagagem. 

REFEIÇÕES NA ESCANDINÁVIA, PAÍSES BÁLTICOS E RÚSSIA
Café da manhã estilo buffet está incluído em todos os hotéis. Não será reembolsado o serviço de café da manhã do último dia do tour caso 
o passageiro saia do hotel antes do início do serviço. Eventuais restrições alimentares deverão ser informadas no ato da reserva e estarão 
sujeitas a confirmação. 

SEGUROS, PASSAPORTES E VISAS
A Trans Nordic Tours não será responsável por danos causados aos bens pessoais dos clientes durante a viagem, nem pelo extravio de 
malas ou objetos de cunho pessoal. Aconselhamos todos os clientes a contratar um seguro de viagem no país de origem. O passageiro é 
responsável por se assegurar que está de posse de todos os documentos e vistos necessários para a viagem e de que os mesmos sejam 
válidos. A Trans Nordic Tours não será responsável por falta ou perda de documentos, nem poderão assistir em eventuais trâmites 
necessários para obter ou renovar documentos. É da inteira responsabilidade do cliente providenciar todos os documentos necessários. 

RECLAMACÕES
Em caso extraordinário de reclamações, o guia acompanhante da Trans Nordic Tours deve ser informado para que o problema possa ser 
resolvido imediatamente. Se não for possível resolver a situação no momento, deve a mesma ser enviada por escrito para a agência de 
viagens ou diretamente para a Trans Nordic Tours antes que tenham passado 07 dias do final do tour. Mesmo que tenhamos tomado todas 
as medidas possíveis para que todos os serviços sejam de alta qualidade, de acordo com as leis locais do país visitado, a Trans Nordic 
Tours é unicamente intermediária entre os passageiros e os fornecedores dos serviços contratados, pelo que a Trans Nordic Tours não 
será responsável nem poderá intermediar no caso de danos, perdas ou acidentes causados por terceiros. A Trans Nordic Tours não será 
responsável por situações causadas por catástrofes naturais, ações de governos ou autoridades, hostilidades, distúrbios civis, guerras, 
greves, nem consequentes atrasos ou anulações no itinerário. Perante qualquer das situações acima referidas, caso a Trans Nordic Tours 
considere que é do interesse para todas as partes envolvidas, reservamos o direito de efetuar mudanças no itinerário e/ou serviços. Em 
todos os casos que originem procedimento judicial, o passageiro, a agência de viagens, o operador de viagens e a Trans Nordic Tours 
submetem-se à jurisdição dos Tribunais mercantis e marítimos de Copenhague.

MODIFICAÇÕES
A Trans Nordic Tours reserva o direito de alterar qualquer serviço que tenha a ver com a operação parcial ou total dos circuitos, como 
por exemplo rotas, hotéis previstos, guias acompanhantes, trajetos de ônibus, navios e trens, sempre que seja necessário por razões 
operacionais ou por motivos de force majeure. Ficando claro que a Trans Nordic Tours não se compromete a oferecer nenhum tipo de 
compensação caso assim aconteça. 

EXCEÇÕES
Os nossos circuitos não estão preparados para pessoas com incapacidades físicas ou mentais, seja de forma total ou parcial. Os ônibus não 
estão preparados com acesso próprio para pessoas com dificuldades de locomoção. Os guias locais e acompanhantes não têm a formação 
necessária para lidar com pessoas que apresentem este tipo de incapacidades.

Cordialmente,

TOUR PARTNER GROUP

www.tourpartnergroup.com




