
Capitais Vikings / 7 dias 2020 
Oslo - Estocolmo 
 
Tour Code: BDMCV 
Guia acompanhante em espanhol 
  
 
Começando em Oslo, esta viagem inclui as três capitais vikings de Escandinávia, com a oportunidade de 
apreciar os lugares de interesse cultural e histórico das três capitais escandinavas, Oslo, Copenhagen e 
Estocolmo. 
 
DIA 1: Chegada a OSLO 
Chegada ao Aeroporto de Oslo. Encontro com o representante da Via Hansa & Borealis para o serviço de traslado 
regular de chegada para o hotel. No check-in, por favor consultar a carta de boas-vindas da Via Hansa & Borealis 
sobre a hora de encontro com o guia acompanhante. Hotel Scandic Sjoelyst****. 
 
DIA 2: OSLO - GOTEMBURGO 
Após o café da manhã, encontro com o guia local para visita panorâmica de 3 horas à capital da Noruega, Oslo, 
localizada ao lado do Fjord de Oslo. Entre outros pontos de interesse, destacam-se a Ópera e seu espetacular 
terraço ao ar livre, antes de seguir para o Parque Vigeland, com as esculturas de Gustav Vigeland, o Palácio Real 
e a rua principal, Karl Johan. O passeio termina no centro da cidade. Tempo livre para o almoço. Hotel Scandic 
Molndal****. Após do almoço, despedida da Noruega depois de uma viagem magnífica pela esplêndida natureza 
cruzando florestas escandinavas. Chegada à terra de lendas suecas e à conhecida província de Vastra, Gotaland. 
Chegada à tarde e check-in no hotel. Noite livre. 
 
DIA 3: GOTEMBURGO - COPENHAGEN 
No início da manhã, saída em ônibus de longa distância para um passeio por esta cidade encantadora, após a 
qual iremos para a charmosa capital dinamarquesa, Copenhagen. A viagem passa por belos vilarejos suecos até 
chegar à cidade de Helsingborg, localizada em frente ao Estreito de Oresund. Curta travessia de ferry para a 
cidade de Helsingør, na Dinamarca. Chegada a Copenhagen no final da tarde. Noite livre. O hotel está localizado a 
duas estações de metrô da Estação Central de Copenhagen, onde, entre outras atrações, ficam os jardins do 
Parque Tivoli. Serviço de transporte privativo para o centro da cidade.  Hotel Scandic Sydhavn****. 
 
Opcional: Parque Tivoli 
Saída do hotel às 20:00 horas PREÇO: 25 EUR /PESSOA 
Pré-reserva & in situ 
Localizado no coração de Copenhagen, o Parque Tivoli é uma das principais atrações da cidade, um parque de 
diversões inaugurado em 1843, com mais de 175 anos, que tem entre suas atrações montanhas-russas, trens, 
carrosséis e jogos aquáticos, entre outras. Além disso oferece uma grande variedade de shows culturais 
apresentados na sala de concertos, teatro de pantomima, sala de congressos e locais para exposições. O parque 
tem um importante espaço verde com magníficos jardins orgulhosamente mantidos. Mais de trinta restaurantes e 
barraquinhas oferecem uma excelente variedade gastronômica. O passeio inclui transporte de ida, entrada e 
passeio guiado pelo parque. Retorno ao hotel por conta própria.  
  



DIA 4: COPENHAGEN 
Pela manhã, passeio panorâmico de 3 horas pela cidade, uma introdução perfeita à “maravilhosa Copenhagen”. 
Começando pela praça da prefeitura, onde inicia a famosa rua “Strøget”, o tour passa pelo Parque Tivoli, 
inaugurado em 1843, e depois New Carlsberg Glyptotek e Museu Nacional. Em seguidapode-se apreciar a Antiga 
Bolsa de Valores e a Igreja Naval, Konges Nutorv, o Teatro Real da Dinamarca, com seu balé mundialmente 
famoso. Depois de passar pelo pitoresco porto de Nyhavn, chegada à residência real Palácio Amalienborg, com 
parada para fotos. Finalmente o monumento mais famoso de Copenhagen, a escultura da Pequena Sereia, 
conhecida do conto de fadas de Hans Christian Andersen. Durante o passeio pode-se ver também o Palácio 
Christiansborg, sede do Parlamento da Dinamarca, e o Castelo Rosenborg, que abriga as Joias da Coroa. Retorno 
ao hotel e restante do dia livre. No final da tarde, serviço de transporte privativo para o centro da cidade. Hotel 
Scandic Sydhavn****. 
 
