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Capitais Nórdicas
9 dias/8 noites
Opera todos os dias do ano (visitas em serviço regular)
Chave de reserva: CAPLU+data (categoria Primeira superior),
CAPPR+data (categoria primeira),
CAPTU+data (categoria turística)
Esta viagem se dirige para aqueles passageiros que gostam de
viajar com comodidade e ao mesmo tempo sem ser em grupo.
Por que não ficar mais alguns dias em Copenhague, Oslo e
Estocolmo para fazer compras ou para conhecer algumas das
conhecidas atrações que estas cidades podem oferecer? Nestas
encantadoras cidades você poderá iniciar ou finalizar sua
excursão, segundo seu gosto. Oferecemos saídas todos os dias
do ano. Com mínimo de 10 pessoas será efetuado com guia
acompanhante de fala espanhola sem custo adicional. Esta
viagem também se pode fazer invertida.
Se deseja uma alternativa de luxo com os fiordes incluídos, por favor nos
consultar.

Dia 1
Estocolmo
Dia 2
Estocolmo

Dia 3
Estocolmo

Dia 4
Estocolmo-Oslo

Dia 5
Oslo

Chegada ao aeroporto internacional de Estocolmo. Traslado ao
hotel escolhido. Pernoite.
Café da manhã buffet. Às 09.30 da manhã se inicia a visita
panorâmica regular desta maravilhosa cidade, chamada a Veneza
do Norte. Está localizada sobre 14 ilhas Tarde livre. Pernoite.
Café da manhã buffet. Todo o dia livre para atividades
particulares ou possibilidade de fazer uma excursão opcional
(Uppsala, capital histórica da Suécia, visitando sua catedral
gótica, a biblioteca da universidade Gamla Uppsala, a cidade
velha que foi a antiga capital do país e as tumbas do século VII).
Pernoite.
Café da manhã buffet. Traslado do hotel a estação ferroviária ou
ao aeroporto para sair de trem ou avião até Oslo. Pela tarde,
chegada a Oslo e traslado ao seu hotel. Pernoite.
Café da manhã buffet. Às 09.30 da manhã se inicia sua visita
regular em Oslo. Ali encontraremos tudo o que você esperava de
uma metrópole nórdica: luxuosos palácios, grandes zonas verdes,
interessantes museus, o parque Frogner com as esculturas de
Vigeland, bons restaurantes e muitas diversões. Tarde livre e
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alojamento.
Dia 6
Café da manhã buffet. Quase todo o dia livre até as 15.30 horas
Oslo-Copenhague quando teremos o traslado ao porto de Oslo. Saída em cruzeiro
noturno de Scandinavian Seaways para Copenhague. <b<=""
b="">e entretenimento a bordo. Alojamento.</b

Dia 7
Copenhague

Dia 8
Copenhague

Dia 9
Copenhague

Café da manhã buffet a bordo. . Na chegada a Copenhague,
transfer para se tomar o tour regular ou para seu hotel,
dependendo do horária que se inicia o tour. Se você é deixado
para o passeio turístico, sua bagagem seguirá diretamente para o
hotel. Copenhague, a capital da Dinamarca, a maior cidade da
Escandinávia oferece muito: interessantes museus (se interessar
visitá-los opcionalmente), imponentes palácios, igrejas, galerias
de arte e também a famosa Sereia. Tarde livre e alojamento.
Café da manhã buffet. Todo dia livre para atividades
independentes. Poderá descobrir esta maravilhosa cidade com
seus excelentes shopings, restaurantes, o típico smörebröd
(sanduiche dinamarquês aberto) e a mundialmente conhecida
cerveja. Nos meses maio a setembro, o famoso Tivoli está aberto
para todos. Vale a pena facer uma visita a este parque de
diverções. Alojamento.
Café da manhã buffet. O tour finaliza com traslado de saída.
Desejamos uma feliz continuação de sua viagem e esperamos têlos de novo entre nós. É hora de dizer adeus a maravilhosa
Escandinávia e a Dorothy Tours.

Hotéis
segundo
indicado
abaixo:

Classe turista

Primeira classe

Primeira classe
superior

Estocolmo

BW Kom/ BW
Time/ Clarion
Collection
Tapto/Scandic
Sjöfart/ Scandic
Malmen

Clarion
Amaranten / Rica
hotels/ Clarion
Stockholm/ BW Kung
Carl/ Scandic Norra
Bantorget

Radisson Blu Royal
Viking/ First
Reisen/Sheraton/ Clarion
Sign / Scandic Grand
Central/

EstocolmoOslo

Avión: asientos en
clase
turista Tren: asientos
billetes 2a clase

Avión: asientos en
Avión: asientos en clase
clase
turista Tren:asientos
turista Tren:asientos
billetes 1a clase
billetes 2a clase

Oslo

Thon hotels/ Rica
hotels/ Anker Hotel/

First
Millenium/ Clarion
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Radisson Blu Plaza/ Rica
Oslo Grand Hotel/
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Comfort hotels

Royal
Christiania/Scandic
KNA/ Radisson Blu
Scandinavia

Hotel Continental

“DFDS-ferry
OsloCopenhague

cabina interior

cabina exterior

cabina Commodore

Copenhague

First Hotel
Excelsior/ Hotel
Alexandra / Ibsens
Hotel/ Hotel
Danmark/ Hotel
Esplanaden/ Hotel
Osterport

Arp Imperial/ Scandic
Hotel
Palace/ Radisson Blu Copenhagen Plaza
Hotel
Hotel/ Radisson Blu
Scandinavia/ Arp
Royal/ Hotel Skt. Petri/
Phoenix/ Comfort
Vesterbro



Preços entre
1/1 e 31/12
2016 en EUR:








O preço inclui:







1960 por
pessoa em
triplo*
2550 por
pessoa em
duplo
3280 por
pessoa em
single







2220 por
pessoa em
triplo*
2860 por
pessoa em
duplo
3780 por
pessoa em
single





2950 por pessoa
em triplo*
3980 por pessoa
em duplo
4880 por pessoa
em single

Café da manhã escandinavo diário
1 Jantar-buffet a bordo de DFDS Seaways entre Oslo e
Copenhague ou vice versa
Visitas organizadas em serviço regular em inglés.
Traslados em carro privado e chofer de fala Inglesa
Trem entre Estocolmo e Oslo ou vice versa 2nda classe ou
avião entre Estocolmo e Oslo na classe turista
Alojamento em habitação dupla com banheiro privado ou ducha
em hotéis selecionados ou similares
Guia acompanhante com mínimo de 10 pessoas na mesma
saída

O serviço de maleteiros não está incluído. Todos os pertences
pessoais não são objeto de contrato de transporte e os passageiros
NOTA
devem ter consigo todo o tempo. A operador não será responsável
IMPORTANTE:
por perdas/danos ou furto de pertences pessoais. Cada
passageiro deve ter um seguro para cobrir possiveis prejuízos.
* Atenção que na Escandinávia em geral, não são 3 camas iguais. A terceira cama será
uma cama extra ou um sofá.
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