A MAGIA DA ESCANDINÁVIA, BÁLTICOS E RÚSSIA
12 dias / 10 noites, 14 dias / 12 noites, 16 dias / 14 noites e 22 dias / 20 noites

desde
US$ 2.880

Visitando: Copenhague / Oslo / Bergen / Balestrand / Hamar / Estocolmo / Tallinn / Helsinque /
São Petersburgo / Moscou
Saídas 2017/2018
A COPENHAGUE: SEGUNDA
2017
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11

A ESTOCOLMO: TERÇA
2017
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19

HOTÉIS PREVISTOS
OU SIMILARES
Copenhague Imperial Hotel
Radisson Blu Scandinavia
Oslo
Clarion Admiral
Bergen
Kvikne´s Hotel
Balestrand
Scandic Hamar
Hamar
Clarion Stockholm
Estocolmo
Sokos Viru
Tallinn
Scandic Grand Marina
Helsinque
S. Petersburgo Vedensky
Novotel Moscow Centre
Moscou
1º DIA - Segunda: BRASIL
Saída em voo internacional com destino a
Copenhague.
2º DIA - Terça: COPENHAGUE
Chegada e traslado ao hotel. Encontro
com o guia acompanhante no hotel. Alojamento.

3º DIA - Quarta: COPENHAGUE
Café da manhã buffet. Pela manhã visita
panorâmica de Copenhague. Poderemos
contemplar os pontos mais espetaculares
desta cidade como, a Fonte de Gefion, a
Residência Real de Amalienborg, os canais
idílicos de Nyhavn com seus numerosos
restaurantes e cafeterias com seus barcos
de madeira, o Palácio Christiansborg e a
famosa Sereia. Tarde livre para conhecer a
cidade ou visitar o Tívoli, o famoso parque
de atrações. Alojamento.
4º DIA - Quinta: COPENHAGUE / DFDS
SEAWAYS / OSLO
Café da manhã buffet. Manhã livre para
realizar compras ou uma visita opcional.
Pela tarde, traslado ao porto para embarcar no cruzeiro noturno DFDS Scandinavian Seaways com destino a Oslo. Durante
a travessia poderemos desfrutar de baile e
música. Jantar buffet a bordo. Alojamento
em camarotes com vista para o mar.
5º DIA - Sexta: OSLO
Café da manhã buffet a bordo desfrutando das vistas panorâmicas do Fiorde de
Oslo. Chegada e visita da cidade, que nos
levará para conhecer o Parque de Frogner,
com controvertidas esculturas do famoso
artista Gustav Vigeland, o Palácio Real, a
fortaleza medieval de Akershus e o exterior da prefeitura de Oslo. Tarde livre para
conhecer a cidade ou participar de uma
excursão para visita do famoso museu
marítimo da península de Bygdoy: Museu
dos Barcos Vikings, Kontiki e Fram. Alojamento.
6º DIA - Sábado: OSLO / BERGEN
Café da manhã buffet. Saída atravessando
a região dos fiordes pelo Honefoss, passando por Gol e Geilo, famosas estações
de esquí. Continuação pela meseta de
Hardanger com vistas impressionantes.
Em Voringsfoss faremos uma parada para
apreciar a famosa cachoeira da Noruega.
Continuaremos até Eidfjord, com suas
montanhas e túneis com rodovias em espiral. Prosseguimos nossa rota pelo fiorde
Hardanger, um dos mais belos da Noruega. Parada nas cachoeiras de Steindalsfossen. Alojamento.

