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que vão serpenteando terra adentro, do lito-
ral até a montanha. Desembarque. Faremos 
uma parada em Fjaerland para contemplar 
o Bøyabreen, um dos braços da Geleira de 
Jostedal. No final da tarde chegaremos a 
nosso hotel, em Sogn og Fjordane, a região 
dos fiordes. Jantar (1, 2 e 3) e acomodação.

DIA 6. (Quarta) ÁREA DE SOGNDAL- 
GELEIRA BRIKSDAL- FIORDE 
GEIRANGER- ÁREA DE GEIRANGER
Café da manhã buffet. De manhã cedo, 
nos dirigiremos para Olden, onde nos  
desviaremos para a famosa geleira de 
Briksdal, um braço da maior geleira da Eu-
ropa (a de Jostedal), com 487 km2 de super-
ficie. Tempo livre para desfrutar a seu ritmo 
desta experiência única. Recomendamos uso 
de calçado esportivo para subir o caminho 
que leva ao pé da geleira. Almoço (3). Em 
seguida, seguiremos para Hellesylt para 
embarcar num cruzeiro, também incluído, du-
rante o qual vamos percorrer o espetacular 
Fiorde de Geiranger. Desembarque em Gei-
ranger e continuação até nosso hotel, desta 
vez ao norte da região do Nordfjord. Jantar 
(1, 2 e 3) e acomodação.

DIA 7. (Quinta) ÁREA DE STRYN-OSLO
Café da manhã buffet. No início da manhã, 
saída para Oslo, a maior cidade da Noruega, 
localizada ao norte do fiorde Oslofjord (que 
se estende por mais de 100 quilômetros). 
Faremos uma parada na cidade de Lom, e 
depois seguiremos nossa rota através do vale 

ESCANDINÁVIA E RÚSSIA
2 noites em Copenhague, 2 Bergen, 2 Fiordes, 1 Oslo, 2 Estocolmo, 1 em cruzeiro, 

1 Tallinn, 1 Helsinque, 3 São Petersburgo e 2 Moscou

DIA 1. (Sexta) COPENHAGUE
Chegada a Copenhague e traslado ao hotel. 
Tempo livre. Acomodação.

DIA 2. (Sábado) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. No início da manhã 
faremos uma visita panorâmica na capital di-
namarquesa na qual visitaremos os principais 
monumentos: a Praça da Prefeitura, a Pe-
quena Sereia, que se tornou um verdadeiro 
símbolo da cidade, a Gliptoteca Ny Carls-
berg ou o Palácio Amalienborg, formado 
por quatro palácios rococó e que, desde o 
século XVIII, é a residência real. Recomenda-
mos que você faça uma excursão opcional a 
um dos famosos castelos de Copenhague, 
como o Rosenborg (o “Castelo das Rosas”), 
que foi construído pelo rei Christian IV no séc. 
XVII; ou o Christianborg, que atualmente é 
sede do Governo da Dinamarca. À tarde livre 
à sua disposição. Acomodação.

DIA 3. (Domingo) COPENHAGUE-BERGEN
 Viagem de avião

Café da manhã buffet. No horário progra-
mado, traslado ao aeroporto de Copenhague 
para embarcar no voo de linha regular com 
destino a Bergen (voo não incluso), “capital 
dos fiordes”. Chegada, assistência e trasla-
do ao hotel. Jantar (opções 2 e 3) e acomo-
dação.

DIA 4. (Segunda) BERGEN
Café da manhã buffet. Na parte da manhã 
realizaremos a visita panorâmica. Veremos 

as casas do bairro Bryggen, que são Patri-
mônio Mundial e se tornaram o símbolo de 
Bergen. Passearemos pelo bairro de Nord-
nes (onde se encontra a rua mais fotografada 
da cidade), pelo Teatro, a sala de Concer-
tos, a Universidade, a Igreja de Maria (que, 
com mais de 800 anos, é o edifício mais an-
tigo da cidade). Terminaremos a visita no fa-
moso “Fisketorget”, o mercado de peixes 
a céu aberto, onde você pode experimentar 
frutos do mar de alta qualidade. Almoço (3). 
Tarde livre, durante a qual você poderá visita 
o “Gamle Bergen” e o “Troldhaugen” nos ar-
redores de Bergen; lá se encontra a casa do 
famoso compositor Edvard Grieg. No fim 
da tarde subida incluída de bondinho ao 
topo da Fløyfjellet, de onde se descortina 
uma magnífica vista panorâmica da cidade e 
seu fiorde. Jantar (2 e 3) e acomodação.

