PACOTE – ESCANDINAVIA E FIORDES NOREGUESES!!!
Período da viagem: de 12 a 26 de JUNHO

O PACOTE INCLUI:


Passagem aérea TAP Linhas Aéreas POA / LISBOA / COPENHAGUE // HELSINKI
/ POA com franquia de uma mala de 23 kilos;
• Passeio privativo com almoço em Lisboa durante a conexão;
 Traslado de chegada em Copenhague;
 03 noites de hospedagem em Copenhague com café da manha de 13 a 16 de junho;
• Circuito em moderno ônibus de turismo ou em van, com acompanhamento de experiente
guia bilíngue a partir do dia 03;
 City tour em Copenhague;
 Cruzeiro DFDS Copenhague a Oslo;
 Traslado de chegada em Oslo;
 02 noites de hospedagem em Oslo com café da manha de 16 a 18 de junho;
 Passeio pela cidade de Oslo;
 Traslado de Oslo a Bergen;
 02 noites de hospedagem em Bergen com café da manha de 18 a 20 de junho;
 Visita a Bergen;
 Cruzeiro pelo Fjord dos Sonhos (Sognefjord);
 01 noite de hospedagem em Loen com café e jantar de 20 a 21 de junho;
 Visita ao Fjord de Geirangerfjord;
 01 noite de hotel em Lillehammer com café da manha de 21 a 22 de junho;
 Traslado até Estocolomo;
 02 noites de hospedagem Estocolmo com café da manha de 22 a 24 de Junho;
 Visita a Estocolmo;
 Traslado de saída em Estocolmo;
 Cruzeiro Viking com acomodação em Cabine Cat. A;
 01 noite de hospedagem com café da manha de 25 a 26 de junho.
 Visita a Helsinki;

 Traslado de saída em Helsinki;
• Serviço de maleteiros nos hotéis (01 mala por pessoa);
Seguro Viagem para todo o período GTA EUROMAX com cobertura de 55 mil euros;
Assistência de nosso operador local;
ITINERARIO AÉREO
Cia

Voo

Saída

Chegada

Origem

Destino

118

12 Jun 19:45

13 Jun 10:30

PORTO ALEGRE (POA)

LISBOA (LIS)

752

13 Jun 18:20

13 Jun 22:50

LISBOA (LIS)

COPENHAGUE (CPH)

791

26 Jun 07:00

26 Jun 09:55

HELSINSKI ( HEL)

LISBOA (LIS)

117

26 Jun 10:55

26 Jun 18:15

LISBOA (LIS)

PORTO ALEGRE (POA)

ITINERARIO TERRESTRE

DIA 13/06 | QUINTA-FEIRA | Copenhagen
Chegada no aeroporto, traslado para o hotel e acomodação.
DIA 14/06 | SEXTA-FEIRA | Copenhagen
Café da manha no hotel. Dia livre para conhecer a cidade.
DIA 15/06 | SÁBADO | Copenhagen
Café da manhã no hotel e passeio panorâmico pela cidade, percorrendo os
principais monumentos e lugares históricos, como a Praça da Prefeitura, o
Palácio Christiansborg, atual sede do Parlamento; a fonte da Deusa Gefion
e o porto Nyhavn com suas encantadoras casas do século XVII; e como
não poderia deixar de ser, o símbolo da cidade, a famosa Pequena Sereia.
À tarde possibilidade de conhecer, em visita opcional (não incluída) os
famosos castelos do Norte da ilha de Selândia. Acomodação em
Copenhagen.
DIA 16/06 | DOMINGO | Copenhagen – Cruzeiro DFDS – Oslo
Café da manhã no hotel. Dia livre. Às 15h30 traslado para o porto e
embarque no cruzeiro DFDS com destino a Oslo. Acomodação em cabine
externa com janela.
DIA 17/06 | SEGUNDA-FEIRA | Oslo
Café da manhã a bordo e chegada em Oslo às 9:00h. Desembarque e
visita à “capital Viking“, situada ao fundo do fjord homônimo, passando
pela Prefeitura, pelo castelo Akershus, Palácio Real, Parlamento e Parque
Vigeland, com as famosas esculturas em bronze de Gustav Vigeland, que
simbolizam o ciclo da vida do ser humano, e o grande monólito com seus
121 corpos entrelaçados. À tarde, passeio opcional (não incluído) aos
museus marítimos situados na ilha Bygdöy, com visita aos famosos barcos
vikings, dos quais se destaca o barco da Rainha Viking Asa. Em seguida

veremos o museu Framhaus, com o barco polar Fram, construído para o
capitão Nansen em sua epopeia ao Polo Norte. Tarde livre para passear
pelo animado distrito de Oslo conhecido como Akerbrygge, instalações
portuárias revitalizadas com restaurantes, bares, discotecas e lojas.
Hospedagem.
DIA 18/06 | TERÇA-FEIRA | Oslo - Bergen
Café da manhã e saída para Bergen passando por
paisagem montanhosa. Hospedagem em Bergen.

