
Capitais Nórdicas / 9 dias 2019  
Helsinki – Oslo / 9 dias 
Tour Code: BDMCN 

Guia em espanhol ou português 

  
 
Dia a dia 
DIA 1: HELSINKI 

Chegada a Helsinki e traslado regular ao hotel para check-in no Hotel Scndic Grand Marina**** ou 

similar. Recebimento de carta de boas-vindas. 

 
DIA 2: HELSINKI - ESTOCOLMO  

Manhã livre após o café da manhã. Helsinki está localizada no limite entre as culturas ocidental e 

oriental e isto se reflete por toda parte na verdejante e viva capital da Finlândia. A visita nos leva pelos 

arredores dos portos, rua principal Mannerheim e Edifício do Parlamento, Praça Finlandia, Monumento 

de Sibelius e a igreja escavada na rocha. O passeio termina no porto, onde embarcamos no ferry 

noturno da Tallink Silja para navegar pelo Mar Báltico para Estocolmo. Acomodação em cabines 

internas. 

  
DIA 3: ESTOCOLMO  

Café da manhã a bordo. No desembarque, traslado e breve passeio de orientação pela cidade. 

Chegada ao hotel e o resto do dia livre para seguir explorando por conta própria esta bela. O guia 

poderá dar sugestões. Check-in no Hotel Scandic Malmen**** ou similar. 

 
DIA 4: ESTOCOLMO  

A cidade de Estocolmo está construída em 14 ilhas, conectadas por 57 pontes. A capital sueca tem um 

caráter único, com seu grande contraste entre as edificações da Cidade Antiga e a arquitetura moderna. 

Estocolmo é orgulhosamente chamada de "Beleza sobre a Água", e um passeio turístico incluindo uma 



caminhada pelo centro antigo pela manhã é uma experiência memorável. Volte 750 anos no tempo e 

sinta a atmosfera medieval da Cidade Antiga, "Gamla Stan", passeando por suas ruas estreitas. A 

Catedral de Estocolmo, com seus setecentos anos, sede do Arcebispo, é um dos lugares para se 

contemplar durante o passeio pelo centro antigo, com oportunidade também de ver Stortorget. Para a 

tarde oferecemos visita opcional ao museu mais famoso da Escandinávia, construído em torno de um 

navio de guerra intacto do século XVII - o Museu Vasa. 

 
DIA 5: ESTOCOLMO - COPENHAGEN  

Pela manhã cedo, encontro o ônibus de longa distância que nos levará para a encantadora capital 

dinamarquesa, Copenhagen. Durante a viagem atravessamos belas vilas suecas até chegar à cidade de 

Malmo, localizado em frente à capital dinamarquesa e hoje em dia unida a esta por uma das pontes 

mais longas do mundo, a ponte de Oresund. Chegada em Copenhagen no final da tarde e check-in no 

Hotel Scandic Sydhavn**** ou similar. 

 
DIA 6: COPENHAGEN  

Pela manhã, visita panorâmica à cidade para uma perfeita introdução à "Maravilhosa Copenhagen". 

Começnado pela Praça da Prefeitura, onde começa a famosa rua "Stroget", passamos pelo parque 

Tivoli, e mais adiante pela Nova Gliptoteca Carlsberg e Museu Nacional. Em seguida pode-se ver a 

Antiga Bolsa de Valores e a Igreja Naval, a Nova Praça do Rei (Kongens Nytorv), o Teatro Real 

Dinamarquês, o pitoresco porto de Nyhavn e a escultura da Pequena Sereia. Para a tarde é oferecida 

uma visita opcional - Copenhagen dos Dinamarqueses - uma excelente forma de conhecer Copenhagen 

como um dinamarquês. Passeio de barco pelos canais, gastronomia, metrô, arquitetura e muito mais. 

 
DIA 7: COPENHAGEN - OSLO 

Pela manhã cedo, saída em ônibus para Oslo. Deixando para trás a maravilhosa Copenhagen, 

continuamos para o norte da ilha de Zelândia até chegar a pitoresca cidade de Helsingor. Curta 

travessia em ferry para a cidade de Helsingborg, na Suécia. Continuação para o norte seguindo a costa 

oeste da Suécia até a chegada à capital norueguesa, Oslo, no final da tarde. Check-in no Hotel Scandic 

Victoria**** ou similar. 

 
DIA 8: OSLO  

Começamos o dia com visita panorâmica à capital norueguesa. Desfrute a vista do terraço exterior da 

Ópera de Oslo, antes de continuarmos para a ilha de Bygdoy, Parque Vigeland, Palácio Real e a rua 

principal, Karl Johan. A visita termina no centro da cidade. 

 



DIA 9: OSLO  

Um representante da operadora lhe encontrará para o serviço de traslado regular para o aeroporto de 

Oslo. 

 

 
Serviços incluídos 

- 7 noites em hotéis 4 estrelas com localização central 

- 1 noite a bordo do ferry Helsinki-Estocolmo (cabine interna) 

- 8 cafés da manhã tipo buffet 

- Serviço de guia em espanhol e português do dia 02 ao dia 08 

- Serviço de ônibus ou minibus de primeira classe com Wi-Fi 

- Traslado regular de chegada do aeroporto de Helsinki 

- Traslado regular de saída para o aeroporto de Oslo 

 

Opcional exclusivo in situ (reserva possível somente com guia): 

- Visita opcional ao Museu Vasa: EUR 45 pp 

- Visita opcional Copenhagen dos Dinamarqueses: EUR 30 pp 

 

 
Saídas 2019  

Maio: 19, 26 

Junho: 02, 09, 16, 30 

Julho: 07, 14, 21, 28 

Agosto: 04, 11, 18, 25 

Setembro: 01, 08  

 

 
Tarifas 
TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

Em apt Duplo € 1575  

Suplemento Individual € 995 


