
Cenário do Norte / 18 ou 21 dias 2020 
Copenhagen - St Petersburg / 18 dias - Tour code: BDMSN 
Com Extensão a Moscou / 21 dias - Tour code: BDMSNK2020 
 
Guia acompanhante bilíngue dias 1-18/21 (inglês e espanhol ou 
português) 
  
 
Tudo começa na cidade dos contos de fadas, Copenhagen. Daqui a viagem segue para a capital dos 
vikings, Oslo, para depois continuar rumo à encantadora e muito elegante capital da Suécia - Estocolmo. 
Durante esta viagem vivencie a privilegiada beleza natural de espetaculares montanhas, magníficos fjords 
noruegueses e as fascinantes capitais nórdicas, com suas ruas de pedras, seus palácios e canais. 
Descubra os lugares mais extraordinários desta completa viagem através da Escandinávia e capitais 
nórdicas. Surpreenda-se com os contrastes das capitais vikings, a natureza intacta dos fjords 
noruegueses, os encantadores palácios de St Petersburg e a incrível magnitude da capital russa - 
Moscou. Desfrute esta moderna e exótica parte do mundo, com sua história medieval, e sinta a verdadeira 
essência do Norte! 
 
DIA 1: Chegada a COPENHAGEN 
Chegada a Copenhagen, encontro com representante em inglês da Via Hansa & Borealis para traslado regular de 
chegada ao hotel* (favor ver notas). Durante o check-in, consulte a recepção sobre sua carta de boas-vindas da 
Via Hansa & Borealis, onde poderá encontrar informação detalhada sobre o horário e ponto de encontro com o 
guia acompanhante. Breve encontro de boas-vindas por volta de 19:00 para receber informação sobre o programa 
que está a ponto de ser iniciador. Resto do dia livre. Hotel Villa Copenhagen *****. 
 
DIA 2: COPENHAGEN 
Saída em ônibus para visita panorâmica de 3 horas à cidade, a perfeita introdução à “Maravilhosa Copenhagen”. A 
visita se inicia passando pela praça da Prefeitura, onde começa a famosa rua pedestre “Stroget”, a seguir Parque 
Tivoli, inaugurado em 1843, e mais adiante pela Nova Glyptoteca Carlsberg e o Museu Nacional. Passa também 
pelo antigo edifício da Bolsa de Valores, Igreja Naval e Kongens Nytorv; Teatro Real, mundialmente conhecido por 
seu balé. Continuando através do antigo porto e seus canais, Nyhavn, pode-se apreciar a beleza das suas 
pitorescas casas e embarcações, seguindo para a impressionante fonte da Deusa Gefion, com parada para fotos 
em frente ao Palácio Amalienborg, residência oficial da família real. Finalmente, chegada ao ponto mais 
emblemático de Copenhagen: a famosa estátua da Pequena Sereia, conhecida pelo conto de fadas de Hans 
Christian Andersen com o mesmo nome. Durante o passeio pode-se apreciar também o Palácio Christiansborg, 
atual sede do Parlamento Dinamarquês, e o Castelo Rosenborg, que abriga as Joias da Coroa. A visita termina no 
hotel. Resto do dia livre. Hotel Villa Copenhagen *****. 
 
DIA 3: COPENHAGEN - OSLO (Cruzeiro noturno) 
Manhã livre após o café da manhã. À tarde, traslado em ônibus privativo para o porto para embarque no cruzeiro 
noturno DFDS Seaways. Partida para Oslo aproximadamente às 16:30h. Jantar buffet servido a bordo (As cabines 
de 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 de 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 à capital norueguesa, espetacularmente situada no fjord. Pode-se admirar a bela vista a partir da 
Casa da ópera antes de seguir para a ilha Bygdoy, para visita a um dos mais famosos museus - Museu dos 
Navios Vikings (entrada incluída) - com os seus três navios exemplares. O Parque Vigeland, um dos maiores 
tesouros culturais da Escandinávia, dá as boas vindas com as magníficas esculturas de Gustav Vigeland, que 
dedicou a sua vida a este trabalho artístico. Passamos também pelo Palácio Real e rua principal Karl Johan. A 
visita termina no hotel, de onde pode-se explorar mais esta capital viking por conta própria. Clarion Hotel the Hub 
****+. 
 
