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A Escandinávia Mágica com Rússia 

18 dias/17 noites 
Classe Turística/Primeira Classe  

Esta viagem se dirije para aqueles passageiros que não dispõe 
de muito tempo, mas que desejam conhecer as 3 capitais 

escandinavas, os fiordes noruegueses e as duas principais 
cidades russas: Moscou e São Petersburgo. Teremos 

interessantíssimos dias em São Petersburgo e Moscou com 
suas jóias arquitetônicas e museus. Uma parte da viagem será 

em ônibus de primeira classe e o guia acompanhante fará que a 
viagem pela Escandinávia e Rússia seja a mais agradável 

possivel. 

Esse tour é um dos melhores e mais completos oferecidos 
no mercado atualmente. 

Dia 1/Sexta-feira  
Copenhague  

 

Chegada individual a Copenhague, confirmaremos o nome do 
hotel reservado. No final do dia o seu guia acompanhante 
organizará um encontro com todos os passageiros do grupo 
para uma breve orientação sobre a viagem. Pernoite. 

Dia 2/Sábado  
Copenhague  

  

Café da manhã buffet. Após o café, no city tour lhes 
apresentaremos a Pequena Sereia guardando a entrada do 
porto, Nyhavn com seus restaurantes e pequenos barcos, a 
praça da Prefeitura e outros principais pontos de Copenhague. 
Tarde livre para excursões opcionais, como Roskilde ou um 
passeio ao Tivoli. Pernoite. 

Dia 3/Domingo  
Copenhague-Oslo  

  

Café da manhã buffet. Manhã livre em Copenhague. Nosso guia 
acompanhante fará as recomendações de lugares interessantes 
para se visitar. - Sugerimos um tour opcional aos três castelos 
ao norte da Seilândia, includindo o castelo de Kronborg, famoso 
por Hamlet. À tarde transfer em ônibus do hotel para o terminal 
DFDS Seaways onde tomaremos nosso cruzeiro noturno para 
Oslo, partindo às 16.30 horas. Aproveite seu buffet escandinavo 
smörgåsbord jantar enquanto navegamos pelo Categate. 
Acomodação em cabine interna dupla. Recomendamos levar a 
bordo apenas uma pequena bolsa na cabine. 

Dia 4/Segunda-feira  
Oslo 

 

Café da manhã buffet. Aprecie o delicioso café da manhã 
enquanto cruzamos o fiorde de Oslo. Chegada em Oslo por volta 
das 09.45 horas. Em seguida faremos um tour de 3 horas pela 
capital da Noruega. Nossa visita inclui o impressionante parque 
Vigeland com suas esculturas. Tarde livre. Acomodação no 
centro de Oslo. 

mailto:bonniebraga@msn.com
mailto:evandrodacostaterra@gmail.com
http://www.dorothytours.se/bilder/maps/magicrussiamap.asp
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/copen3.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/copen_mermaid3.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/copenhagen1.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/copen_tivoli_1.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/kronborg.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/oslox4.htm
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Dia 5/ Terça-feira  
Oslo  

 

Café da manhã buffet. O dia é livre para excursões individuais 
ou compras. O guia acompanhante lhe dara suas sugerencias 
Pernoite. 

Dia 6/Quarta-feira 
Oslo-Bergen 

  

Café da manhã buffet. Saída até Flåm. Cruzaremos o fiorde de 
Sogne um dos mais profundos e longos do mundo e 
continuaremos até Bergen, a porta para os fiordes. É a segunda 
maior cidade da Noruega e fica em uma bela região cercada por 
7 montanhas. Pernoite. 

Dia 7/Quinta-feira 
Bergen  

  

Café da manhã buffet no hotel. Nesta manhã você vai conhecer 
a bela cidade de Bergen, em um city tour pela antiga cidade 
Hansa, a antiga Bryggen area e o popular mercado de peixes e 
flores. O guia ainda vai apresentar a antiga igreja de Maria, o 
quarteirão hanseático a baia de Bryggen, além de outras 
atrações da cidade. 

