
Três semanas viajando pelas mais belas capitais da Escandinávia 
incluindo a região dos fiordes, um cruzeiro noturno à Helsinque e 
finalizando esse deslumbrante passeio na cidade de Moscou. 
Com saídas garantidas em 17 de junho, 16 de julho e 12 de 
agosto de 2019, é possível estender sua viagem passando 
também pelos países Bálticos. Consulte-nos! 

Coração da Escandinávia e Rússia 
Noruega, Dinamarca, Suécia e Rússia 

Oslo 

Copenhague 

Moscou 

ROTEIRO 22 DIAS 21 NOITES 
1º DIA | BRASIL . COPENHAGUE 
Apresentação no aeroporto de sua 
cidade de origem com destino ao 
aeroporto internacional mais próximo e 
embarque com destino a Copenhague. 
Noite a bordo.  

2º DIA | COPENHAGUE 
Recepção na chegada e traslado ao 
hotel previamente reservado. Restante 
do dia livre para primeiros contatos com 
a cidade. Pela tarde haverá um encontro 
de boas-vindas com seu guia 
acompanhante que os informará sobre 
o tour e você terá oportunidade de 
conhecer os outros companheiros da 
viagem. Pernoite. 

3º DIA | COPENHAGUE 
Café da manhã buffet no hotel. O dia 
começa com uma visita turística de 3 
horas pela cidade. O tour inclui lugares 
famosos como os palácios de 
Amalienborg e Christiansborg, a fonte 
de Gefion, o antigo porto de Nyhavn e 
claro, a Pequena Sereia. Tarde livre para 
explorar essa cidade de contos. 
Pernoite. 

Sugerimos um tour opcional aos três 
castelos ao norte da Seilândia, incluindo 
o castelo de Kronborg, famoso por 
Hamlet. À tarde traslado em ônibus do 
hotel para o terminal DFDS Seaways 
onde você embarcará em um cruzeiro 
noturno para Oslo, partindo às 17h00. 
Aproveite seu buffet escandinavo 
smörgåsbord jantar enquanto se navega 
pelo Categate. Acomodação em cabine 
externa dupla. Recomendamos levar a 
bordo apenas uma pequena bolsa na 
cabine. Pernoite a bordo. 

5º DIA | OSLO 
Café da manhã buffet a bordo. Aprecie 
o delicioso café da manhã enquanto é 
feita a travessia pelo fiorde de Oslo. 
Chegada em Oslo por volta das 09h30. 
Em seguida será realizado um tour de 3 
horas pela capital da Noruega. Esta 
visita inclui os barcos Vikings e o 
impressionante parque Vigeland com 
suas esculturas. Tarde livre. Pernoite. 

6º DIA | OSLO 
Café da manhã buffet no hotel. Dia 
inteiramente livre para atividades 
pessoais em Oslo. Sugerimos uma 
excursão opcional (não incluído) porto 
de Aker Brygge e a fortaleza de Akerhus. 
Pernoite. 

7º DIA | OSLO. LOFTHUS EM 
HARDANGERFJORD 
Café da manhã buffet no hotel. Partida 
de Oslo em ônibus com destino a Geilo, 
estação de esqui no inverno e balneário 
no verão, onde haverá uma parada. Em 
seguida continuação da viagem até o 
platô das montanhas Hardanger e pela 
famosa cachoeira de Vöringsfoss, com 
uma queda livre de 180 m. Descida até o 
lindo Hardanger Fjord para uma 
pernoite no tradicional Ullensvang 
Hotel, situado na beira do fiorde. Jantar 
incluído. 

8º DIA | LOFTHUS. BALESTRAND 
Café da manhã buffet no hotel. Partida 
do hotel para iniciar o passeio pelo 
Sognefjord passando por Hardanger 
Bridge antes do passeio em trem de 
Voss até Flåm. Esse trem é um dos mais 
famosos da Noruega e vai apresentar 
fantásticas paisagens do fiorde. Em 
Flåm, embarque para tomar um cruzeiro 
de 2 horas ao longo do Aurlands, Naeröy 
e Sognefjord. Continuação pelas 
montanhas de Vika até Vangsnes, 
seguido de outra rápida travessia em 
ferry cruzando mais uma vez o 
Sognefjord. Chegada em Balestrand na 
hora do jantar. Pernoite no Kviknes 
Hotel, lindamente construído aos pés da 
montanha e com vista para o fiorde. 

