
Uma encantadora viagem à Escandinávia com hotéis de 
primeira categoria e passeios pelas mais belas capitais. Consulte 
nossas opções de extensão à Helsinque com Tallinn, países 
Bálticos e Rússia e tenha uma experiência de viagem completa 
e inesquecível. Saídas garantidas em 06 de junho, 04 e 18 de 
julho, 01 e 15 de agosto de 2019. 

Escandinávia Mágica com Fiordes Noruegueses 
Dinamarca , Noruega e Suécia 

Copenhague 

Oslo 

Estocolmo 

ROTEIRO 12 DIAS 10 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. Após o 
café, no city tour lhes apresentaremos a 
Pequena Sereia guardando a entrada do 
porto, Nyhavn com seus restaurantes e 
pequenos barcos, a praça da Prefeitura 
e outros principais pontos de 
Copenhague. Tarde livre para excursões 
opcionais, como Roskilde ou um passeio 
ao Tivoli. 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. BERGEN 
Café da manhã buffet no hotel. Saída 
até Flåm, um pequeno vilarejo em um 
lugar grandioso. Cruzaremos o fiorde de 
Sogne um dos mais profundos e longos 
do mundo e continuaremos até Bergen, 
a porta para os fiordes. É a segunda 
maior cidade da Noruega e fica em uma 
bela região cercada por 7 montanhas. 
Pernoite. 

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 

8º 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). 
Pernoite. 

9º 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. 



FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 

NOSSOS PREÇOS INCLUEM 

10 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; 
1 jantar; 
Visitas panorâmicas com nosso guia acompanhante ou guia local (em inglês e espanhol ou português); 
Serviço de maleteiros em todos os hotéis limitado a uma mala por pessoa; 
DFDS Scandinavian Seaways Copenhague-Oslo, cabine dupla interna; 
Ferries locais na Noruega de acordo com o programa; 
Bilhete em classe econômica Bergen-Estocolmo, 20kg por pessoa; 
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. 

12º DIA | ESTOCOLMO . 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. O traslado sai às 15.00 
para os passageiros que continuam sua 
viagem a Helsinque com Tallinn, países 
Bálticos e Rússia. 

10º DIA | ESTOCOLMO 
Café da manhã buffet no hotel. 
Seguiremos em uma visita panorâmica 
para vermos essa bela cidade construída 
sobre 14 ilhas. Caminharemos pela 
charmosa cidade velha (Gamla Stan) 
com suas ruas estreitas, onde fica o 
palácio Real e a catedral. A tarde é livre 
para visitas individuais. Pernoite. 

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

Datas de saída em 2019 
PREÇO 

TRIPLO DUPLO INDIVIDUAL 

06 de junho 
04 e 18 de julho 

01 e 15 de agosto 
EUR 2336,00 EUR 2336,00 EUR 3361,00 

11º DIA | ESTOCOLMO 
Café da manhã buffet no hotel. O dia é 
livre para excursões individuais ou 
compras. Sugerimos a Prefeitura, o 
museu Wasa ou um tour a Uppsala e 
Sigtuna. Você também poderá tomar 
algum dos passeios de barco que a 
cidade oferece. Pernoite. 

HOTÉIS PREVISTOS 

CIDADE HOTEL 

Copenhague Hotel Imperial – 4 ****S 

Copenhague / Oslo DFDS – Cabine interna dupla 

Oslo Scandic Solli  –  4 ****S 

Bergen First Marin- 4 ****S 

Estocolmo Clarion Hotel Amaranten - 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 



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 ou inglês/português). 
Parte aérea necessária para este circuito: Brasil / Copenhague // Estocolmo / 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 85/peça e tour, excluindo-se a mala de mão. 
Excesso de bagagem no voo Oslo-Estocolmo, cada bagagem adicional tem um custo de min 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 