Dia 8/Sexta-feira  
Bergen-Estocolmo  

 

Café da manhã buffet no hotel. Transfer e partida para o 
aeroporto internacional de Bergen. Tomaremos um vôo para 
Estocolmo, capital da Suécia. Chegada ao aeroporto 
internacional de Arlanda em Estocolmo. Transfer para o seu 
hotel no centro de Estocolmo. 

Dia 9/Sábado  
Estocolmo  

  

Café da manhã buffet. Estocolmo é a capital da Suécia e uma 
das cidades mais lindas do mundo. Seguiremos em uma visita 
panorâmica para vermos essa bela cidade construida sobre 14 
ilhas, com suas pontes, de onde se pode melhor admirar suas 
luzes e gradiosidade. Caminharemos pela charmosa cidade 
velha (Gamla Stan) com suas ruas estreitas, onde também fica o 
palácio Real e a catedral. A tarde é livre para visitas individuais. 
Pernoite em Stockholm. 

Dia 10/Domingo  
Estocolmo  

  

Café da manhã buffet.O dia é livre para excursões individuais 
ou compras. Sugerimos a Prefeitura, o museu Wasa ou um tour 
a Uppsala e Sigtuna. Pernoite. 

Dia 11 Segunda-
feira Estocolmo-
Helsinque  

  

Café da manhã buffet no hotel. Manhã livre em Estocolmo. À 
tarde, aproximadamente às 15.00hrs, transfer do hotel até o 
porto, para embarcarmos no ferry Silja Line para o cruzeiro 
noturno a Helsinque. É importante preparar somente uma mala 
de mão para este pernoite, a fim de evitar ter as malas dentro 
das cabines. Aproveite a paisagem do arquipélago de Estocolmo 
com suas quase 25 mil ilhas. Jantar buffet a bordo. Escolha sua 
diversão a bordo como bares,shows,lojas e cassino. 
Acomodação em cabine externa dupla. 

Dia 12 Terça-feira 
Helsinque- São 

Café da manhã buffet a bordo. Tome seu café enquanto nos 
aproximamos de Helsinque. Logo após o desembarque faremos 

mailto:bonniebraga@msn.com
mailto:evandrodacostaterra@gmail.com
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/osloview.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/flamtrain.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/sognefjord1.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/bergen.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/bergenhansa.htm
http://www.dorothytours.se/bilder/htm/stockholm_kungliga.htm
http://www.dorothytours.se/bilder/htm/sto_drottningholm.htm
http://www.dorothytours.se/bilder/htm/sthvasa.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/sto_palace.htm
http://www.dorothytours.se/bilder/htm/stowater.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/Sthstadshus.htm
http://www.dorothy-tours.se/bilder/htm/Sto1.htm
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Petersburgo  

 

uma visita pela capital da Finlândia incluindo lugares importantes 
como a praça do Senado, a catedral de Uspenski, o Parlamento, 
o parque Sibelius e Monumento, a igreja escavada nas pedras 
(se aberta ao público) e muito mais. O tour finaliza na estação 
ferroviária. Chegada em São Petersburgo. Acomodação. 

Dia 13 Quarta-feira  
São Petersburgo 

 

Café da manhã buffet. Pela manhã teremos uma visita 
panorâmica a esta bela cidade incluindo uma visita a famosa 
fortaleza de Pedro e Paulo, o lugar onde estão enterrados os 
tsares russos. Veremos também outras famosas partes da 
cidade, como por exemplo a praça do Palácio e o Convento 
Smolny (por fora). Pela tarde temos reservado o tempo para 
uma excursão opcional a Zarskoye Selo. Pela noite se oferece 
uma visita opcional ao Palácio Nikolaevsky com um show 
folclórico incluido. Volta ao hotel. Acomodação. 