Opcional: A Copenhagen dos Dinamarqueses 
PREÇO: 30 EUR /PESSOA / Duração: aproximadamente 2,5 - 3 horas 
Inclui: Bilhete de metrô, cruzeiro pelos canais de Copenhagen e assistência do guia acompanhante 
Mínimo 2 pessoas / Pré-reserva & in situ 
Uma excelente forma de conhecer Copenhagen como um dinamarquês. Passeio de barco pelos canais, 
gastronomia, metrô, arquitetura e muito mais ... uma visita diferente, descontraída e informativa. Seu guia 
fornecerá mais informações sobre esse passeio. Visita ao redor do porto de Copenhagen e através de seus canais 
idílicos. Você terá outra perspectiva da cidade, podendo admirar do mar seus palácios, igrejas e inúmeras torres, 
combinadas com a recente arquitetura moderna que floresceu em Copenhagen durante a última década. Um 
passeio de barco clássico combinado com visita a um dos pontos de verão favoritos do dinamarquês, o mercado 
de alimentos Torvehallerne; com tempo livre para saborear especialidades locais e desfrutar a atmosfera 
descontraída e informal que caracteriza os dinamarqueses. Durante o passeio, possibilidade de experimentar uma 
das melhores vantagens sociais do país, o transporte público, percorrendo um pequeno trecho no moderno metrô 
de Copenhagen. O passeio termina no centro da cidade ou no hotel para quem desejar. 
 
DIA 5: COPENHAGEN - ESTOCOLMO 
Cedo pela manhã, partida em ônibus para Estocolmo. Deixando a maravilhosa Copenhagen, passamos por belas 
vilarejos suecos, com uma parada e ttempo para almoçar por conta própria. Chegada a Estocolmo à tarde e 
check-in no hotel. Hotel Scandic Malmen****. 
 
DIA 6: ESTOCOLMO 
Após o café da manhã, início do tour panorâmico de 3 horas em Estocolmo. A capital sueca, construída em 14 
ilhas e conectada por 57 pontes, também é chamada de "Beleza sobre a água". Ao atravessar a cidade antiga, 
visita à parte externa da Prefeitura de Estocolmo, onde é realizado todos os anos em dezembro o banquete de 
entrega do Prêmio Nobel. Desfrute a atmosfera medieval da cidade antiga “Gamla Stan”, com sua catedral, e 
depois Stortorget, onde aconteceu a “Batalha de Sangue de Estocolmo”. A visita leva também a Fjallgatan, onde 
pode-se desfrutar vistas pitorescas de Estocolmo. Restante do dia livre.  
 
Opcional: MUSEU VASA após a visita à cidade 
PREÇO: 45 EUR /PESSOA / Duração: aproximadamente 2 horas 
Inclui: Guia e visita ao museu / Mínimo: 10 pessoas 
O museu mais famoso da Escandinávia, construído em torno de um navio de guerra intacto do século XVII. O 
opcional é feito após a visita panorâmica. Visita guiada a este magnífico museu que protege e exibe o navio de 
guerra sueco Vasa, considerado um dos maiores do mundo e o orgulho da poderosa marinha sueca. O museu foi 
construído em torno do navio de guerra do século 17 que afundou no porto de Estocolmo em sua primeira viagem 
em 1628. Foi descoberto em 1956 e recuperado em 1961, em um dos mais importantes eventos de arqueologia 
marinha. Cuidadosamente restaurado para recuperar o seu esplendor original, o Vasa representa um testemunho 
autêntico e importante da história da Suécia. Hotel Scandic Malmen****. 
 



DIA 7: ESTOCOLMO - Saída 
Encontro com representante da Via Hansa & Borealis para o serviço de traslado regular ao aeroporto de 
Estocolmo. 
 
 
Serviços incluídos 
- 6 noites de hotel em apartamentos standard (Duplo/Twin) 
- 6 cafés da manhã estilo buffet 
- Guia acompanhante em espanhol 
- Ônibus privativo com ar condicionado, incluindo todas as visitas e excursões mencionadas no programa 
- Visitas panorâmicas em Oslo, Copenhagen e Estocolmo 
- O ônibus de longa distância dias 2 a 6 oferece WiFi 
- Traslado regular de chegada a OSL* 
- Traslado regular de partida para STO* 
 
Não inclui: 
- Voos 
- Bebidas ou extras 
- Serviço de carregadores de malas 
- Todos os demais serviços não mencionados no programa 
 
 

SAÍDAS 2020  TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

Saídas garantidas 2020: 
Junho 06, 20 
Julho 11, 25 
Agosto 08, 29 
Setembro 05 

- Em apt Duplo/Twin: € 795,- 
- Suplemento Individual: € 265,- 
- 3a pessoa em cama extra compartilhando quarto 
Duplo/Twin: € 730,- 
- Criança (7-12 anos), por criança compartilhando quarto 
com 2 adultos: € 700,- 

 