4º DIA | COPENHAGUE . OSLO 
Café da manhã buffet no hotel. Manhã 
livre em Copenhague. Nosso guia 
acompanhante fará as recomendações 
de lugares interessantes para se visitar. 

Saídas Garantidas 



FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 

15º DIA | ESTOCOLMO . HELSINQUE 
Café da manhã buffet no hotel. Manhã 
livre em Estocolmo. À tarde, 
aproximadamente às 15.00hrs, traslado 
do hotel aoo porto, para embarcarmos 
no ferry Silja Line para o cruzeiro 
noturno a Helsinque. É importante 
preparar somente uma mala de mão 
para este pernoite, a fim de evitar ter as 
malas dentro das cabines. Aproveite a 
paisagem do arquipélago de Estocolmo 
com suas quase 25 mil ilhas. Jantar 
buffet a bordo. Escolha sua diversão a 
bordo como bares, shows, lojas e 
cassino. Pernoite em cabine externa 
dupla.  

16º DIA | HELSINQUE . SÃO PETERSBURGO 

Café da manhã buffet à bordo. Tome 
seu café enquanto nos aproximamos de 
Helsinque. Logo após o desembarque 
faremos uma visita pela capital da 
Finlândia incluindo lugares importantes 
como a praça do Senado, a catedral de 
Uspenski, o Parlamento, o parque 
Sibelius e Monumento, a igreja 
escavada (se aberta ao público) nas 
pedras e muito mais. Na sequência 
partimos em direção a estação 
ferroviária com destino  a São 
Petersburgo. Pernoite. 

9º DIA | BALESTRAND . LOEN 
Café da manhã buffet no hotel. Partida 
do hotel em ônibus até Fjaerland. Visita 
ao museu do glaciar. Continuação pela 
bonita rodovia passando pelo glaciar de 
Jostedal (o maior da Europa) e pela 
pequena cidade de Skei. Desceremos 
até o majestoso Nord Fjord, fazendo um 
desvio até Olden para visitar o 
mundialmente famoso glaciar de 
Briksdal. A subida até o glaciar será feita 
em carros abertos e elétricos para 
apreciar a maravilhosa natureza. Pela 
tarde continuação em ônibus até Loen. 
Jantar e acomodação no hotel 
Alexandra. 

12º DIA | BERGEN . ESTOCOLMO 
Café da manhã buffet no hotel. Traslado 
ao aeroporto internacional de Bergen 
para embarcar com destino a capital da 
Suécia. Chegada ao aeroporto 
internacional de Arlanda em Estocolmo. 
Recepção na chegada e traslado ao 
hotel reservado em Estocolmo. 
Pernoite. 

14º DIA | ESTOCOLMO 
Café da manhã buffet no hotel. Dia livre 
para atividades pessoais. O guia 
acompanhante os ajudará com todas as 
informações e sugestões de excursões 
opcionais (não incluídas) para você 
conhecer melhor Estocolmo durante seu 
tempo livre. Uma opção é conhecer a 
cidade universitária de Uppsala em 
combinação com a pequena e 
encantadora cidade de Sigtuna. Outra 
alternativa é fazer uma excursão ao 
Palácio de Drottningholm, atualmente 
residência da Família Real Sueca. À noite 
haverá um jantar de despedida. 
Pernoite. 

10º DIA |LOEN . BERGEN 
Café da manhã buffet no hotel. Partida 
em ônibus de Loen com destino a 
Bergen, passando às margens de Nord 
Fjord. Parada em Forde para almoço 
(opcional – não incluído). A viagem 
continua com uma outra curta travessia 
em ferry de Lavik até Oppedal. Chegada 
pela tarde em Bergen – Patrimônio 
mundial da humanidade. Pernoite. 

13º DIA | ESTOCOLMO 
Café da manhã buffet no hotel. O dia 
começa com uma visita a cidade com 3 
horas de duração. O passeio inclui o 
palácio Real, o edifício do Parlamento - a 

11º DIA | BERGEN 
Café da manhã buffet no hotel e saída 
para conhecer a bela cidade de Bergen, 
em um city tour pela antiga cidade 
Hansa, a antiga Bryggen area e o 
popular mercado de peixes e flores. O 
guia ainda vai apresentar a antiga igreja 
de Maria, o quarteirão hanseático a baia 
de Bryggen, além de outras atrações da 
cidade.almoço (opcional – não incluído). 
A viagem continua com uma outra curta 
travessia em ferry de Lavik até Oppedal. 
Chegada pela tarde em Bergen – 
Patrimônio mundial da humanidade. 
Pernoite. 