DIA 5. (Terça) BERGEN- FIORDE DOS 
SONHOS-ÁREA DE SOGNDAL
Café da manhã buffet. No início da manhã 
nos dirigiremos para a região de Sogn og 
Fjordane. Faremos uma breve parada em 
Voss, onde se encontra uma das estações 
ferroviárias de onde parte o famoso trem 
de Flam, uma obra-prima da engenharia. 
Almoço (3). Em seguida, faremos um espe-
tacular cruzeiro incluído de 2 horas aproxi-
madamente ao longo do “rei dos fiordes”, o 
Sognefjord (“Fiorde dos Sonhos”), o mais 
belo e profundo do país. Esta região é um 
dos tesouros naturais mais fabulosos que a 
Noruega pode oferecer: centenas de fiordes 

de Gudbrandsdal até Lillehammer, onde fo-
ram celebrados os Jogos Olímpicos de 1994. 
Almoço (3). À tarde chegaremos a Oslo e fa-
remos a visita inclusa pela cidade. Veremos, 
entre outras coisas: o Parque Vigeland, um 
museu ao ar livre com esculturas de granito e 
bronze do artista norueguês Gustav Vigeland. 
Passaremos pela rua Karl Johan, onde po-
demos ver o Palácio Real, a Universidade 
e o Parlamento. Seguiremos para a Forta-
leza de Akershus, de onde se descortina 
uma bonita vista panorâmica sobre o porto 
e a Prefeitura de Oslo. Jantar (2 e 3) e aco-
modação.

DIA 8. (Sexta) OSLO-ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. No início da manhã, 
visitaremos o Museu dos Navios Vikings, 
onde veremos embarcações resgatadas de 
terrenos perto de Oslo, e o Museu Folclóri-
co, com amostras das diferentes culturas de 
norte a sul da Noruega. Em seguida, vamos 
para a capital da Suécia, Estocolmo. Breve 
parada na fronteira para, a seguir, atravessar 
alguns vilarejos da região de Värmland até 
chegar a Karlstad, uma cidade localizada en-
tre o lendário Lago Vänaren e a foz do rio Klar. 
Nela vamos parar para descansar e daremos 
um passeio com nosso guia. Almoço (3). No 
final da tarde chegaremos a Estocolmo. Jan-
tar (2 e 3) e acomodação. 

DIA 9. (Sábado) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. No início da manhã 
faremos a visita panorâmica em Estocolmo. 

Início Copenhague - Fim São Petersburgo ou MoscouER5
ER7

17 19 dias ... a partir de  2.520 US $

 TRÊS OPÇÕES

 1.   Acomodação e café da manhã, mais 2 jantares: 

   Visitas panorâmicas em: Bergen, Oslo, Lillehammer, Estocolmo, Tallinn, Helsinque, São Petersburgo e Moscou.

   Museu Folclórico e Navios Vikings. Cruzeiros pelos  fiordes: dos Sonhos e de Geiranger

   Visita à Geleira de Briksdal em Jostedal, bondinho de Bergen, exterior da Stavkirke de Lom, visita ao Museu Hermitage (com entradas)

 2.   Meia pensão, mais: 

   Todas as visitas inclusas na opção 1, mais:
 Visita ao Museu do Vasa e Prefeitura de Estocolmo

 3.   Pensão completa, mais:
 Todas as visitas inclusas na opção 2
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INCLUÍDO NO TOUR

Voos: São Petersburgo-Moscou em 
viagem de 19 dias.

Ônibus Autopullman para trajeto 
interno.

 Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

Guia acompanhante: durante todo 
o tour.

Hotéis: absoluta garantia. Os 
indicados para cada destino; em 
quarto duplo ou combi com banheiro 
privativo.

Seguro de Viagem

NOTAS

-

feições não incluem bebidas. Entrada para a STa-

vkirke não está inclusa.

-

mingos.

-

riação do itinerário devido ao fim operacional dos

ferrys de Gudvangen a Kaupanger e de Hellesylt a 

Geiranger. Consulte.

pode ser alterado, desviado fora da cidade para a 

celebração de feiras e congressos.