7º DIA - Domingo: BERGEN
Café da manhã buffet. Pela manhã visita de Bergen. Visitaremos os pontos de
maior interesse, entre eles, o Mercado de
Peixes e Bryggen e o bairro dos antigos
comerciantes da Liga Hanseática. Tarde
livre para desfrutar da capital do fiordes
ou participar de uma excursão opcional a
famosa casa do compositor Edvard Grieg.
Alojamento.
8º DIA - Segunda: BERGEN /
BALESTRAND
Café da manhã buffet. Dia repleto de atrações e belezas naturais inesquecíveis com
destino final no belo povoado de Balestrand. No caminho atravessaremos Voss,
lugar clássico para qualquer amante da
natureza. Deixaremos para trás Hordaland
e entraremos em Sogn Og Fjordane, onde
está localizado o fiorde mais longo e fundo da Noruega, o Sognefjord ou Fiorde
dos Sonhos. Navegaremos por este fiorde
desde Flaam até Gudvangen. Continuaremos até Vagnsnes via Hopperstad Stavkirke para tomar o ferry até Balestrand.
Chegada ao encantador povoado da zona
dos fiordes com seu famoso, histórico e
romântico Hotel Kvikne’s, situado as margens do fiorde. Check-in e tempo livre.
Jantar e alojamento em Kvikne’s Hotel.
9º DIA - Terça: BALESTRAND / HAMAR
Café da manhã buffet. Saída em direção a
Fjærland, passando primeiro por uma das
atrações do dia, o Glacial Boyabreen, parte do majestoso Glacial de Jostedal. Continuação até Hamar via Fjærland desfrutando das aldeias e cachoeiras que iremos
passar ao longo do dia até chegarmos ao
nosso destino. Voltaremos a cruzar outra
trecho do Sognefjord, em uma curta travessia em ferry para seguirmos viagem.
Parada para contemplar a bela igreja de
madeira, Borgund Stavkirke, máximo esponente da arte norueguesa, feita em
madeira. Os troncos utilizados para sua
construção foram talhados no final do século XII e desde a época formam parte de
um uma fantástica paisagem, sendo hoje
em dia uma das igrejas de madeira mais
fotografadas e visitadas da Noruega. Continuaremos pelas montanhas de Filefjell
as margens do maior lago da Noruega, o
Mjosa. Suas margens estão situadas na cidade de Hamar, lugar encantador e onde
passaremos a noite. Alojamento.
10º DIA - Quarta: HAMAR / ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Saída até a fronteira sueca para chegarmos a atrativa cidade
de Karlstad, localizada entre o lendário
Lago Värnern e a desembocadura do Rio
Klarälven. Continuação pela região dos
lagos para chegarmos a Estocolmo. Alojamento.
Para os passageiros começando em
Estocolmo: Chegada e traslado ao hotel.
Encontro com o guia acompanhante no
hotel. Alojamento.
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11º DIA - Quinta: ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Pela manhã, visita
guiada de Estocolmo. Visitaremos o centro antigo, Gamla Stan com sua pequena
praça, ruas e edifícios de cores alegres.
Contemplaremos o exterior do Palácio
Real, a catedral, o parlamento e Casa dos
Nobres. Tarde livre para conhecer a cidade ou realizar uma excursão opcional até
a famosa prefeitura de Estocolmo junto
com o museu da nave de guerra Vasa. Alojamento.
12º DIA - Sexta: ESTOCOLMO / TALLINN
Café da manhã buffet. Manhã livre. Pela
tarde, traslado ao porto para embarcar no
cruzeiro TALLINNK Silka Line com destino
a Tallinn. Durante a travessia, desfrutaremos do arquipélago sueco que conta com
mais de 24 mil ilhas. Jantar buffet a bordo
com bebidas incluídas e alojamento em
camarotes com visita para o mar.
Para os passageiros terminando em Estocolmo: Café da manhã buffet no hotel
e na hora prevista traslado ao aeroporto
para embarcar no voo de regresso.
13º DIA - Sábado: TALLINN
Café da manhã buffet a bordo. Chegada a
Tallinn e visita da capital da Estônia com
sua encantadora cidade medieval onde se
destaca o Castelo de Toompea, a Catedral
de Alexander Nevsky, a igreja catedral, a
Praça do Mirador e Praça da Prefeitura.
Tarde livre pela cidade. Alojamento.
14º DIA - Domingo: TALLINN / HELSINQUE
Café da manhã buffet. Manhã livre para
explorar a cidade ou participar de uma
excursão opcional ao Museu de Kadriorg
e ao Museu Rocca Al Mare. Pela tarde, na
hora prevista, traslado ao porto para uma
travessia em ferry de Tallinn a Helsinque.
Chegada e traslado ao hotel. Alojamento.
15º DIA - Segunda: HELSINQUE
Café da manhã buffet. Pela manhã visita
panorâmica da cidade, conhecida como
“A Cidade Branca do Norte”. Passearemos
pelo monumento a Sibelius, o mercado
do porto, a Rua Esplanaadii, a Catedral
Ortodoxa de Uspenski, a Praça do Senado
e Igreja Luterana Tempeliaukkio, de forma
redonda e escava sobre uma rocha cujo
centro forma uma gigantesca espiral de
fios de cobre. Tarde livre. Alojamento.
16º DIA - Terça: HELSINQUE /
SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Traslado a estação para
tomar o trem de alta velocidade Allegro
até São Petersburgo. Chegada e visita panorâmica da cidade, passando pela Catedral de São Isaac e a Igreja de São Salvador
Sobre a Graça Derramada, entre outros lugares emblemáticos. Alojamento.
Para os passageiros terminando em
Helsinque: Café da manhã buffet no hotel. Na hora indicada, traslado ao aeroporto para embarcar em voo de regresso.
17º DIA - Quarta: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Visita da Fortaleza
de São Pedro e São Paulo com entradas
incluídas. Visitaremos o Museu do Hermitage, um dos mais importantes e mais
visitados do mundo, que conta com uma
coleção com mais de 3 milhões de peças
de arte e artefatos da cultura mundial.