Catedral, o teatro Real, etc. Haverá 
também um passeio pela cidade velha 
(Gamla Stan) com suas ruas estreitas e 
numerosos antiquários, a Prefeitura 
com seus famosos salões Azul e 
Dourado onde acontece a cada ano a 
celebração do prêmio Nobel. Tarde livre 
em Estocolmo para visitar o famoso 
museu Wasa ou fazer um tour pelos 
canais desta cidade. Pernoite. 

18º DIA | SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã buffet. Pela manhã se 
oferece uma opcional a residência de 
verão dos tsares - Petrodvorets. É um 
maravilhoso lugar com parques, fontes, 
monumentos e ante tudo o fantástico 
palácio com suas enormes salas, 
esculturas e pinturas. Hoje vamos ter 
uma excursão ao famoso Museu de arte 
- Hermitage. Pela noite oferecemos uma 
jantar opcional no restaurante Russian 
Kitsch.. Pernoite. 

19º DIA | SÃO PETERSBURGO.MOSCOU 
Café da manhã buffet. Traslado desde 
seu hotel para seu transporte em trem 
Sapsan a Moscou. Chegada a Moscou e 
traslado ao seu hotel. Pernoite. 

20º DIA | MOSCOU 
Café da manhã buffet. Em seguida uma 
visita panorâmica pela cidade. Moscou 
foi fundada no século 12, construída 
como fortaleza de madeira nas margens 
do rio para se proteger das invasões do 
leste. Hoje é uma moderna cidade com 
fantásticas avenidas, parques verdes, 
mantendo seus históricos monumentos 
e impressionantes edifícios de eras 
passadas. Durante sua visita panorâmica 
veremos incríveis torres douradas, azuis 
e verdes das igrejas ortodoxas, a famosa 
catedral de Vasilij, o teatro Bolshoy, o 
parque Gorkij, a Universidade estatal, 
visita opcional ao famoso metrô e 
muitos outros lugares de interesse. Pela 
tarde temos reservado o tempo para 
uma excursão ao Kremlin com seu guia 
local. Esta visita vai a ser a pé pois não 
são permitidos ônibus nas proximidades 
da Praça Vermelha. Passaremos ao lado 
do mausoléu (onde se encontra a 
tumulo de Lenin) e no monumento do 
soldado desconhecido. Pela noite 
sugerimos uma opcional Moscou da 
noite – cruzeiro pelo rio. Pernoite. 

17º DIA | SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã buffet. Pela manhã 
eremos uma visita panorâmica a esta 
bela cidade incluindo uma visita a 
famosa fortaleza de Pedro e Paulo, o 
lugar onde estão enterrados os tsares 
russos. Veremos também outras 
famosas partes da cidade, como por 
exemplo a praça do Palácio e o 
Convento Smolny (por fora). Pela tarde 
temos reservado o tempo para uma 
excursão opcional a Zarskoye Selo. Pela 
noite se oferece uma visita opcional ao 
Palácio Nikolaevsky com um show 
folclórico incluido. Pernoite. 



FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 

NOSSOS PREÇOS INCLUEM 
20 noites de hospedagem com café da manhã escandinavo e impostos hoteleiros incluídos; 
Traslados regulares (compartidos com outros passageiros), de chegada e saída aeroporto / hotel / aeroporto; 
6 jantares; 
Serviço de maleteiros em todos os hotéis limitado a uma mala por pessoa; 
DFDS Scandinavian Seaways Copenhaguen-Oslo, cabine dupla externa; 
Tickets de trem em 2ª classe Voss-Myrdal-Flåm; 
Ferries locais na Noruega de acordo com o programa; 
Carros conversíveis elétricos no glacial de Briksdal; 
Entradas no museu de barcos vikings, museu do glacial em Fjaerland e na Prefeitura de Estocolmo; 
Bilhete em classe econômica Bergen-Estocolmo, 20kg por pessoa; 
Ferry noturno da Silja Line entre Estocolmo e Helsinque em cabine exterior; 
Tickets de trem em 2ª classe entre Helsinque – São Petersburgo – Moscou; 
Seguro Coris Europa Max para o período da viagem com cobertura de até Eur 50.000,00 para passageiros com idade até 75 anos; 
Seguro Plus Reason para cancelamento de viagem em caso de saúde com cobertura de até US$ 5.000,00. 

