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Coração da Escandinávia e Helsinque
16 dias/15 noites
Primeira Classe/Primeira superior

Temos o plazer em oferecer uma fantástica combinação de 4
países e culturas, incluindo fascinantes capitais como
Copenhague, Oslo, Estocolmo e Helsinque. Cada uma totalmente
diferente, com muitas atrações, museus, restaurantes, cafés e
compras, oferecendo uma interessante mescla de comidas,
histórias e idiomas. Uma incrível e fascinante experiência. O tour
inclui também os pontos mais importantes destas regiões, como
os fiordes noruegueses, 2 cruzeiros noturnos entre diferentes
capitais, visitas nas capitais, excursões opcionais e excelentes
refeições. Os hóspedes ficarão alojados em hotéis de primeira
categoria em pleno coração de cada cidade. Os pontos de
interesse mais pitorescos incluem o maior fiorde ds Noruega, o
Sognefjord e o Glacial de Briksdal. Na região dos fiordes o
alojamento será nos hotéis que pertencem a "The Prominent
Hotels of the Fjords of Norway" . Cruzaremos em ferries e barcos
e viajaremos na famosa estrada de ferro de Flåm. Bergen, a
capital dos fiordes, o surpreenderá e encantará. Teremos tempo
para aproveitar as capitais Copenhaguen, Oslo, Estocolmo e
Helsinque, cada uma com seu ambiente especial. Uma parte da
viagem será em ônibus de primeira classe e o guia acompanhante
fará todo para que sua viagem pela Escandinávia seja a mais
agradável possivel.
Importante: Este circuito se pode combinar com os países
Bálticos e Rússia. Consulte o seu agente de viagens.
Dia 1 Terça-feira
Copenhague

Dia 2 Quarta-feira
Copenhague

Translado de chegada ao hotel. Pela tarde haverá um encontro
de boas-vindas com seu guia acompanhante que nos informará
sobre o circuito e teremos a oportunidade de conhecer os outros
companheiros da viagem. Acomodação no centro de
Copenhague.
Café da manhã buffet no hotel. O dia começa com uma visita
turística de 3 horas pela cidade. O tour inclui lugares famosos
como os palácios de Amalienborg e Christiansborg, a fonte de
Gefion, o antigo porto de Nyhavn e claro, a Pequena Sereia.
Tarde livre para explorar essa cidade de contos. Pernoite.

Dia 3 Quinta-feira
Café da manhã buffet no hotel. Manhã livre em Copenhague.
Copenhague-Oslo 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
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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 17.00 horas. Aproveite seu buffet
escandinavo smörgåsbord jantar enquanto navegamos pelo
Categate. Acomodação em cabine externa dupla.
Recomendamos levar a bordo apenas uma pequena bolsa na
cabine.
Dia 4 Sexta-feira
Oslo

Dia 5 Sábado
Oslo

Dia 6 Domingo
Oslo-Lofthus em
Hardangerfjord

Dia 7 Segundafeira
LofthusBalestrand

Dia 8 Terça-feira
Balestrand-Loen

Café da manhã buffet a bordo. Aprecie o delicioso café da manhã
enquanto cruzamos o fiorde de Oslo. Chegada em Oslo por volta
das 09.30 horas. Em seguida faremos um tour de 3 horas pela
capital da Noruega. Nossa visita inclui os barcos Vikings e o
impressionante parque Vigeland com suas esculturas. Tarde livre.
Acomodação no centro de Oslo.
Café da manhã buffet no hotel. Dia livre em Oslo. A uma
pequena distância de nosso hotel entre outros pontos
interessantes, poderemos visitar o porto de Aker Brygge e a
fortaleza de Akerhus. Nosso guia acompanhante os ajudará a
planejar seu dia com excursões opcionais. Pernoite.
Café da manhã. Buffet no hotel. Partida de Oslo em ônibus com
destino a Geilo, estação de esqui no inverno e balneário no verão,
onde faremos uma parada. Em seguida continuamos até o platô
das montanhas Hardanger e pela famosa cachoeira de
Vöringsfoss, com uma queda livre de 180 m. Desceremos até o
lindo Hardanger Fjord onde haverá um pernote no tradicional
Ullensvang Hotel, situado na beira do fiorde. Jantar incluido.
Café da manhã buffet no hotel. Partida do hotel para iniciarmos
nosso passeio pelo Sognefjord passando por Hardanger Bridge
antes do passeio em trem de Voss até Flåm. Esse trem é um dos
mais famosos da Noruega e vai nos apresentar fantásticas
paisagens do fiorde. Em Flåm nós tomaremos um cruzeiro de 2
horas ao longo do Aurlands, Naeröy e Sognefjord. Continuação
pesa montanhas de Vika até Vangsnes, seguido de outra rápida
travessia em ferry cruzando mais uma vez o Sognefjord. Chegada
em Balestrand na hora do jantar. Pernoite no Kviknes Hotel,
lindamente construído aos pés da montanha e com vista para o
fiorde.
Café da manhã buffet no hotel. Partida do hotel em ônibus até
Fjaerland. Visita ao museu do glaciar. Continuação pela bonita
rodovia passando pelo glaciar de Jostedal (o maior da Europa) e
pela pequena cidade de Skei. Desceremos até o majestoso Nord
Fjord, fazendo um desvio até Olden para visitar o mundialmente
famoso glaciar de Briksdal. A subida até o glaciar será feita em
carros abertos e elétricos para apreciarmos a maravilhosa
natureza. Pela tarde continuamos em ônibus até Loen. Jantar e
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acomodação no hotel Alexandra, de primeira classe.
Dia 9 Quarta-feira
Loen-Bergen

Dia 10 Quinta-feira
Bergen

Café da manhã buffet no hotel. Partida em ônibus de Loen com
destino a Bergen. Mais uma vez passaremos pela estrada
margeando o Nord Fjord. Parada em Forde para
almoçarmos(opcional). A viagem continua com uma outra curta
travessia em ferry de Lavik até Oppedal. Chegada pela tarde em
Bergen – Patrimônio mundial da humanidade. Hotel no centro de
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.

