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Café da manhã. Em Voss oferecemos 
opcionalmente, tomar o trem mais 
famoso da Escandinávia (o Flåmsbana) 
que durante um percurso de 20 kms nos 
levará através de vales impressionantes 
e belas paisagens de montanhas e 
cascatas. Posteriormente realizaremos 
um cruzeiro sobre o Sognefjord, o 
fiorde dos sonhos . Chegada à região dos 
fiordes. Jantar e alojamento.

Dia 06 (quarta-feira) Skei - Briskdal 
- Geiranger - Alesund
Café da manhã. Dia inteiro dedicado 
a percorrer esta região, incluindo uma 
visita ao Glaciar de Briksdals. Faremos 
um cruzeiro de 50 minutos sobre o 
Fiorde de Geiranger após termos 
desfrutado das vistas espetaculares 
a bordo, chegaremos a Alesund. 
Alojamento 

Día 01 (sexta-feira) Copenhague
Chegada e traslado ao hotel. 
Alojamento. Às 19.30 hrs, terá lugar 
a reunião com o guia na recepção do 
hotel onde conheceremos ao resto de 
participantes.

Dia 02 (sábado) Copenhague
Café da manhã. Durante a visita 
panorâmica veremos o Parlamento, 
Praça da Prefeitura, Palácio de 
Christiansborg, a Pequena Sereia, 
etcResto do dia livre. Alojamento

Dia 03 (domingo) Copenhague - Ber-
gen
Café da manhã. Tempo livre até a 
hora do traslado ao aeroporto para 
o vôo (não incluído) com destino a 
Bergen.Chegada e traslado ao Hotel.
Alojamento

Dia 04 (segunda-feira) Bergen
Café da manhã e visita panorâmica 
que inclui as casas Hanseáticas e a cidade 
velha. Tarde livre em que recomendamos 
tomar o funicular até ao topo do Monte 
Floyen. Alojamento 

Dia 05 (terça-feira) Bergen - Voss - 
Skei (região dos fiordes)
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Datas de início
Jun 02 09 16 23 30
Jul 07 14 21 28
Ago 04 11 18 25
Set 01 08 15

Hotéis previstos 
CIUDADE/HOTEL LOCALIZAÇAO
Copenhague
Scandic Webers ****
First Hotel Kong Frederik ****
First Hotel 27 ****

(Centro)
(Centro)
(Centro)

Bergen
Scandic Neptun **** (Centro)

Fiordes
Thon Hotel Jolster **** (Skei)

Alesund
Scandic Alesund **** (Centro)

Oslo
Scandic Solli **** (Centro)

Estocolmo
Scandic Malmen **** (Centro)

Tallin
Sokos Viru **** (Centro)

Helsinque
Scandic Park **** (Centro)
Extensão Rússia
S. Petersburgo
Ambassador **** (Centro)

Moscou
Golden Ring ***** (Centro)
Consulte possíveis trocas de Hotéis na 
página 308 deste catálogo 
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Dia 11 (segunda-feira) Estocolmo - 
Cruzeiro Báltico 
Café da Manhã. Manhã livre onde 
recomendamos visitar a zona comercial, 
o bairro antigo de Gamla Stan e pela 
tarde traslado para o porto e embarque 
num cruzeiro em cabines duplas 
interiores para realizar durante a noite a 
travessia até Tallin. Noite a bordo.

Dia 12 (terça-feira) Tallinn
Café da manhã a bordo. Desembarque 
e visita panorâmica da cidade declarada 
pela UNESCO como Património da 
Humanidade. Admiraremos a Catedral 
de Alexander Nevsky, a Igreja Niguliste 
e a Prefeitura do século XIII. Traslado ao 
hotel e resto do dia livre.Alojamento.

Dia 13 (quarta-feira) Tallinn - Hel-
sinque
Café da manhã e traslado para o 
porto para tomar ferry com destino 
a Helsínquia.Chegada e visita 
panorâmica da cidade: Parque Sibelius, 
a Praça do Senado, a casa Finlândia de 
Alvar Aalto, a Igreja Tempeulaikko Kirku, 
a Mannerheimintie, etc Tarde livre e 
alojamento

Dia 14 (quinta-feira) Helsinque - Ci-
dade de origem
Café da manhã e traslado de saída. 
Fim dos nossos serviços

EXTENSÃO RÚSSIA 

Dia 14 (quinta-feira) Helskinque - St. 
Petersburgo
Café da manhã e traslado para pegar 
o trem para São Petersburgo, situado 
nas margens do rio Neva. Alojamento.

Dia 15 (sexta-feira) St. Petersburgo
Café da manhã. Visita panorâmica 
do centro da cidade com a Praça dos 
Palácios, a Praça de São Isaac e sua 
Catedral assim como suas principais 
avenidas e a Fortaleza de S. Pedro e S. 
Paulo. Continuaremos a nossa visita ao 
Museu Hermitage. Alojamento. 

