
As 3 Capitais e os Fjords / 13 dias 2020 
Copenhagen - Estocolmo 
 
Tour Code: BDMTC 
Guia acompanhante dias 1 a 12 (inglês, espanhol ou português) 
  
 
Tudo começa na cidade dos contos de fadas, Copenhagen. Daqui para a capital dos vikings, Oslo, e em 
seguida a encantadora e muito elegante capital da Suécia, Estocolmo. Durante esta viagem vivencie a 
privilegiada beleza natural de espetaculares montanhas, os magníficos fjords noruegueses e as 
fascinantes capitais, com suas ruelas com piso de pedras, seus palácios e canais. 
 
DIA 1: Chegada a COPENHAGEN 
Chegada a Copenhagen, encontro com representante de língua inglesa da Via Hansa & Borealis para traslado 
regular de chegada ao hotel* (por favor, prestar atenção nas notas). Durante o check-in, consulte a recepção sobre 
sua carta de boas-vindas da Via Hansa & Borealis, onde encontrará informação detalhada sobre o horário e ponto 
de encontro com seu guia acompanhante. Breve encontro de boas-vindas entre 18:00 e 19:00h para informação 
sobre o programa que está para de iniciar. Resto do dia livre.  Hotel Villa Copenhagen*****. 
 
DIA 2: COPENHAGEN 
Café de manhã. Em seguida saída em ônibus para visita panorâmica de 3 horas à cidade. A visita se inicia 
passando pela praça da Prefeitura, onde começa a famosa rua pedestre “Stroget”, e passa pelo parque Tivoli, 
inaugurado em 1843, e mais adiante pela Nova Glyptoteca Carlsberg e Museu Nacional, antigo edifício da Bolsa 
de Valores, pela Igreja Naval e por Kongens Nytorv; além destas atrações passa também pelo Teatro Real, 
mundialmente conhecido pelo seu balé. Continuação através do antigo porto e seus canais, Nyhavn, até ao 
Palácio Amalienborg, residência oficial da família real. Finalmente, chegada ao ponto mais emblemático de 
Copenhagen: a famosa estátua da Pequena Sereia. A visita termina no hotel. Resto do dia livre. Hotel Villa 
Copenhagen*****. 
 
DIA 3: COPENHAGEN - OSLO (Cruzeiro noturno) 
Café da manhã e jantar. Manhã livre.  À tarde, traslado em ônibus privativo até ao porto para embarque no 
cruzeiro noturno da DFDS Seaways.  Partida aproximadamente às 16h30 para Oslo. Jantar buffet servido a bordo 
(As cabines classe Commodore têm camas de casal. Para clientes que solicitem camas separadas “Twins”, serão 
alocadas cabines de classe externa - não Commodore. Contudo o café da manhã será servido no restaurante 
designado para clientes em cabines classe Commodore). 
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 não embarcar.   
 
DIA 4: OSLO 
Café da manhã buffet a bordo. Chegada a Oslo às 09:45h. Encontro com o guia local que acompanhará durante a 
visita guiada de 3 horas à capital norueguesa, espetacularmente situada no fjord. Pode-se admirar a bela vista a 
partir da Casa da Ópera antes de seguir viagem para a ilha de Bygdoy. Aqui, visita a um dos mais famosos 
museus - Museu dos Navios Vikings (entrada incluída), com seus três navios exemplares. O parque Vigeland é um 
dos maiores tesouros culturais da Escandinávia e dá as boas vindas com magnificas esculturas de Gustav 
Vigeland, quem dedicou sua vida a este trabalho artístico. Passamos também pelo Palácio Real e rua principal 



Karl Johan. A visita termina no hotel, e então pode-se explorar esta capital viking por conta própria. Hotel Clarion 
the Hub****+. 
 
