PACOTE – ESCANDINAVIA E FIORDES NOREGUESES!!!
Período da viagem: de 26 de AGOSTO a 05 de SETEMBRO

APROVEITE O MELHOR DA ESCANDINÁVIA INCLUINDO SUAS SUBLIMES CAPITAIS E OS
IMPRESSIONANTES FIORDES NORUEGUESES. VIVENCIE A CULTURA E A HISTÓRIA DESTAS CAPITAIS
E A NATUREZA VIRGEM DOS FIORDES. DESFRUTE DESTA FABULOSA PARTE DO MUNDO COM SUA
HISTÓRIA E NATUREZA.

O PACOTE INCLUI:




Passagem aérea IBERIA Linhas Aéreas SÃO PAULO/ MADRI / COPENHAGUE //
ESTOLCOMO /MADRI / SÃO PAULO com franquia de uma mala de 23 kilos;
 08 noites de hotéis, em quartos “standard” (duplo/twin);
 01 noite a bordo do cruzeiro DFDS Seaways (cabine externa);
 09 cafés da manhã - tipo Buffet;
 04 jantares;
 Guia acompanhante do dia 1 ao dia 9;
 Ônibus privativo com ar condicionado em todos os trajetos, excursões e visitas
mencionadas no programa;
 Visitas guiadas nas cidades de Copenhague, Bergen, Oslo & Estocolmo;
 O ônibus de longa distância entre os dias 3-8 dispõe de WIFI;
 Traslado regular de chegada do Aeroporto de Copenhague*
 Traslado regular de saída ao Aeroporto de Estocolmo ARN *
Serviço de carregadores de malas nos hotéis e cruzeiro DFDS (excluindo os dias 1 e 10);
 01 mala de porão & 01 mala de mão por pessoa
 Assistência de nosso operador local;
 Seguro Viagem com cobertura de EUR 60 mil para menores de 75 anos;

ITINERARIO AÉREO
Cia

Voo

Saída

Chegada

Origem

Destino

6824

26 Aug 14:40

27 Aug 06:00

SAO PAULO (GRU)

MADRID (MAD)

3730

27 Aug 11:45

27 Aug 14:55

MADRID (MAD)

COPENHAGUE (CPH)

3315

05 Set 14:40

05 Set 18:45

ESTOCOLMO ( ARN)

MADRID (MAD)

6827

05 Set 23:55

06 Set 05:40

MADRID (MAD)

SAO PAULO (GRU)

ITINERARIO TERRESTRE

DIA

1

QUINTA‐FEIRA
Chegada a Copenhague
Scandic Copenhagen
****

Chegada a Copenhague. Encontro com o representante de língua inglesa da Via Hansa & Borealis
para o serviço de traslado regular de chegada ao hotel. Durante seu check‐in, consulte a recepção
sobre sua carta de boas‐vindas da Via Hansa & Borealis com informação detalhada sobre o horário
e ponto de encontro com seu guia acompanhante. Dia livre para atividades de caráter pessoal.

DIA

2

SEXTA‐FEIRA
Copenhague ‐ Oslo (Cruzeiro noturno)
Cabine Externa a bordo do cruzeiro DFDS Seaways

Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita panorâmica da cidade.
Esta visita será a perfeita introdução à “Maravilhosa
Copenhague”. Começando pela praça da Prefeitura, onde começa
a famosa rua pedestre “Stroget”, passará pelo parque Tivoli e seus

Café da manhã e Jantar

jardins, pela Nova Glyptoteca de Carlsberg e o Museu Nacional. Em seguida, pelo antigo edifício da
Bolsa de Valores; a Igreja Naval e a Nova Praça do Rei; além do Teatro Real, com seu ballet
mundialmente conhecido. Continuando através do antigo porto e seus canais, Nyhavn, à
impressionante fonte da Deusa Gefion e ao Palácio de Amalienborg, antes de terminar no
monumento mais famoso de Copenhague: a estátua da Pequena Sereia. Durante o passeio também
apreciará o Palácio Christiansborg e o Castelo de Rosenborg, que abriga as Jóias da Coroa. A visita
termina no hotel. À tarde, por volta das 16:30, traslado ao porto para embarque em cruzeiro noturno
com destino a Oslo. Jantar e hospedagem a bordo.
NOTA: Passaportes deverão ser apresentados às autoridades de imigração entre Dinamarca e
Noruega. Clientes que viajem com identificação da U.E. correm o risco de o embarque não ser
permitido.