Dia 16 (sábado) St. Petersburgo
Café da manhã. Dia livre em que 
recomendamos a nossa excursão 
opcional ao Palácio de Petrodvorest.   
Alojamento.

Dia 17 (domingo) São Petersburgo - 
Moscou
Café da manhã e traslado à estação 
ferroviária para pegar o trem para 
Moscou.Chegada e traslado ao hotel. 
Alojamento.

Dia 18 (segunda-feira) Moscou
Café da manhã. Visita panorâmica: 
a Universidade, Teatro Bolshoi, a Praça 
Vermelha com a Catedral de São Basílio, 
o Museu de História etc. Em seguida 
conheceremos o chamado palácio 
subterrâneo, o metrô de Moscou, 
Alojamento.

Dia 19 (terça-feira) Moscou
Café da manhã. Hoje nos espera 
a visita ao recinto amuralhado do 
Kremlin, antiga residência dos czares 
russos e agora centro da presidência. 
Tarde livre. Alojamento.

Dia 20 (quarta-feira) Moscou - Cida-
de de origem
Café da manhã e traslado ao 
aeroporto.Fim dos nossos serviços

Dia 07 (quinta-feira) Alesund - Lil-
lehammer - Oslo
Café da manhã. Saída passando 
à margem do fiorde de Molde até 
Andalsnes. Pelas terras de Troll e o Vale 
Romsdal e as cidades de Otta e Dombas, 
chegaremos a Lillehammer com uma 
visita aos trampolins de esqui. Pela tarde 
chegada a Oslo. Alojamento 

Dia 08 (sexta-feira) Oslo 
Café da manhã e visita panoramica. 
Parque Frogner, rua Karl Johans, 
Prefeitura, Palácio Real, etc. Tarde livre. 
Alojamento 

Dia 09 (sábado) Oslo - Karlstad - Es-
tocolmo
Café da manhã.Partida até Karlstad e 
continuação até Estocolmo . Chegada e 
tempo libre. Alojamento 

Dia 10 (domingo) Estocolmo
Café da manhã e visita da cidade com 
a parte velha, o Gamla Stan e suas ruas 
medievais, onde se encontra o Palácio 
Real, Catedral, etc. Alojamento 

Preços por pessoa em Euros Dbl S. Sgl

Percurso completo Cph / Hel(14 dias) 2.425 910
Percuso Cph/Hel + Ext. Russia (20 días) 3.560 1.325
Serviços “Premium” 240

O preço inclui

• Estadia nos hotéis indicados em 
regime de alojamento e café da 
manhã buffet

• Ônibus de luxo durante todo o 
percurso

• Traslados de chegada e saida 
• Guia profissional acompanhante 

todo o percurso em ônibus, inde-
pendentemente do número de 
passageiros 

• Visitas panoramicas com guia local 
em Copenhague, Bergen, Oslo, Es-
tocolmo, Helsínquie, Tallin, S. Pe-
tersburgo, Moscou e muitas visitas 
com nosso guia acompanhante

• 1 jantar na região dos fiordes
• Cruzeiros pelos fiordes de Hardan-

ger, Sognefjord e Geiranger
• Visita ao Glaciar Briksdals
• Cruzeiro noturno pelo Báltico na 

empresa “Tallink Slija Line” para 
trajeto Estocolmo/Tallin em cabi-
nes duplas interiores

• Ferry para o trajeto de Tallin a Hel-
sínque

• Bolsa de viagem e seguro turistico
Extensão Rússia:
• Visitas à Fortaleza de Pedro e Paulo 

e ao Museu Hermitage em São Pe-
tersburgo

• Visitas ao Metrô e Kremlin em 
Moscou

• Trem em classe turística para o tra-
jeto Helsínque / S. Petersburgo 

• Trem em classe turística para o tra-
jeto S. Petersburgo / Moscou

Notas importantes

• Não incluído o vôo Copenhague – 
Bergen

• Tanto para os trajetos em trem 
como os de ferry é necessário re-
ceber a cópia dos passaportes 15 
dias dantes, em caso contrário pode 
existir algum suplemento no preço

Copenhague

Moscou

Se quer levar tudo préviamente preparado, para além do incluído no itinerário 
desta página, propomos levar adicionalmente incluído: 

• Funicular até ao topo do Monte Floyen em Bergen
• Percurso em tren Flamsbana em Voss
• Visita á Museus Barco Polar Fram e Barcos Vikingos em Oslo 
• Visita á Museu Vasa e a Prefeitura em Estocolmo

SERVIÇOS PREMIUM

GARANTIMOS

 Tour Leader de LINGUA 

PORTUGUESA em TODAS  

as saídas do circuito.

As visitas locais e opcionais serão com 
guias em Espanhol mais com conheci-
mentos em língua portuguesa.