Não inclui Vistos. Verifique os requisitos e condições

necessários junto à entidade correspondente em

seu país de origem.

ocolmoEsto

CopenhagueCop

nn

Helsinsin São São g
s
eh

Leikangange
Bergen

PREÇOS POR PESSOA US$ em quarto duplo

17 dias 19 dias

Opção 1 . . . . . . . . . . . . . . . 2.520 3.585

Opção 2 . . . . . . . . . . . . . . . 2.920 4.170

Opção 3 . . . . . . . . . . . . . . . 3.425 4.910

Supl. quarto individual . . . . . 880 990

Média Temporada. . . . . . 145 145

Alta Temporada. . . . . . . . 160 160         

Taxa de cancel. sem despesas 30 30

 DATAS DE INÍCIO COPENHAGUE
Julho 13 27

Agosto 10 24

Setembro 7

Baixa T. Média T.  Alta T.

 NOITES EXTRAS por pessoa em AD

Cidade Baixa Média Alta
Supl.
Indiv.

Copenhague..... 120 130 130 80 

S. Petersburgo .. 115 140 140 70

Moscou............. 90 120 120 60

Vamos dar um passeio na Cidade Velha, once 
se encontram o Palácio Real, a Catedral e a 
Torre Kaknäs, uma das atrações mais turísti-
cas da cidade. Em seguida, faremos uma vi-
sita opcional à Prefeitura de Estocolmo e ao 
Museu do Vasa, (2 e 3). Tarde livre. Jantar (2 
e 3) e acomodação.

DIA 10. (Domingo) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Dia livre. Recomen-
damos fazer uma visita opcional ao Palácio 
de Drottningholm, conhecido como o Versa-
lhes Sueco. Jantar (2 e 3). Acomodação 

DIA 11. (Segunda) ESTOCOLMO-TALLINN 
(Noite a bordo)
Café da manhã buffet. Na parte da manhã 
sugerimos que você faça uma excursão 
opcional às cidades vizinhas de Sigtuna e 
Uppsala, berço da civilização sueca. Almo-
ço (3). À tarde, na hora indicada, seguiremos 
para o porto para embarcar num cruzeiro 
com destino a Tallinn. Jantar (2 e 3) e noite 
a bordo. Acomodação em camarotes du-
plos.

DIA 12 (Terça) TALLINN
Delicioso café da manhã buffet a bordo. 
Desembarque em Tallinn. Visita panorâmica 
pela cidade, capital da República da Estônia, 
uma das joias secretas do Báltico. Faremos 
a visita a pé para para desfrutar do ambiente 
histórico de suas ruas. É tal a beleza desta 
cidade que que recebeu o apelido de “Praga 
do Báltico”. Almoço (3). Tarde livre. Jantar 
(2 e 3) e acomodação.

DIA 13. (Quarta) TALLINN-HELSINQUE
Café da manhã buffet. No início da manhã, 
embarcaremos com destino a Helsinque. 
Esta cidade também é conhecida como a 
Branca Capital Nórdica. As influências do 
Oriente e do Ocidente se fundem em um todo 
harmonioso. Chegada e visita panorâmica 
pela cidade. Almoço (3). Tarde livre a disposi-
ção. Jantar (2 e 3) e acomodação. 

DIA 14 (Quinta) HELSINQUE- 
SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã buffet. Saída de trem ou 
autopullman para São Petersburgo, uma das 
mais belas cidades do mundo, planejada e 
mandada construir pelo czar Pedro I, o Gran-
de, em 1703. Chegada e traslado ao hotel. 
Almoço (3). Visita panorâmica pela cidade. 
Atravessaremos a Avenida Nevsky, a principal 
via da cidade, onde se destacam os edifícios 
da Torre da Duma Urbana e a Casa do Livro. 
Passaremos pelo quebra-mar e o Jardim 
de Verão e admiraremos a Catedral de San-
to Isaac. Para terminar a visita, contempla-
remos a Catedral de Nossa Senhora de 

