
Day-by-Day

1º Dia - Sexta-Feira -

Copenhague

Chegada ao aeroporto, traslado para o

hotel e acomodação.

2º Dia - Sábado - Copenhague

SABADO

Café da manhã e visita panorâmica à

cidade, percorrendo seus principais

monumentos e lugares históricos como

a Praça da Prefeitura, Palácio de

Christiansborg (atual sede do

Parlamento), Fonte da Deusa Gefion,

porto de Nyhavn com suas pitorescas e

coloridas casas do século XVII e claro o

emblema da cidade, a famosa Pequena

Sereia. Opcionalmente, pode visitar-se o

majestoso Castelo Real de

Frederiksborg, no norte da Zelândia.

Acomodação.

3º Dia - Domingo - Copenhague

- Aarhus

DOMINGO

Pela manhã, saída em ônibus para a

cidade de Odense, cruzando o estreito

de Storebaelt por uma das obras mais

importantes da engenharia

dinamarquesa, as pontes que unem as

ilhas de Zealand e Funen. Breve parada

em Odense, mundialmente conhecida

por ser o berço de uma das mais

famosas personalidades dinamarquesas,

Hans Christian Andersen. Continuação

para Aarhus, a segunda maior cidade na

Dinamarca e uma das mais antigas.

Tempo livre e visita à cidade.

Alojamento.
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4º Dia - Segunda-Feira -

Aarthus - Stavanger

SEGUNDA-FEIRA

Café da manhã e saída para Hirthals,

onde embarcaremos em uma balsa para

a Noruega através do Mar do Norte até

Kristiansand. Continuação para

Stavanger, famoso pelo seu bairro

antigo, composto por 173 casas de

madeira, a maioria delas brancas e

algumas pintadas em cores diferentes

que dão um ar muito agradável.

à cidade. Alojamento em Stavanger.

5º Dia - Stavanger

TERCA-FEIRA -

Café da manhã e saída para o porto de

Stavanger de onde embarcaremos para

desfrutar das encantadoras paisagens

naturais com geologia espetacular e

curiosidades oferecidas pelo fiorde de

Lyse ou fiorde claro, cujo nome se deve

à cor do granito de suas montanhas.

Durante o passeio de barco poderemos

admirar uma das formações rochosas

mais famosas do país chamada

Preikestolen, o “Pulpito”, com uma

queda vertical de 604 m. Cena de uma

das cenas do filme Missão Impossível.

No regresso à cidade, recomendamos

que visite o interessante Museu do

Petróleo no seu tempo livre. Alojamento.

6º Dia - Stavanger - Bergen

QUARTA-FEIRA

Café da manhã e saída para Bergen

percorrendo a costa norueguesa e seus

fiordes através de túneis, pontes e

trechos de barco. Chegada a Bergen e

continuação de uma visita panorâmica a

esta uma das cidades mais antigas da

Noruega, situada num promontório às

margens do Mar do Norte. Como locais

de maior interesse destacam-se a

Fortaleza, o Hakonshallen, o Bryggen

(instalações portuárias do século XVI) e a

Igreja de Maria, em estilo românico.

Alojamento.

7º Dia - Bergen - Oslo

QUINTA-FEIRA

Café da manhã e saída para Gudvangen

através de uma paisagem cativante de

rios, cachoeiras e lagos cercados por

florestas exuberantes. Uma vez em

Gudvangen, pegamos uma balsa para

Flåm, atravessando a parte mais bonita

e espetacular do "Fjord of Dreams".

Desembarque e continue de ônibus pela

encantadora paisagem norueguesa até

Oslo. Alojamento.

8º Dia - Oslo

SEXTA-FEIRA

Café da manhã e visita à "capital Viking",

localizada no fundo do fiorde

homônimo, passando pela Câmara

Municipal, Castelo de Akershus, Palácio

Real, Parlamento e Parque Vigeland com

as famosas esculturas de bronze de

Gustav Vigeland que simbolizam o ciclo

de vida do Viking, ser humano e o

grande monólito com seus 121 corpos

entrelaçados. Tarde livre para conhecer

mais sobre a cidade. Alojamento.

9º Dia - Oslo - Estocolmo

SÁBADO

Café da manhã e saída para Estocolmo,

atravessando no caminho as

interessantes paisagens de Varmland,

que é uma das 21 províncias que

compõem a Suécia com lagos e

florestas. Chegada à noite em Estocolmo

e acomodação.



10º Dia - Estocolmo

DOMINGO

Café da manhã e visita à cidade.

Caminharemos pela cidade velha de

Gamla Stan onde se encontram alguns

dos edifícios mais relevantes da sua

história, como o Palácio Real, a Casa da

Nobreza e o Museu Nobel. Chegaremos

à ilha de Södermalm, localizada em

várias colinas, o que nos permitirá ter

vistas espetaculares de “El Mirador” até a

área norte do centro de Estocolmo.

Conheceremos seu interessante centro

histórico e comercial, pelo qual

cruzaremos algumas de suas ilhas. A

cidade está localizada em 14 ilhas

ligadas por 57 pontes. Tarde livre.

Alojamento.

11º Dia - Estocolmo

SEGUNDA-FEIRA

Café da manhã e traslado ao aeroporto.

* Extensão

Incluído

Traslado de chegada e partida.

10 noites de hospedagem em hoteis de 4*superior e 5*

café da manhã no hotel.

5 passeios incluídos conforme roteiro.

Passeio de barco pelo Lisefjord

Ferry Hirtshals - Kristiansand

Maleteiros nos hotéis.

Guias experientes com espanhol/português e guias locais licenciados

Não Incluído

Parte aérea nacional e internacional.

Gastos pessoais

Seguro de Viagens

Alimentação e bebidas não mencionadas como incluídas.

Despesas com documentação (passaporte, vistos e vacinas)

Qualquer outro serviço não mencionado como incluído.



Saídas

2023

Maio 5 19

Junho 2 16 30

Julho 14 23

Agosto 11 25

Setembro 8 22

Preço por pessoa

EUR 2.565 Apto Duplo

EUR 950 Suplemento Individual

* Valores referenciais por pessoa, mediante disponibilidade de lugares e sujeito a

alterações sem aviso prévio. Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros nesse

material.