DIA 5: OSLO - LOFTHUS 
Café da manhã, almoço e jantar. Hoje é dia de sair em direção ao belo Vale Hallingdal, cruzando Hoenefoss e 
Nesbyen. Neste percurso fascinante a natureza nos brinda com paisagens incríveis, ora com vastos pinheirais, ora 
com deslumbrantes lagos. A poucos quilômetros, visita a Gol, seguido por Geilo, uma pequena cidade cercada por 
montanhas e famosa por suas estações de esqui. Em Geilo pode-se disfrutar um delicioso almoço no belo Dr. 
Holms Hotel (incluído). Em seguida o passeio continua até o impressionante Fjord de Hardanger, para chegar a 
Lofthus, um dos lugares favoritos do emblemático compositor e pianista Edvard Grieg, e um dos pontos mais 
bonitos do fjord. O jantar está incluído no seu hotel Ullensvang****+ 
*A saída de 22 de junho não será acomodada em quartos com vista para o fjord. Em vez disso, quartos com vista 
para a montanha estão confirmados. 
 
DIA 6: LOFTHUS - BERGEN 
Café da manhã. Pela manhã, saída para Bergen. Viagem ao longo do esplêndido Fjord de Hardanger através da 
ponte de Hardanger, a maior ponte suspensa da Noruega. Continuação ao longo do fjord via Nordheimsund para 
chegar a Bergen, cidade apontada como a capital dos fjords e a segunda maior do país. No início da tarde, visita 
panorâmica de 2 horas, na qual pode-se apreciar a Igreja de Santa Maria, Hakonsallen (entrada não incluída), o 
colorido e pitoresco mercado de peixes e a antiga área hanseática de Bryggen. Resto do dia livre. Hotel Raisson 
Blu Royal****. 
 
DIA 7: BERGEN - FLAAM - LOEN 
Café da manhã e jantar. Saída de Bergen para o deslumbrante vilarejo de Flaam; oportunidade de embarcar na 
mundialmente famosa ferrovia Flaam. Pode-se também optar por um passeio até o espetacular ponto de 
observação de Stegastein, a 650 metros acima do Aurlandsfjord, e simplesmente ficar em Flaam e desfrutar o 
local. Antes da saída de Flaam embarcamos em uma curta viagem de ferry ao longo do Sognefjord, o mais longo e 
profundo fjord da noruega. À tarde passamos pelas impressionantes montanhas de Gaula até chegar a Loen no 
final do dia. Loen é uma cidade localizada entre as montanhas, lagos e fjords. Jantar e acomodação no prestigiado 
Hotel Alexandra. O tradicional e familiar Hotel Alexandra será a sua casa durante a estadia em Loen, 
recomendamos fazer um passeio de teleférico situado ao lado do hotel. A vista é absolutamente deslumbrante. 
Hotel Alexandra****+. 
 
Opcional: Flamsbana (disponível através de pré-reserva) 
PREÇO: 80 EUR / PESSOA / Duração: aproximadamente 2 horas 
Flamsbana é uma das linhas de trem mais íngremes do mundo em trilhos normais. A viagem de trem de 2 horas 
percorre uma natureza fantástica, passa pela estrada Rallar, montanhas íngremes, cachoeiras de tirar o fôlego, 20 
túneis e oferece uma infinidade de pontos de observação. No espaço de uma hora o trem leva você desde o nível 
do mar no Sognefjord em Flaam até o topo da montanha na estação de Myrdal em Hardangervidda, 863 metros 
acima do mar. 
 
Opcional: Mirante de Stegastein 
PREÇO: 35 EUR / PESSOA 
Duração: aproximadamente 2 horas / Mínimo de 6 pessoas 
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 fjord, oferece um panorama incomparável. Uma visão surpreendente do fjord, montanhas e 
arredores dessa região incrível. 
 
DIA 8: LOEN - Glaciar de Briksdal - GEIRANGER 
Café da manhã e jantar. Parte do dia livre para desfrutar o seu maravilhoso hotel ou visitar o famoso Glaciar de 
Briksdal. 