DIA

3

SÁBADO
Oslo ‐ Eidfjord

Café da manhã e Jantar

Quality Voringfoss
****

Café da manhã a bordo. Às 09:45 chegada a Oslo, a capital
norueguesa. Aqui vamos começar a viagem no nosso ônibus
privado. Passaremos por Honefoss e Nesbyen, onde poderemos
apreciar uma incrível paisagem, alternada de vastos pinheirais e
lagos. Chegaremos ao belo vale de Hallingdal e por Gol, seguido
por Geilo, uma pequena aldeia rodeada por montanhas.
Continuando em direção a Hardangervidda, onde visitaremos a
cachoeira de Voringfossen, viajaremos para Eidfjord, a cidade
onde se encontra o nosso hotel. Check‐in e jantar no hotel
(incluído).

DIA

4

DOMINGO
Eidfjord ‐ Bergen

Café da manhã

Scandic Oernen Hotel
****
Café da manhã no hotel. Hoje cruzaremos o esplêndido fiorde
de Hardanger através da Ponte de Hardanger, uma das pontes
suspensas mais longas do mundo. Continuaremos ao longo das
margens do fiorde, passando por Nordheimsund e cruzando
florestas de bétulas até chegar a Bergen – cidade reconhecida
como capital dos fiordes. À tarde, visita panorâmica da cidade,
durante a qual poderá apreciar a Igreja de Santa Maria,
Hakonsallen, o colorido e pitoresco mercado de pescado e o
antigo bairro de Bryggen, Patrimônio Mundial da Unesco
(entradas não incluídas). Noite livre para atividades de caráter
pessoal.

Opcional: Floeibanen – Apreciando Bergen a partir do topo do

PREÇO: 18 EUR/PESSOA

Monte Floeyen.
Duracão: 5‐8 min

Pré‐reserva & In situ

O funicular Fløibanen, no coração de Bergen, é uma das
atrações mais conhecidas da Noruega. O passeio ao topo
do Monte Fløyen (320 m acima do nível do mar) leva 5‐8
minutos. O passeio em que se atravessam a ladeira da
montanha e os bosques, apreciando as belas vistas da
cidade, é, por si só, uma experiência incrível. Desde a
plataforma pode‐se desfrutar de fantásticas vistas de
Bergen e da costa norueguesa.
DIA

5

SEGUNDA‐FEIRA
Bergen – Stalheim

Café da manhã e jantar

Stalheim Hotel
****
Café da manhã no hotel. Manhã livre para explorar, um pouco
mais, a bela capital dos fiordes. À tarde, continuação em direção
à histórica cidade de Voss, atravessando uma impressionante
paisagem com suas montanhas e seus picos nevados. Depois de
uma breve paragem, saída em direção ao vale de Naeroy, onde
fica situado o hotel desta noite. Resto da tarde livre para poder
desfrutar das fabulosas paisagens de Stalheim. Jantar incluído no
hotel.

DIA

6

TERÇA‐FEIRA
Stalheim ‐ Flaam – Fagernes

Café da manhã e jantar

Scandic Valdres
****
Café da manhã no hotel. Deixamos Stalheim através do vale Naeroy até Gudvangen, onde
embarcaremos em um pequeno cruzeiro ao longo do fiorde de Naeroy, um dos mais estreitos e belos
do mundo. Chegando a Flaam, poderá participar na excursão opcional, ou então, caso opte por não

participar, terá tempo livre.

Opcional: Flamsbana
Duração: Aprox 2 – 2,5 horas

PREÇO: 80 EUR /PESSOA
Min: 10 pessoa
Pré‐reserva & In situ

Flaamsbana é uma espetacular viagem ferroviária de 2 horas,
que oferece incríveis vistas panorâmicas da bela natureza
selvagem dos fiordes da Noruega.
Embarque no mundialmente famoso trem de Flaam que o levará
através de um dos vales mais bonitos do mundo, serpenteando a
montanha, ladeira abaixo, em um dos trechos ferroviários de
montanha mais íngremes do mundo. Desfrute dessa espetacular
viagem ferroviária com vistas de tirar o folego, descendo da estação
de montanha de Myrdal à pitoresca aldeia de Flaam, à beira do fiorde. À tarde, continuação da
viagem em ônibus em direção a Fagernes, através do fiorde de Aurland, passando por Laerdal e
Borgund, onde será feita uma pequena paragem para foto na antiga igreja de madeira Borgund,
construída no século XIII (entrada não incluída). Chegada a Fagernes. Check‐in e jantar no hotel.

Opcional: Ponto de vista de Stegastein

PREÇO: 35 EUR /PESSOA

Duração: Aprox 2 horas

Min. 6 pessoa

Um passeio imperdível para qualquer visitante em Flaam. O
Mirante de Stegastein faz parte da rota panorâmica norueguesa
que vai de Aurland a Laerdal. Essa estrutura, que se projeta a 30
metros da encosta da montanha, a 650 metros sobre o fiorde,
oferece um panorama incomparável. Uma visão surpreendente
do fiorde, das montanhas e dos arredores dessa incrível região.
À tarde, continue de ônibus pelo Fiorde de Aurland, passando
por Laerdal. Continue até Fagernes, passando por Borgund, onde
pararemos na antiga igreja de madeira de Borgund, do século
XIII (entrada não incluída). Chegada a Fagernes. Check‐in e jantar
no hotel.