um encantadora

DIA 19/06 | QUARTA-FEIRA | Bergen
Café da manhã e vistia à cidade de Bergen, uma das mais antigas da
Noruega que está situada em um promontório às margens do Mar do
Norte. Como lugares de interesse destacamos a Fortaleza, Hakonshallen,
Bryggen (instalações portuárias do século XVI) e a Igreja de Maria em
estilo românico. Hospedagem.
DIA 20/06 | QUINTA -FEIRA | Bergen – Loen
Café da manhã e saída para Gudvangen, de onde faremos um cruzeiro ao
longo do majestoso Fjord dos Sonhos (Sognefjord), o mais extenso e
profundo do mundo, até Flam. Desembarque e continuação da viagem
para Loen, típica cidadezinha norueguesa, encravada na impressionante
região do Geirangerfjord . Jantar no hotel e hospedagem.
DIA 21/06 | SEXTA-FEIRA | Loen – Lillehammer
Café da manhã e continuação do percurso até a geleira de Briksdalsbreen.
Subida em carros até a língua da geleira de Briksdal, um braço da geleira
de Jostedal, a maior do continente europeu, com 487 km2. Continuação
até Hellsylt, para um cruzeiro de uma hora de duração ao longo do Fjord
de Geirangerfjord, o mais espetacular, com sua cascata das Sete Irmãs,
entre montanhas de 1000 m de altura. Desembarque e prosseguimento até
la cidade de Lom, onde se destaca sua famosa igreja de madeira.
Continuação a Lillehammer, cidade que recebeu os Jogos Olímpicos de
Inverno de 1994.
DIA 22/06 | SÁBADO | Lillehammer – Estocolmo
Café da manhã e saída para Estocolmo, passado pelas impressionantes
paisagens da província de Varmland, com seus lagos e bosques.
Hospedagem em Estocolmo.
DIA 23/06 | DOMINGO | Estocolmo
Café da manhã e visita à capital da Suécia, que está assentada em 14
ilhas unidas entre si por belas pontes e é conhecida mundialmente com a “
Rainha das Águas”. Hospedagem em Estocolmo.
DIA 24/06 | SEGUNDA-FEIRA | Estocolmo – Cruzeiro Viking - Helsinki
Café da manhã e dia livre. Às 15h30 traslado ao porto para embarque no
cruzeiro Viking Line para Helsinki, que dispõe de 3 restaurantes, clube
noturno, discoteca e lojas livres de impostos. Na travessia passamos por

um belo arquipélago de mais de 24.000 ilhas que se estende pela costa
sueca e finlandesa. Acomodação em cabinas duplas externas categoria A.
DIA 25/06 | TERÇA-FEIRA | Helsinki
Café da manhã buffet a bordo e chegada em Helsinque às 10:00h.
Desembarque e visita panorâmica pela capital da Finlândia, também
conhecida como „a cidade branca do norte“. Na visita passamos pela Igreja
Ortodoxa da Trindade, vestígio do domínio russo, Praça do Senado,
Temppeliaukion Kirkko, igreja luterana de planta circular escavada na
rocha cuja cúpula tem a forma de uma gigantesca espiral com filetes de
cobre. Tarde livre. Hospedagem.
DIA 16/06 | QUARTA-FEIRA | Helsinki
Café da manhã e traslado para o aeroporto.
HOTEIS SELECIONADOS OU SIMILARES
COPENHAGEN:

ADMIRAL, RADISSON SCANDINAVIA * * * * (*)
FIRST HOTEL 27 * * * *
THON OPERA , THON ROSENKRANTZ * * * * (*)
RADISSON ROYAL * * * * *
ALEXANDRA * * * * (*)
LILLEHAMMER * * * * (*)
HILTON SLUSSEN, CLARION SIGN * * * * (*)
SCANDIC PARK, HOTEL HAVEN * * * * (*)

OSLO:
BERGEN:
LOEN:
LILLEHAMMER:
ESTOCOLMO:
HELSINKI:

VALORES DE PACOTE

ROTEIRO

VALOR P/PESSSOA EM
INDIVIDUAL

VALOR P/PESSSOA EM
DUPLO

VALOR P/PESSSOA EM
TRIPLO

ESCANDINAVIA E FIORDES
NOREGUESES

BASE USD 6050.00
ENTRADA R$ 4720 + 9X
R$ 2098.00

BASE USD 4440.00
ENTRADA R$ 3470 + 9X
R$ 1540.00

BASE DE USD 4333.00
ENTRADA R$ 3380
+ 9X R$ 1502.00

Acrescentar USD 330.00 de taxas de embarque por pessoa.

IMPORTANTE:
** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às
11hrs.
*** Valores base ao cambio de 3,90 no dia 15/01/2019.
Forma de pagamento:
- A vista 4% de desconto
- Entrada de 20% + 09 x sem juros nos cartões Visa e Máster.
- Entrada de 20% + 08x no boleto bancário ( sujeito a aprovação bancaria).

Documentos:


Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de
conservação.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos,

Ariel Puntigliano
Mercosur Viagens Ltda.
Tel.: 51 3023 7041
E-mail: ariel@mercosurviagens.com.br
Visite o site: www.mercosurviagens.com.br