Tarde livre ou possibilidade de participar
de uma visita opcional ao Palácio de Catarina, com suas famosas salas de Ámbar
e seu belo jardim, ou um passeio de barco
pelos canais da cidade. Alojamento.
18º DIA - Quinta: SÃO PETERSBURGO
Café da manhã buffet. Dia livre com possibilidade de fazer um tour de compras,
participar de uma excursão opcional ao
Palácio de Peterhof, complexo de palácios e parques dos mais refinados e elegantes do mundo ou assistir um show
folclórico no Palácio Nikolaevsky. Alojamento.
19º DIA - Sexta: SÃO PETERSBURGO /
MOSCOU
Café da manhã buffet. Manhã livre. Na
hora indicada, traslado a estação e saída
em trem de alta velocidade Sapsan com
destino a Moscou. Chegada e traslado ao
hotel, fazendo uma parada na Praça Vermelha. Alojamento.
20º DIA - Sábado: MOSCOU
Café da manhã buffet. Pela manhã, conheceremos os lugares mais notórios
como a Praça Vermelha do Kremlin, a Praça do Teatro Bolshoi, a Colina dos Gorriones e a universidade da cidade. Visita ao
famoso Metrô de Moscou e a Catedral do
Kremlin. Tarde livre ou possibilidade de
fazermos uma visita opcional a Catedral
de São Basílio ou um passeio noturno de
barco pelo rio de Moscou. Alojamento.
21º DIA - Domingo: MOSCOU
Café da manhã buffet. Dia livre ou possibilidade de realizar uma visita opcional a
Sergiev Posad, um dos maiores monastérios russo ou assistir a um show folclórico
Kostroma. Pela noite, podemos opcionalmente assistir a um espetáculo no antigo
circo russo. Alojamento.
22º DIA - Segunda: MOSCOU
Café da manhã buffet. Tempo livre até a
hora de realizar o seu traslado ao aeroporto para embarcar em voo de regresso.
Nota: Apto. disponível até 11hrs.

O PREÇO INCLUI:

PREÇO POR PESSOA EM US$
EM HABITAÇÃO DUPLA
Tour de 12 dias: COPENHAGUE / ESTOCOLMO

08 Maio / 11 Setembro
Suplemento Individual

2.880
1.065

Tour de 14 dias: ESTOCOLMO / MOSCOU
16 Maio / 27 Junho
04 Julho / 19 Setembro
Supl. Ind. 16 Maio / 27 Junho
Supl. Ind. 04 Julho / 19 Set.

3.190
3.040
1.415
1.110

Tour de 16 dias: COPENHAGUE / HELSINQUE

08 Maio / 11 Setembro
Suplemento Individual

3.630
1.415

Tour de 22 dias: COPENHAGUE / MOSCOU
08 Maio / 19 Junho
26 Junho / 04 Setembro
11 Setembro
Supl. Ind. 08 Maio / 19 Junho
e 11 Setembro
Supl. Ind. 26 Junho / 04 Set.

5.365
5.215
5.365
2.290
1.985

NOTA IMPORTANTE:
Na saída de 11 de setembro começando
em Copenhague, o Hotel de Bergen está
situado fora da cidade.

• Traslados do aeroporto ao hotel e
vice-versa com chofer em inglês.
• Alojamento e café da manhã buffet
durante todo o itinerário.
• 01 noite a bordo do DFDS Seaways
Copenhague/Oslo (tour 14, 16 ou 22
dias) e 01 noite a bordo do TALLINNK
Silka Line Estocolmo/Tallinn em camarotes com vista para o mar e café
da manhã buffet incluído (tour 16 ou
22 dias).
• Ônibus de turismo durante todo
itinerário.
• Guia acompanhante durante todo o
itinerário.
• Visitas indicadas no itinerário com
guias locais falando espanhol.
• Seguro de assistência de viagem.
• Viagem em trem de alta velocidade
Allegro Helsinque/São Petersburgo
e Sapsan São Petersburgo/Mosocu
em segunda classe.
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