DIA

7

QUARTA‐FEIRA
Fagernes – Oslo
Thon Hotel Opera
****

Café da manhã no hotel. A viagem continua em direção a Oslo,
deixando a região dos fiordes. No início da tarde, chegada em
Oslo e check‐in no hotel, seguido pela visita panorâmica da
cidade situada nas margens do fiorde de Oslo. Entre outros
pontos de interesse destacam‐se a Ópera e seu espetacular
terraço de onde pode desfrutar de uma paisagem magnifica
sobre o fiorde e a cidade, o Parque Vigeland, com as esculturas
de Gustav Vigeland, o Palácio Real e a rua principal da cidade,
Karl Johan. A visita termina no hotel, de onde poderá continuar
a explorar a cidade ao seu ritmo.

Café da manhã

DIA

8

QUINTA‐FEIRA
Oslo – Estocolmo

Café da manhã

Scandic Grand Central Hotel
****
Café da manhã no hotel. Continuação da viagem com destino a
Estocolmo (em trem ou em ônibus). A Noruega despede‐se de
si com um magnifico trajeto pela sua esplendida natureza.
Atravessando os verdes e exuberantes bosques escandinavos,
pela região de Varmland, chegaremos a Karlsdtad, território de
muitas lendas suecas. Paragem para almoçar por sua conta. No
final da tarde, chegada a Estocolmo e check‐in no hotel.

DIA

9

SEXTA‐FEIRA
Estocolmo

Café da manhã

Scandic Grand Central Hotel
****
Café da manhã no hotel. Seguido pela visita panorâmica de 3
horas de Estocolmo. A cidade de Estocolmo, foi construída
sobre 14 ilhas e está conectada por 57 pontes. A cidade é
orgulhosamente chamada de “A Beleza sobre a Água”. O
passeio inclui uma caminhada na Cidade Antiga e uma visita a
parte exterior do edifício da Prefeitura onde todos os anos se
realiza o banquete de entrega do Prémio Nobel. Desfrute do
ambiente medieval da Cidade Antiga “Gamla Stan” com sua
Catedral e Stortorget; onde teve lugar a “Batalha de Sangue de
Estocolmo”. Durante a visita também poderá apreciar
Fjallgatan, que oferece uma extraordinária vista sobre a cidade de Estocolmo. O resto do dia será
livre, para atividades de caráter pessoal.

Opcional: MUSEU VASA na continuidade da visita de cidade
Duração: 2 horas aproximadamente
Inclui: Guia & visita ao museu
Este é o museu mais famoso da Escandinávia, construído ao
redor de um navio de guerra intacto do século XVII. Esta
opcional realiza‐se no seguimento da visita panorâmica da
cidade. Consiste numa visita guiada a este magnífico museu que
exibe e protege o navio de guerra sueco Vasa, considerado
como um dos maiores do mundo e é o orgulho da Marinha
Sueca. O museu foi construído ao redor deste navio de guerra
que se afundou no porto de Estocolmo em 1628, na sua viagem
inaugural. Foi encontrado em 1956 e reconstruído em 1961,

PREÇO: 45 EUR /PESSOA
Min: 10 pessoa
Pré‐reserva & in situ

este que foi um dos momentos mais importantes para a arqueologia marinha. O navio foi
cuidadosamente restaurado para recuperar o seu esplendor original, o Vasa representa um autêntico
e importante testemunho da história Sueca.

DIA

10

SÁBADO
Estocolmo – Saída

Café da manhã

Café da manhã no hotel. Encontro com o representante de língua inglesa da Via Hansa & Borealis
para o serviço de traslado regular ao aeroporto de Estocolmo.
VALORES DE PACOTE
ROTEIRO

VALOR P/PESSSOA EM
INDIVIDUAL

VALOR P/PESSSOA EM
DUPLO

VALOR P/PESSSOA EM
TRIPLO

ESCANDINAVIA E FIORDES
NOREGUESES

USD 4690.00 ou entrada
de R$ 4020.00 + 9x R$
1788.00

USD 3590.00 ou entrada
de R$ 3080 + 9x R$
1370.00

USD 3530.00 ou entrada
de R$ 3030 + 9x R$
1350.00

Acrescentar USD 185.00 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 R$ 4,29 no dia 20/01/2019.
** Valores em dólares americanos por pessoa.
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,