Dia 14 Quinta-feira  
São Petersburgo 

 

Café da manhã buffet. Pela manhã se oferece uma opcional a 
residência de verão dos tsares - Petrodvorets. É um maravilhoso 
lugar com parques, fontes, monumentos e ante tudo o fantástico 
palácio com suas enormes salas, esculturas e pinturas. Hoje 
vamos ter uma excursão ao famoso Museu de arte - Hermitage. 
Pela noite oferecemos uma jantar opcional no restaurante 
Russian Kitsch. Acomodação. 

Dia 15 Sexta-feira 
São Petersburgo-
Moscou  

 

Café da manhã buffet. Traslado desde seu hotel para seu 
transporte a Moscou. Chegada a Moscou e traslado ao seu 
hotel. Acomodação. 

Dia 16 Sábado  
Moscou  

 

Café da manhã buffet. Pela manhã teremos uma visita 
panorâmica pela cidade. Moscou foi fundada no século 12, 
construida como fortaleza de madeira nas margens do rio para 
se proteger das invasões do leste. Hoje é uma moderna cidade 
com fantásticas avenidas, parques verdes, mantendo seus 
históricos monumentos e impressionantes edificios de eras 
passadas. Durante sua visita panorâmica veremos incríveis 
torres douradas, azuis e verdes das igrejas ortodoxas, a famosa 
catedral de Vasilij, o teatro Bolshoy, o parque Gorkij (o maior em 
Moscou), a Universidade estatal, visita opcional ao famoso metrô 
e muitos outros lugares de interesse. Pela tarde temos 
reservado o tempo para uma excursão ao Kremlin com seu guia 
local. Esta visita vai a ser a pé pois não são permitidos ônibus 
nas proximidades da Praça Vermelha. Passaremos ao lado do 
mausoléu (onde se encontra a tumulo de Lenin) e no 
monumento do soldado desconhecido. Pela noite sugerimos 
uma <b<opcional< b="">Moscou da noite – cruzeiro pelo rio. 
Acomodação.</b<opcional<> 

mailto:bonniebraga@msn.com
mailto:evandrodacostaterra@gmail.com
http://www.dorothytours.se/bilder/htm/helsinki_Temppeliaukio_Church_3.htm
http://www.dorothytours.se/bilder/htm/stpet_usupov.htm
http://www.dorothytours.se/bilder/htm/stpet1.htm
http://www.dorothytours.se/bilder/htm/stpet_petrodvorets.htm
http://www.dorothytours.se/bilder/htm/moscow_view.htm
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Dia 17 Domingo  
Moscou 

 

Café da manhã buffet. Pela manhã oferecemos uma excursão 
opcional a cidade de Sergiev Posad onde visitaremos a Trindade 
lavra de St. Sergio, um monasteiro mais importante dos 
monastérios Russos. Sugerimos pela noite o antigo circo russo 
de Moscou como opcional. Acomodação. 

Dia 18 Segunda-
feira  
Moscou 

 

Café da manhã buffet. Hoje termina o tour Escandinávia Mágica 
e Russia com seu traslado ao aeroporto de Moscou. Lhes 
desejamos uma feliz continuação de sua viagem e esperamos 
tê-los de novo entre nós. É hora de dizer adeus aos seus 
acompanhantes e a Dorothy Tours. 

 
 

Preços em EUR 

3696 por pessoa em triplo. Atenção que na Escandinávia 
um triplo é um quarto duplo com uma cama extra e essa 
cama pode ser uma cama simples ou um sofá. Na Rússia 
nós reservaremos 1 habitação dupla e um 1 individual, pois 
não se pode confirmar 1 habitação tripla para 3 
adultos. 3696 por pessoa em duplo. 1396 suplemento 
individual. 

