
Incrível programa especial para que você aproveite o inverno 
escandinavo! Com saídas diárias entre novembro de 2018 e 
março de 2019. É possível estender sua viagem passando 
também pelos países Bálticos. Consulte nossas opções e 
passeios opcionais e aproveite essa viagem ao máximo! 

Capitais Escandinavas 
Suécia e Noruega 

Estocolmo 

Kiruna 

Tromsö 

ROTEIRO 19 DIAS 18 NOITES 
1º DIA | BRASIL . ESTOCOLMO 
Apresentação no aeroporto de sua 
cidade de origem com destino ao 
aeroporto internacional mais próximo e 
embarque com destino a Estocolmo. 
Noite a bordo.  

2º DIA | ESTOCOLMO 
Recepção na chegada e traslado ao 
hotel previamente reservado. Restante 
do dia livre para primeiros contatos com 
a cidade. Pernoite. 

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. Pernoite. 

6º DIA | ESTOCOLMO . KIRUNA 
Café da manhã buffet no hotel e na 
sequência pegaremos um voo com 
destino à Kiruna. Traslado para o hotel. 
A noite, faça uma excitante caminhada 
noturna com sapatos de neve em busca 
da aurora boreal. Seu guia irá levá-lo a 
uma série de áreas onde você terá a 
oportunidade para ver a aurora boreal. 
O ritmo é definido por você, então o 
tour é adequado para todos os níveis de 
caminhada. Roupas de inverno, café e 
sanduíches estão incluídos. Regresso ao 
hotel por volta das 22:00 horas. 
Pernoite. 

4 e  5º DIAS | ESTOCOLMO 
Café da manhã buffet no hotel. Dia livre 
em Estocolmo. O guia acompanhante os 
ajudará com todas as informações e 
sugestões de excursões opcionais (não 

Saídas diárias 

3º 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 
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. 

7º DIA | KIRUNA 
Café da manhã buffet no hotel. Um 
passeio de trenó puxado por cães é para 
muitos a melhor maneira de 
experimentar a natureza e o deserto 
durante o inverno. À tarde, visite um 
pastor de renas. Você pode participar na 
alimentação das renas e tentar jogar um 

laço em seus chifres. Na fogueira a 
refeição Sami será servida enquanto seu 
guia lhe conta mais sobre a cultura e 
vida Sami. Pernoite. 

8º DIA | KIRUNA . ESTOCOLMO  
Café da manhã buffet no hotel e na 
sequência pegaremos um voo com 
destino à Estocolmo. Traslado para o 
hotel. Restante do dia livre. Pernoite. 

9º DIA | ESTOCOLMO .  OSLO 
Café da manhã buffet no hotel e na 
sequência pegaremos um voo com 
destino à Oslo. Traslado para o hotel. 
Restante do dia livre. Pernoite. 

10º DIA | OSLO 
Café da manhã buffet no hotel e após o 
café sairemos para um passeio pelos 
principais pontos turísticos de Oslo, 
incluindo o Parque de esculturas 
Vigeland. Restante do dia livre. Pernoite. 

11º DIA | OSLO . TROMSö  
Café da manhã buffet no hotel e partida 
em avião (não incluído) para Tromsö . 
Traslado ao hotel. A cidade é a capital e 
maior cidade da província de Troms e da 
região de Nordnorge.  Restante do dia 
livre para atividades pessoais. Pernoite.  



FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS 

NOSSOS PREÇOS INCLUEM 

17 noites de hospedagem com café da manhã escandinavo e impostos hoteleiros incluídos; 
Todos os serviços conforme descritos no roteiro; 
Todos os transportes descritos no roteiro; 
Bilhete em classe econômica Estocolmo - Kiruna, 20kg por pessoa; 
Jantar a bordo do DFDS Scandinavian Seaways; 
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. 

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

Saídas diárias  de Novembro de 2018 
até  Março de 2019 

DUPLO 
EUR 8.434 

INDIVIDUAL 
EUR 12.660 

12º DIA | TROMSö  
Café da manhã no hotel. Diga olá para 
um grupo de huskies ansiosos prontos 
para a ação (mas ainda muito 
amigáveis). A aventura do trenó puxado 
por cães começa por conhecer os cães e 
enquanto se prepara para a viagem. 
Você receberá instruções sobre como 
dirigir equipamentos de trenós puxados 
por cães e poderá então passar por 
paisagens, através do belo vale por 
trilhas de aproximadamente 15 km. Ao 
final do passeio será servida uma 
refeição quentinha em um lavvu na 
tenda dos pastores  Sami. 

13º DIA | TROMSö  
Café da manhã no hotel. Não são 
necessárias habilidades prévias para 
dirigir snowmobile. Tudo que você 
precisa é uma carteira de motorista!  

19º DIA | COPENHAGEN . BRASIL 
Café da manhã no hotel. Hospedagem 
até as 12h00. Em horário apropriado, 
traslado ao aeroporto para embarque 
com destino a sua cidade de origem no 
Brasil. 

14º DIA | TROMSö . OSLO  
Café da manhã buffet no hotel e partida 
em avião (não incluído) para Oslo. 
Restante do dia livre para atividades 
pessoais. Pernoite.  

15º DIA | OSLO . COPENHAGEN 
Café da manhã no hotel. Hospedagem 
até as 15h30 e saída com destino ao 
porto de Oslo  para cruzeiro 
escandinavo Seaways  com destino à 
Copenhagen. Jantar a bordo. Pernoite. 

17 e 18º DIAS | COPENHAGEN 
Café da manhã no hotel. Dia livre para 
atividades pessoais. Prove o típico 
smörebröd (sanduíche dinamarquês) e 
suas cerveja famosa. Nos meses de maio 
a setembro e dezembro, o famoso 
parque “O Tivoli” está aberto. Visite 
também o Museu Nacional, o Museu 
das Artes, o da Medicina, o Madame 
Tussaud ou o Glyptoteke. Pernoite. 

16º DIA | COPENHAGEN 
Café da manhã a bordo e saída para 

check-in no hotel ou passeio opcional. 
No caso do passeio, o traslado deixará 
sua bagagem no hotel. Dia livre para 
atividades pessoais. Pernoite. 

É tão fácil quanto é divertido. A estrada 
tem um distância de 15 km e devido à 
dramática topografia, uma velocidade 
reduzida é mantida durante partes do 
percurso.  Pernoite. 

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 / Estocolmo // Copenhagen / 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 (Kiruna-Stockholm e Oslo-Tromsö-Oslo); 
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. 
Gorjetas a maleteiros nos aeroportos e hotéis. 
Tributos governamentais hoje no valor de 6,38%. 

NOSSOS PREÇOS NÃO INCLUEM 