Café da manhã buffet no hotel. Transfer e partida para o
Dia 11 Sexta-feira
Bergen-Estocolmo 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 12 Sábado
Estocolmo

Dia 13 Domingo
Estocolmo

Dia 14 Segundafeira
EstocolmoHelsinque

Café da manhã buffet no hotel.O dia começa com uma visita a
cidade com 3 horas de duração. O passeio inclui o palácio Real, o
edifício do Parlamento, a Catedral, o teatro Real, etc. Também
faremos um passeio pela cidade velha (Gamla Stan) com suas
ruas estreitas e numerosos antiquários. Visitaremos a Prefeitura
com seus famosos salões Azul e Dourado onde acontece a cada
ano a celebração do prêmio Nobel. Tarde livre em Estocolmo para
vocês visitarem o famoso museu Wasa ou fazer um tour pelos
canais desta cidade. Acomodação no hotel.
Café da manhã buffet no hotel.Dia livre para atividades
independentes. Nosso guia acompanhante os ajudará com todas
as informações e sugestões de excursões opcionais para você
conhecer melhor Estocolmo durante seu tempo livre. 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. À noite haverá
um jantar de despedida. Acomodação no hotel.
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
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externa dupla.
Dia 15 Terça-feira
Helsinque

Dia 16 Quarta-feira
Helsinque

Preços em EUR:

Café da manhã buffet a bordo.Tome seu café enquanto nos
aproximamos de Helsinque. Logo após o desembarque faremos
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 (se aberta ao
público) nas pedras e muito mais. Tarde livre em Helsinque.
Acomodação .
Café da manhã buffet no hotel. Hoje termina seu circuito com o
check-out do hotel e traslado até o aeroporto. Desejamos um feliz
retorno e esperamos vê-los novamente em breve!

3696 por pessoa em triplo (Atenção que na Escandinávia o
quarto triplo é um quarto duplo com cama extra. Essa cama extra
normalmente é uma cama bem simples ou um sofá). 3870 por
pessoa em duplo. 1856 suplemento individual.
Copenhague

Hotel Copenhagen Admiral - Primeira
superior.

Copenhague-Oslo

DFDS cabine externa dupla

Oslo

Thon Hotel Bristol – Primeira superior .

Lofthus

Ullensvang Hotel - Primeira superior

Balestrand

Kvikne's Hotel - Primeira classe

Hotéis incluidos ou Loen
similares
Bergen

Saidas: Todas
saidas garantidas
em português.
Preços incluem:

Alexandra Hotel - Primeira superior
Radisson Blu Hotel Royal - primeira
superior

Estocolmo

Clarion Hotel Sign – primeira superior

Estocolmo-Helsinque

Silja Line cruzeiro noturno - Primeira classe
exterior

Helsinque

Radisson BLU Seaside hotel ou Sokos
Hotel Vaakuna - Primeira classe

Junho 21
Julho 12
Agosto 09




Café da manhã Escandinavo diário
6 jantares
Viagem em ônibus de primeira classe com ar condicionado
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NOTA
IMPORTANTE:

Serviço de maleteiros em todos os hotéis limitado a uma
peça por pessoa.
DFDS Scandinavian Seaways Copenhaguen-Oslo, cabine
dupla externa.
Trem bilhetes de segunda classe Voss-Myrdal-Flåm
Local ferries na Noruega de acordo com o programa.
Carros conversíveis elétricos no glacial de Briksdal.
Entradas no museu de barcos vikings, museum do glacial
em Fjaerland e na Prefeitura de Estocolmo.
Bilhete em classe econômica Bergen-Estocolmo, 20kg por
pessoa.
Traslados incluídos na chegada em Copenhagen e na
saída em Helsinki sim asistencia.
Ferry noturno da Silja Line entre Estocolmo-Helsinque em
cabinas exteriores.
Acomodação em hotéis como listado ou similar ou
similares.
Caso o grupo para a fica seja menor que 10 pessoas, não
haverá o guia acompanhante da Dorothy Tours.
Entretanto, os passageiros terão a assistência do guias
local para as excursões e os transfers, 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 (na terça-feira).
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
105/peça e tour, excluindo-se a mala de mão..
Excesso de bagagem no vôo Oslo-Estocolmo, cada
bagagem adicional tem um custo de min Eur120/peça (não
reembol-savel e sujeito a confirmação e excluindo-se a
mala de mão).
Itinerário e horários são sujeitos a cambios sem aviso
previo.

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 serviços/hotéis se necessário,
sempre mantendo a mesma categoria e padrão.
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