22º DIA | MOSCOU . BRASIL 
Café da manhã buffet no hotel. Hospedagem até as 12h00. Em 
horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque com 
destino a sua cidade de origem no Brasil. 

21º DIA | MOSCOU 
Café da manhã buffet. Pela manhã oferecemos uma excursão 
opcional a cidade de Sergiev Posad visitando a Trindade lavra de 
St. Sergio, um dos monastérios mais importantes. Pernoite. 

PREÇO POR PESSOA EM EUROS | Pagamento à Vista | Somente parte Terrestre 

Datas de saída em 2019 
PREÇO 

TRIPLO DUPLO INDIVIDUAL 

17 de junho 
16 de julho 

12 de agosto 
EUR 5.657,00 EUR 5.657,00 EUR 8.522,00 



Não é necessário visto de entrada para turistas Brasileiros para Escandinávia. Os visitantes brasileiros deverão apresentar na entrada do 
país o passaporte com validade mínima de 6 meses. A permanência autorizada para turismo, a princípio, é de 90 dias. Passageiros de 
outras nacionalidades deverão consultar um despachante de turismo, uma vez que a documentação é de inteira responsabilidade do 
passageiro.  

DOCUMENTAÇÃO 

Consulte suplemento para doenças pré-existentes no seguro viagem saúde.  
Base mínima de dois passageiros viajando juntos. 
Serviços regulares com guias bilíngues (espanhol/português) 
Parte aérea necessária para este circuito: Brasil / Copenhague // Moscou/ Brasil. 
Serviços não bloqueados, preços sujeitos a alteração sem prévio aviso. 

NOTAS IMPORTANTES 

Taxas aeroportuárias de qualquer natureza (de embarque, excesso de bagagem, combustível, segurança, taxa de imigração, taxa de 
embarque no retorno etc.); 
Alimentação de qualquer espécie, que não esteja claramente citada como incluído no pacote. 
Despesas de caráter pessoal, como: passeios, telefonemas, lavanderia, frigobar, Passeios opcionais,  etc. Ou seja, nenhum item que 
não esteja claramente citado como incluído na programação; 
Nenhum trecho aéreo; 
No caso de excesso de bagagem (tamanho máximo de 60 x 80 x 35 cms por passageiro) ou se houver mais de uma peça por pessoa 
será cobrado um adicional de EUR 120/peça e tour, excluindo-se a mala de mão; 
Excesso de bagagem no voo Oslo-Estocolmo, e se for o caso entre Helsinque – São Petersburgo – Moscou, cada bagagem adicional 
tem um custo mínimo de  Eur120/peça (não reembolsável e sujeito a confirmação e excluindo-se a mala de mão); 
Gorjetas a maleteiros nos aeroportos e hotéis; 
Tributos governamentais hoje no valor de 6,38%. 

NOSSOS PREÇOS NÃO INCLUEM 

HOTÉIS PREVISTOS 

CIDADE HOTEL CIDADE HOTEL 

Copenhague Admiral Hotel – 4 ****S Bergen Clarion Admiral - 4 ****S 

Copenhague / Oslo DFDS – Cabine externa dupla Estocolmo Clarion Hotel Sign - 4 ****S 

Oslo Radisson Blu –  4 ****S 
Estocolmo / 
Helsinque 

Silja Line Cruise – Primeira classe 
exterior 

Lofthus Ullensvang Hotel - 4 ****S Helsinque 
Radisson Blu  Seaside ou Scandic Grand 

Marina–  4 ****S 
Balestrand Kvikne’s ou Stalheim Hotel - 4 ****S São Petersburgo Hotel Sokos Vasilievsky – 4****S 

Loen Alexandra Hotel - 4 ****S Moscou Hotel Park Inn Sadu – 4****S 

OPCIONAIS - POR PESSOA EM EUROS  

Dinamarca – 
Copenhague 

Castelo de Rosenburgo – EUR 
107 

Catedral de Roskilde e Museu do 
Navio Viking – EUR 215 

Os três castelos da ilha de 
Zealand – EUR 215 

Noruega – Oslo 
Museu Naval dos Vikings – EUR 

75 
Prefeitura e Museu Naval "Fram" e "Kon-Tiki“ – EUR 160 

Suécia - Estocolmo 
Folclore Skansen e Torre Kaknäs 

– EUR 95 
Prefeitura ou Museu Vasa (Após 

tour Corazon) – EUR 85 
Palacio de Drottningholm 

– EUR 150 

Finlândia - 
Helsinque 

Porvoo – EUR 200 