Hotéis incluidos ou 
similares 

Copenhague Hotel Imperial  

Copenhague-Oslo 
DFDS Seaways Copenhague-Oslo 
cabine interna dupla 

Oslo 
Clarion Hotel Royal Christiania - classe 
turistica superior 

Bergen First Marin Hotel - classe primeira 

Estocolmo 
Clarion Hotel Amaranten - classe 
primeira 

Estocolmo-
Helsinque 

Silja Line, cruzeiro noturno - cabines 
exteriores de primeira classe. 

São Petersburgo 
Hotel Sokos Vasilievsky - Primeira 
classe superior - sujeito a possível 
alteração de hotel. 

Moscou 
Hotel Holiday Inn Lesnaya - Primera 
classe superior. 

Saídas (Todas as saídas 
garantidas em 
português na parte da 
Escandinávia e 
espanhol na Rússia): 

Junho 10, 24, 
Julho 08, 22, 
Agosto 05, 19 

O preço inclui: 
 Café da manhã escandinavo diário enquanto na 

Escandinávia. 

mailto:bonniebraga@msn.com
mailto:evandrodacostaterra@gmail.com
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 Café da manhã russo diário enquanto na Rússia. 
 2 jantares. 
 DFDS Scandinavian Seaways Copenhague-Oslo, 

cabine dupla interna. Suplemento por cabine externa 
Eur 120/cabine dupla e individual, Eur 180/cabine 
tripla. 

 Ônibus de primeira classe com ar condicionado. 
 Bilhete em classe econômica Bergen-Estocolmo, 

20kg 
 Visitas panorâmicas com nosso guia acompanhante 

ou guia local. 
 Acomodação em quartos duplos em hotéis como 

listados ou similares. 
 Seu guia acompanhante na Escandinávia vai estar 

cuidando de vocês somente na Escandinávia. 
Quando vocês chegarem na Rússia, outro guia 
acompanhante vai assisti-los. 

 Caso o grupo para a fica seja menor que 10 pessoas, 
não haverá o guia acompanhante da Dorothy Tours 
na Helsinque. Entretanto, os passageiros terão a 
assistência do guias local para as excursões, bem 
como sugestões de passeios opcionais. No caso que 
sejam mais de 10 pax, o guia acompanhante estará 
com o grupo até a visita de Helsinque 
inclusivamente. 

 Ferry noturno entre Estocolmo e Helsinque. 
 Trem entre Helsinque e São Petersburgo . 
 Trem SAPSAN em classe turista São Petersburgo-

Moscou. 
 Etiquetas de bagagem Dorothy Tours e todos os 

documentos para a viagem. 
 A Dorothy Tours limita a bagagem a uma peça por 

pessoa. 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, cobraremos 
um adicional de EUR 90/peça e tour, excluindo-se a 
mala de mão. 

 Bilhete em classe econômica Bergen-Estocolmo 

NOTA IMPORTANTE: 

Todos os pertences pessoais não são objeto de contrato de 
transporte e os passageiros devem ter consigo todo o 
tempo. A operadora não será responsável por 
perdas/danos ou furto de pertences pessoais. Cada 
passageiro deve ter um seguro para cobrir possiveis 
prejuízos. A operadora se reserva ao direito de alterar 

mailto:bonniebraga@msn.com
mailto:evandrodacostaterra@gmail.com
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serviços/hotéis se necessário, seempre mantendo a mesma 
categoria e padrão.Por favor esteja atento que é obrigado a 
todos os cidadões estrangeiros o visto para a Rússia. Para 
que possamos solicitar uma Carta Convite para a expedição 
do visto russo, necessária no ato do pedido do mesmo, 
precisamos dos dados corretos no momento da reserva, 
como:Nome completo, nacionalidade, número do 
passaporte com a data de nascimento. Com esta 
informação lhe será enviada a carta convite para solicitação 
do visto em seu país. É responsabilidade final de cada 
passageiro se assegurar que tem toda a documentação 
correta e em dia para a entrada na Rússia. 

 

mailto:bonniebraga@msn.com
mailto:evandrodacostaterra@gmail.com