DIA 5: OSLO - LOFTHUS 
Saída em direção ao belo Vale Hallingdal, cruzando Hoenefoss e Nesbyen. Este percurso é fascinante, com a 
natureza nos brindando com paisagens incríveis, ora de vastos pinheirais, ora com lagos deslumbrantes. 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 desfrutar um delicioso almoço no belo Dr. Holms Hotel (incluído). Em 
seguida o passeio continua até o impressionante Fjord de Hardanger para chegada 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. 
 
*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. Ullensvang Hotel - quarto com vista para o fjord ****+. 
 
DIA 6: LOFTHUS - BERGEN 
Pela manhã, saída para Bergen. Viagem ao longo do esplêndido Fjord de Hardanger através da ponte de 
Hardanger, a maior ponte suspensa da Noruega.  Continuando ao longo do fjord via Nordheimsund para chegada 
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 Radisson 
Blu Royal ****. 
 
DIA 7: BERGEN - FLAAM - LOEN 
Saída de Bergen para o deslumbrante vilarejo de Flaam; oportunidade para 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, ou simplesmente ficar em Flaam e desfrutar o lugar. Antes da saída de Flaam, 
embarque em uma curta viagem de ferry ao longo do Sognefjord, o mais longo e profundo fjord da Noruega. À 
tarde, prosseguimento 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 ****+. 
 
Opcional: Flaamsbana (disponível através de pré-reserva) / PREÇO: 80 EUR / PESSOA 
Duração: aproximadamente 2 horas 
Flaamsbana 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 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, das montanhas 
e dos arredores dessa incrível região. Hotel Alexandra - Quarto com vista para o fjord ****+. 
 
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. 
 
DIA 8: LOEN - Glaciar de Briksdal - GEIRANGER 
Parte do dia livre para usufruir 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 privativo até ao Glaciar 
de Briksdal, de onde se segue em pequenos veículos motorizados, “Troll Cars”, para continuar depois a pé por 
aproximadamente 20 minutos até a base do glaciar, onde pode-se contemplar 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. Hotel 
Union - Quarto com vista para o fjord ****+. 
 
Deixamos Loen e viajamos pelas impressionantes montanhas norueguesas até Hellesylt. Em Hellesylt, embarque 
em cruzeiro pelo dramático e maravilhoso Fhord 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; até hoje estão em 
excelentes condições. Jantar no hotel (incluído). 
  
DIA 9: GEIRANGER 
Hoje, viagem para o norte para conhecer duas das mais dramáticas e mais famosas atrações da Noruega: 
Ørnevegen (“A Estrada da Águia”) e Trollstigen (“O Caminho do Troll”). A parte mais íngreme de 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-se o 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 mais ainda as mágicas 
vistas das maravilhosas montanhas e cascatas (às vezes a estrada fecha por causa das condições climáticas). No 
final do passeio, pausa para almoçar (almoço não incluído). Depois, retorno ao hotel. Jantar no hotel (incluído). 
Hotel Union - Quarto com vista para o fjord ****+. 
 
DIA 10: GEIRANGER - OSLO 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída em ônibus para Oslo, a capital da Noruega. Subida para o famoso 
mirante de Dalsnibba, situado a 1476 metros acima do nível do mar, de onde pode-se apreciar espetaculares 
vistas ao Fjord de Geiranger, Patrimônio Mundial da UNESCO. (A visita ao mirante de Dalsnibba depende de 
condições climáticas e não pode ser garantida). Prosseguimento da viagem e chegada a Lom para admirar 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. Clarion Hotel the Hub 
****+. 
 
DIA 11: OSLO - ESTOCOLMO 
Continuação para Estocolmo (esta viagem pode ser feita em ônibus ou em trem), atravessando alguns dos 
famosos bosques escandinavos para chegar à região de Varmland, território de muitas lendas suecas. No final da 
tarde, chegada a Estocolmo e check-in no hotel. Noite livre. Haymarket by Scandic ****+. 
 