 HOTÉIS previstos ou similares
Copenhague AC Hotel Bella Sky**** Cidade

www.marriott.com

Bergen Scandic Byparken**** Centro
www.scandichotels.com 

  Scandic Flesland****Aeroporto
www.scandichotels.com

Área Leikanger**** Leikanger
Sognefjord www.leikanger-fjordhotel.no/

Área Loenfjord**** Loen
Stryn www.loenfjord.no/norsk/forside 
  Grotli hotel***

jj
Loen

 www.grotli.no

Oslo Scandic Solli**** Centro
 www.scandichotels.no

Estocolmo Scandic Foresta**** Cidade
  www.scandichotels.com

Barco Silja Line**** Cruzeiro
  www.tallinksilja.com/espanjol

Tallinn Tallink City Hotel**** Cidade
  www.tallink-hotels.com

Helsinque Scandic Park**** Cidade
 www.scandichotels.fi

São  Park I. Pulkovskaya****Cidade
Petersburgo www.parkinn.com

Moscou Korston Hotel **** Cidade
www.korston.ru

Kazan, que foi apresentada aos cidadãos em 
1811. Jantar (2 e 3) e acomodação.

DIA 15. (Sexta) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã, 
visita inclusa ao Museu Hermitage, um dos 
maiores do mundo. Almoço (3). À tarde, visita 
opcional à Fortaleza de Pedro e Paulo, na 
ilha de Zayachi, às margens do Neva. Jantar 
(2 e 3) e acomodação. 

DIA 16. (Sábado) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Dia livre nesta pre-
ciosa cidade para atividades pessoais, com-
pras, etc. Sugerimos visitar opcionalmente
Petrodvorets (antiga Peterhof), bela cidade 
situada a 30 kms de São Petersburgo, na 
costa do Golfo da Finlândia. Neste local, Pe-
dro, o Grande, decidiu construir sua casa de
verão com muito luxo, de forma a superar o 
Palácio de Versalhes. Trata-se de um conjunto 
de vinte pavilhões, mais de 140 fontes e sete 
magníficos parques numa área total de mil 
hectares. Almoço (3). Tarde livre.Jantar (2 e r
3). Acomodação.

DIA 17. (Domingo) SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. No horário progra-
mado efetuaremos o traslado ao aeroporto.
Fim da viagem e de nossos serviços para os 
passageiros de 17 dias.

Passageiros de 19 dias, com Moscou:

DIA 17. (Domingo) SÃO PETERSBURGO-
MOSCOU

 Viagem de avião (incluída no preço)
Café da manhã buffet. Tempo livre até o 
horário marcado. Traslado ao aeroporto para 
embarcar no voo com destino a Moscou. Che-
gada e traslado ao hotel. Tempo à sua dispo-
sição para começar a conhecer a capital da
Federação Russa, situada no centro da parte
europeia da Rússia, às margens do rio Mos-
cou. Foi fundada em 1147 pelo príncipe Iuri 
Dolgoruki; em 1263, o príncipe Daniel, filho de
Alexandre Nevsky, decidiiu fixar lá sua residên-
cia e convertê-la na capital do Império Russo. 
Jantar (2 e 3) e acomodação.r

DIA 18. (Segunda) MOSCOU
Café da manhã buffet. Na parte da manhã
faremos a visita à cidade de Moscou. Parti-
mos para a Praça Vermelha, onde se encontra 
o Museu de História (século XIX) e a Catedral
da Intercessão, mais conhecida como Tem-
plo de São Basílio. Vamos admirar o Con-
vento das Donzelas, com o lago adjacente
que inspirou Tchaikovsky na composição da
música do balé “O Lago dos Cisnes”; também
passaremos pelo Teatro Bolshoi, etc. Almoço
(3). À tarde, visitaremos o recinto fechado do

Kremlin, antiga residência dos czares e atual
sede da Presidência. Nesta visita, você pode
desfrutar da mágica Praça das Catedrais: a
Catedral da Assunção (a mais importante da
Rússia), a Catedral da Anunciação e a de São
Miguel Arcanjo. Também faremos a visita in-
cluída ao Metrô de Moscou, também conhe-
cido como “palácios subterrâneos”. Jantar (2 r
e 3) e acomodação.

DIA 19. (Quarta) MOSCOU
Café da manhã buffet. No horário progra-
mado efetuaremos o traslado ao aeroporto. 
Fim da viagem e de nossos serviços.

Se quiser, acrescente 3 dias extras em Madri ou Lisboa, ou faça um tour pela Andaluzia de 5 dias.

Madri ........................................................... 3 dias / 2 noites a partir de 290 $

Lisboa ........................................................ 3 dias / 2 noites a partir de 410 $

Andaluzia e Toledo ................................... 5 dias / 4 noites a partir de 800 $

PRÉ OU PÓS VIAGEM