 
OPCIONAL: GLACIAR DE BRIKSDAL 
PREÇO: 55 EUR /PESSOA / Duração: aprox 3-horas / Apenas com pré-reserva 
Briksdal, um braço do maior glaciar da Europa, Jostedalsbreen. Saída do hotel em ônibus privado até ao glaciar de 
Briksdal, de onde se segue em pequenos veículos motorizados, “Troll Cars”, continuando depois a pé por 
aproximadamente 20 minutos até a base do glaciar, onde pode-se apreciar a impressionante massa de gelo azul-
elétrico aqui presente há milênios. Finalizada a visita ao glaciar, tempo livre para almoço (não incluído).  
*Esta excursão só pode ser confirmada mediante reserva antecipada no momento de confirmação da sua 
viagem, não podendo ser reservada e confirmada in situ. 
 
Os passageiros que preferirem desfrutar as instalações do hotel serão recolhidos por volta das 15:00h. Deixamos 
Loen e viajamos pelas impressionantes montanhas norueguesas até Hellesylt. Em Hellesylt embarque num 
cruzeiro pelo dramático e maravilhoso Fjord de Geiranger (considerado Patrimônio Mundial da Humanidade pela 
UNESCO), cercado por majestosas montanhas e cascatas selvagens. Chegada a Geiranger e hospedagem. À 
tarde, visita à interessante coleção de carros antigos, propriedade da família Mjelva. Os belos automóveis eram 
utilizados para transportar os turistas na região de Geiranger nas décadas de 1920 e 1930, e até hoje estão em 
excelentes condições. Jantar no hotel (incluído). Hotel Union ****+. 
 
DIA 9: GEIRANGER 
Café da manhã e Jantar. Hoje viajamos até o norte para conhecer 2 das mais dramáticas e mais famosas atrações 
da Noruega: Ørnevegen (“A Estrada da Águia”) e Trollstigen (“O Caminho do Troll”).A parte mais íngreme do 
caminho 63 entre Geiranger e Eidsdal foi chamada “A Estrada da Águia” - passando por 11 incríveis curvas 
sinuosas (620 metros acima do nível do mar) muitas pessoas têm a impressão de voar. Na curva superior visita ao 
mirante mais espetacular deste caminho (Ørnesvingen), de onde pode-se admirar as belas vistas para o Fjord de 
Geiranger (Patrimônio Mundial da Humanidade da UNESCO).  
 
Continuação até Linge cruzando o fjord Storfjord para chegar a Eidsdal, e finalmente ao famoso “Caminho do 
Troll”. Percorrer o Trollstigen é uma experiência inesquecível. Tem partes do caminho que foram escavadas nas 
montanhas; tem outras que passam literalmente no topo dos paredões de rocha. Tem também uma 
impressionante ponte natural que passa pela cascata Stigfossen. Esta deslumbrante estrada - uma verdadeira 
maravilha da engenharia - é resultado de trabalho muito longo e duro, de quase 100 anos (o rei norueguês Haakon 
VII abriu Trollstigen no verão de 1936).  No ponto mais alto do Caminho do Troll foi instalado um sistema de 
mirantes e calçadas de aço que nos permitem apreciar ainda mais as mágicas vistas das maravilhosas montanhas 
e cascatas (às vezes a estrada fecha por causa de condições climáticas). No final do passeio, pausa para almoçar 
(almoço não incluído). Depois, retorno ao hotel. Jantar no hotel (incluído). Hotel Union****+. 
 
DIA 10: GEIRANGER - OSLO 
Café da manhã. Pela manhã, saída em ônibus para Oslo, capital da Noruega. Subida ao famoso mirante de 
Dalsnibba, situado a 1476 metros acima do nível do mar, de onde apreciamos espetaculares vistas ao Fjord de 
Geiranger, Patrimônio Mundial da UNESCO (a visita ao miradouro de Dalsnibba depende de condições climáticas 
e não pode ser garantida). Prosseguindo a viagem, chegada a Lom, onde admiramos uma das igrejas de madeira 
mais antigas do país (século XII). À tarde, chegada a Oslo para hospedagem. Para terminar o dia, possibilidade de 
participar de um passeio guiado a pé (2 horas) pela cidade. 
 