DIA 12: ESTOCOLMO 
Encontro com guia local para visita de 3 horas à cidade de Estocolmo, construída sobre 14 ilhas e ligada por 57 
pontes. A capital sueca tem um caráter único, com seu contraste entre os edifícios da Cidade Antiga - que datam 
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. 
Esta capital é uma grande cidade com um pequeno toque provincial. Estocolmo é orgulhosamente chamada de “A 
Beleza sobre a Água”. Um passeio turístico incluindo uma caminhada na Cidade Antiga e visita ao interior da 
Prefeitura, onde todos os anos se realiza o baile de entrega do Prêmio Nobel, será uma experiência memorável.  
Regresse 750 anos no tempo e sinta o ambiente medieval da Cidade Antiga, “Gamla Stan”, passeando por suas 
estreitas ruelas de pedra. A visita termina no hotel e tarde livre para explorar as belezas de Estocolmo. Haymarket 
by Scandic ****+. 
 
Opcional: MUSEU VASA em continuação à visita de cidade 
PREÇO: 45 EUR /PESSOA / Duração:  2 horas aproximadamente 
Inclui: Guia & visita ao museu / Mínimo 10 pessoas / Pre-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 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, 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 13: ESTOCOLMO - HELSINKI (cruzeiro noturno) 
Manhã livre. À tarde, traslado ao porto de Estocolmo para embarque num dos confortáveis navios da Tallink Silja 
Line para o cruzeiro noturno pelo Mar Báltico até a cidade de Helsinki. Jantar servido a bordo. 
 
DIA 14: HELSINKI 
Café da manhã servido a bordo antes da chegada a Helsinki. Desembarque e traslado ao hotel para depois 
participar de uma visita guiada à cidade. O guia local lhe acompanhará numa visita panorâmica de 3 horas pela 
capital finlandesa, também conhecida como “A Filha do Báltico”. Visita à Praça do Senado, Universidade e 
Catedral Luterana, que exibem a arquitetura neoclássica da década de 1840. Pode-se também apreciar a colorida 
Praça do Mercado, parque Kaivopuisto, residências diplomáticas, estátua de Marshall Mannerheim, edifício do 
Parlamento, Finlandia Hall, Igreja ortodoxa russa Uspenski e o monumento ao compositor Sibelius. Está incluída 
também visita ao interior da Igreja Temppeliaukio - chamada de a Igreja de Pedra, por ser cavada em rocha sólida 
(a igreja reserva-se no direito de não permitir a entrada de visitantes em caso de cerimônias). Hotel Kamp *****. 
 
DIA 15: HELSINKI - ST PETERSBURG 
Manhã livfre. À tarde, saída de Helsinki (em ônibus particular ou de trem - a confirmar no local) para St Petersburg, 
cidade fundada em 1703 pelo Czar Pedro o Grande, e uma das mais belas cidades da Europa. Conhecida também 
pelo mundo como " a Capital do Norte da Rússia" e "a Veneza do Norte", St Petersburg ficou virtualmente ilesa 
com a reconstrução stalinista de 1930-50; o histórico centro da cidade deslumbra os olhos dos visitantes com 
esplêndidos palácios, elegantes monumentos, avenidas retas, belas pontes e muitas outras atrações. St 



Petersburg está cheia de história e mistério. Chegada a St Petersburg e traslado ao hotel para check-in. Corinthia 
Hotel St Petersburg *****. 
 
DIA 16: St PETERSBURG 
Encontro com o guia local para visita panorâmica, com oportunidade de ver alguns dos monumentos mais 
importantes e atrações desta magnífica cidade. Será percorrida a avenida Nevsky Prospect, no coração da cidade, 
a Ilha de Vasilievsky, Praça do Senado, Fortaleza de Pedro e Paulo, Catedral de São Isaac e Museu Russo. 
Destacam-se também a belíssima Catedral de São Salvador do Sangue Derramado e a Catedral Nikolsky. A visita 
termina no seu hotel. Resto do dia livre para explorar esta magnífica cidade e seus tesouros ao seu próprio ritmo, 
ou pode-se participar de um tour opcional.  
 
