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Capitais Nórdicas incl. "Norway in a
Nutshell" Copenhague-Estocolmo
11 dias/10 noites
Copenhagen-Estocolmo com fjordes da Noruega
Este é o roteiro perfeito para os viajantes individuais! 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. Tambem está
incluida "Norway in a nutshell" entre Oslo, Bergen, Balestrand. Esse
servico é regular em trem e ferry. Oferecemos saídas todos os dias
do ano. As visitas são em serviços regulares. Com mínimo de 10
pessoas será efetuado com guia acompanhante de fala espanhola
sem custo adicional. Esta viagem também se pode fazer invertida.
Dia 1
Copenhague

Dia 2
Copenhague

Dia 3
CopenhagueOslo

Dia 4
Oslo

Chegada ao aeroporto internacional de Copenhague. Traslado ao
hotel escolhido. Pernoite.
Café da manhã buffet.. Do hotel, em uma curta distância
caminhando se toma o tour regular para se conhecer 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. Manhã livre em Copenhague. À tarde
traslado do hotel para o terminal DFDS Seaways onde tomaremos
nosso cruzeiro noturno para Oslo, partindo às 17.00 horas.
Aproveite seu buffet escandinavo smörgåsbord jantar enquanto
navegamos pelo Categate. Acomodação em cabine dupla.
Recomendamos levar a bordo apenas uma pequena bolsa na
cabine.
Café da manhã buffet no hotel. Aprecie o delicioso café da manhã
enquanto cruzamos o fiorde de Oslo. Chegada em Oslo por volta
das 09.30 horas e logo após transfer a partir do cais para o passeio
turístico de Oslo, que inclui o Parque de Esculturas Vigeland ou
para seu hotel (dependendo da hora de partida do tour regular). Se
você começar com o passeio turístico em Oslo, o serviço de
transfer vai entregar a sua bagagem para o hotel. Após o tour
regular, você pode almoçar ou tomar uma curta caminhada de volta
ao hotel para check-in Tarde livre. Acomodação no centro de Oslo.
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Dia 5
OsloBalestrand*)

Dia 6
BalestrandBergen

Dia 7
Bergen

Dia 8
BergenEstocolmo

Dia 9
Estocolmo

Dia 10 Dia
Estocolmo

Café da manhã buffet a bordo. Hoje começa o seu programa
individual de "Norway in a Nutshell"a partir de Oslo e terminando
em Bergen. Entre Oslo e Bergen, vai ficar uma noite em Balestrand.
O dia começa por tomar um trem de Oslo a Myrdal e de lá continuar
a sua viagem no famoso trem Flåmsbana para a aldeia de Flåm. A
redução no Vale Flåm oferece uma vista espectacular, com um
panorama em constante mutação dos picos das montanhas
cobertos de nuvens, cachoeiras e pastos verdes. Flåm está
localizado no início da Aurlandsfjord, um dos "braços" do
Sognefjord majestoso. Aqui você vai subir para o barco rápido que
os leva de Flåm Aurlandsfjord mais para entrar no Sognefjord,
seguindo sua rota de chegada para Balestrand onde passarão uma
noite no Hotel Kviknes. Jantar no hotel. Alojamento (* Entre 01 de
outubro - 30 de abril o barco Express não irá operar a partir de Flåm
para Balestrand-Bergen Vamos fornecer-lhe com outro itinerário A
noite em Balestrand será substituído por uma noite em Oslo, Voss,
Bergen Flåm ou de acordo seu desejo e disponibilidade).
Café da manhã buffet. Manhã livre em torno do hotel onde você
tem a oportunidade de ir para um passeio e visitar a Igreja de San
Olafs ou tomar um banho frio na parte da tarde fiordo.Por profunda
vontade expressa de barco até Bergen, em uma unidade de 4 horas
de duración. Traslado e acomodação num hotel no centro da cidade
de Bergen.
Café da manhã buffet. Nesta manhã você vai ser apresentado a
bela cidade de Bergen, em um city tour regular pela antiga cidade
Hansa, a antiga Bryggen area com suas casas de madeira e o
popular mercado de peixes e flores. Tarde livre.
Café da manhã buffet.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.
Café da manhã buffet no hotel. Em uma curta distancia,
caminhando tomaremos o serviço regular de city tour para vermos
essa bela cidade construida sobre 14 ilhas, com suas pontes, de
onde se pode melhor admirar suas luzes e gradiosidade. Podemos
caminhar pela charmosa cidade velha (Gamla Stan) com suas ruas
estreitas, onde também fica o palácio Real e a catedral. Pernoite.
Café da manhã buffet. Dia livre para atividades independentes.
Uma opção é conhecer a cidade universitária de Uppsala em
combinação com a pequena e encantadora cidade de Sigtuna.
Outra alternativa é fazer uma excursão ao Palácio de
Drottningholm, atualmente residência da Família Real Sueca.
Acomodação no hotel.
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Dia 11
Estocolmo

Café da manhã buffet no hotel. Hoje termina o tour de Capitais
Nordicas e fiordes com um traslado da saida. Desejamos uma feliz
continuação desua viagem. É hora de dizer adeus a seus
acompanhantes e a Dorothy Tours.

Hotéis
segundo
indicado
abaixo:

Classe turistica

Primeira classe

Primeira classe superior

Copenhague

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

Arp
Imperial/ Scandic
Hotel
Palace/ Radisson
Blu Hotel
Scandinavia/ Arp
Phoenix/ Comfort
Vesterbro

Copenhagen Plaza
Hotel/ Radisson Blu
Royal/ Hotel Skt. Petri/

CopenhagueOslo DFDS
Scandinavian
Seaways

Cabina interior

Cabina exterior

Cabina Commodore

Oslo

First
Millenium/ Clarion
Thon hotels/ Rica
Royal
hotels/ Anker Hotel/
Christiania/Scandic
Comfort hotels
KNA/ Radisson Blu
Scandinavia

Radisson Blu Plaza/ Rica
Oslo Grand Hotel/
Hotel Continental

Balestrand

Kvikne's Hotel Clase primera.

Kvikne's Hotel Clase primera.

Kvikne's Hotel - Clase
primera.

Bergen

Comfort Hotel
Holberg

Clarion Hotel
Admiral

Radisson Blu Norge ou
Royal

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/

Preços entre
1/1 e
31/12/2016 em
EUR:





3376 por
pessoa em
triplo*
4060 por
pessoa em



3860 por
pessoa em
triplo*
4660 por
pessoa em
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4850 por pessoa
em triplo*
6080 por pessoa
em duplo
7380 por pessoa
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O preço inclui:




duplo
5170 por
pessoa em
single

duplo
5910 por
pessoa em
single



em single

Café da manhã escandinavo diário
2 Jantar-buffet
Visitas organizadas em serviço regular de fala inglesa.
Traslados em carro privado e chofer de fala Inglesa
Trem e ferries entre Oslo-Balestrand-Bergen ou vice versa
2nda classe e avião entre Bergen-Estocolmo na classe turista.
*)Entre 01 de outubro - 30 de abril o barco Express não
operara a partir de Flåm-Balestrand-Bergen. Será oferecido
outro itinerário. A noite em Balestrand será substituído por uma
noite em Oslo, Voss, Bergen ou Flåm.
Trem e ferries entre Oslo-Balestrand-Bergen ou vice versa
2nda classe e avião entre Bergen-Estocolmo 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.
IMPORTANTE: A OPERADORA não será responsável 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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