DIA 11: OSLO - ESTOCOLMO 
Café da manhã. Continuação para Estocolmo. Atravessando alguns dos famosos bosques escandinavos, 
chegamos à região de Varmland, território de muitas lendas suecas. No final da tarde, chegada a Estocolmo e 
check-in no hotel. Noite livre. Hotel Haymarket by Scandic****+. 
 
DIA 12: ESTOCOLMO 
Café da manhã. Encontro com guia local para visita de 3 horas à cidade de Estocolmo, capital sueca, onde é 
visível o belo contraste entre os edifícios da Cidade Antiga - datados do Século XIII - e a arquitetura moderna de 



alta tecnologia. As ilhas de Estocolmo se encontram entre o lago Mälaren, a oeste, e o Mar Báltico, a leste, onde o 
arquipélago, com suas 30.000 ilhas, espera para ser explorado. Estocolmo é orgulhosamente conhecida como “A 
Beleza sobre a Água”. Durante este passeio turístico pode-se desfrutar o centro histórico e visitar o interior da 
Prefeitura, onde todos os anos se realiza o baile de entrega do Prêmio Nobel, o que é uma experiência 
memorável.  A visita termina no hotel. Tarde livre para desfrutar as belezas de Estocolmo. 
 
Opcional: MUSEU VASA em continuação à visita de cidade 
PREÇO: 45 EUR /PESSOA / Duração:  2 horas aproximadamente 
Inclui: Guia e visita ao museu / Mínimo 10 pessoas 
Pré-reserva & in situ 
Este é o museu mais famoso da Escandinávia, construído ao redor de um navio de guerra intacto do século XVII. 
Esta opcional é realizada no seguimento da visita panorâmica à 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 orgulho da Marinha Sueca. O museu foi construído ao redor deste navio de guerra que afundou no porto 
de Estocolmo em 1628 na sua viagem inaugural. Foi encontrado em 1956 e reconstruído em 1961, o 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. 
Hotel Haymarket by Scandic****+. 
 
DIA 13: ESTOCOLMO - Partida 
Café da manhã. Encontro com um representante em inglês da Via Hansa & Borealis para serviço de traslado 
regular ao aeroporto de Estocolmo - Arlanda. 
 
 
Serviços incluídos 
- 11 noites de hotéis em quarto tipo standard Duplo/Twin com banheiro privativo, exceto no Hotel Ullensvang, Hotel 
Alexandra e Hotel Union (quartos com vista para os fjords confirmados) 
- 1 noite no cruzeiro DFDS Seaways (Classe Commodore - exceto para quem reservar cabines tipo Twin, neste 
caso as cabines serão externas) 
- 12 cafés da manhã tipo buffet 
- 1 almoço (conforme programa) 
- 5 jantares (conforme programa) 
- Guia acompanhante bilíngue do dia 1 ao dia 12 (inglês e espanhol ou português)  
- Ônibus privativo com ar condicionado em todos os trajetos, excursões e visitas mencionados no programa; 
- O ônibus de longa distância entre os dias 5-12 oferece WiFi 
- Visitas guiadas nas cidades de Copenhagen, Bergen, Oslo e Estocolmo - Para as visitas de cidade com guia 
local o grupo será dividido por idioma, com guia local no respectivo idioma 
- Traslado regular de chegada do Aeroporto de Copenhagen* 
- Traslado regular de saída ao Aeroporto ARN de Estocolmo* 
- Serviço de carregadores nos hotéis e durante a travessia de cruzeiro DFDS Seaways (excluindo dias 1 e 13) 
- 1 mala de porão e 1 mala de mão por pessoa 
 
 
Não inclui: 
- Bebidas e extras 
- Nenhum serviço não mencionado no programa 
 
 
 
 
 



SAÍDAS 2020  TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

Saídas garantidas 2020: 
Maio 25 
Junho 08, 22 
Julho 06, 20 
Agosto 03, 17, 31 

- Em apt Duplo/Twin: € 3895,- 
- Suplemento Individual: € 1895,- 
- 3a pessoa em cama extra compartilhando quarto 
Duplo/Twin: € 3660,- 
- Criança (7-12 anos), por criança compartilhando quarto 
com 2 adultos: € 3425,- 

 