Opcional: PALÁCIO PETERHOF / PREÇO: 70 EUR /PESSOA 
Duração:  4 horas aproximadamente 
Inclui: Guia, visita ao museu, regresso do palácio Peterhof em ônibus privativo 
Mínimo 6 pessoas / Pré-reserva & in situ 
Aproveite esta oportunidade de visitar o Palácio de Peterhof, também conhecido como o palácio do Deus do Mar. 
Aqui as fontes não são meros acessórios, são a essência do lugar, expressão simbólica do domínio do mar - a 
névoa que se eleva das ondas à medida que elas surgem contra suas margens. O mundialmente famoso palácio, 
as fontes e o parque de Peterhof são um marco notável da cultura artística russa dos séculos XVIII - XIX. Fundado 
no início do século XVIII pelo Imperador Pedro o Grande, não muito longe da sua nova capital do Norte, St 
Petersburgo, Peterhof pretendia tornar-se a mais esplêndida residência oficial de verão da realeza. O mérito desta 
criação vai para um grande número de arquitetos eminentes, artistas e artesãos populares anônimos. Seus 
maravilhosos parques, 176 fontes de várias formas e estilos e quatro cascatas, majestosos palácios, numerosas 
estátuas douradas de antigos deuses e heróis, coleções notáveis de esculturas, pinturas e outras obras de arte, 
fazem de Peterhof uma verdadeira joia de arte única no mundo, comumente chamado de "Capital das Fontes". 
Depois de 1917 o conjunto de Peterhof foi levado para a custódia do estado e transformado em museu de 
arquitetura e de arte. Atualmente, devido à beleza inesquecível de suas fontes, parques e palácios, Peterhof 
tornou-se o mais atraente parque suburbano e palácio de referência da capital do norte da Rússia para inúmeros 
visitantes russos e estrangeiros. Corinthia Hotel St Petersburg *****. 
 
DIA 17: St PETERSBURG 
Encontro com o guia local para continuação da aventura nesta cidade encantadora. Visita ao Museu Estatal 
Hermitage, que ocupa seis magníficos edifícios situados ao longo do aterro do Rio Neva bem no coração de St 
Petersburg. O papel principal neste conjunto arquitetônico único é desempenhado pelo Palácio de Inverno, 
residência dos czares russos que foi construída com projeto de Francesco Bartolomeo Rastrelli em 1754-62. Este 
conjunto, formado nos séculos XVIII e XIX, com extensão pela ala leste do edifício do Estado Maior - Palácio 
Menshikov - e o recém construído Repositório. Recolhidas ao longo de dois séculos e meio, as coleções de obras 
de arte do Hermitage (mais de 3.000.000 de itens) exibem o desenvolvimento da cultura mundial, desde arte da 
Idade da Pedra ao século XX. Hoje o museu está criando um autorretrato digital para ser exibido em todo o 
mundo. O passeio termina no hotel. Noite livre. Corinthia Hotel St Petersburg *****. 
 
DIA 18: St PETERSBURG - Saída 
Encontro com representante em inglês da Via Hansa & Borealis para serviço de traslado regular de saída para o 
aeroporto de Pulkovo*. 
 
*Favor notar que traslados de saída regular incluídos no programa só estão disponíveis para o Aeroporto de 
Pulkovo e somente na data oficial de término da excursão. Os traslados são acompanhados por um representante 
em inglês da Via Hansa & Borealis e são compartilhados com outros passageiros, portanto pode ocorrer um curto 
tempo de espera no aeroporto.  
 
 
 



EXTENSÃO A MOSCOU: 

 
DIA 18: St PETERSBURG - MOSCOU 
Traslado privativo à estação ferroviária de St Petersburg para embarque no trem de alta velocidade “Sapsan” para 
Moscou. Esta viagem de trem segue através de intermináveis paisagens russas ao longo do Rio Volga. No final da 
tarde, chegada a Moscou e traslado ao Hotel Intercontinental, elegantemente situado na principal avenida da 
cidade, Tverskaya. Resto do dia livre. Hotel Intercontinental Moscow Tverskaya *****. 
 
*Nota: o guia acompanhante continuará até o fim do tour em Moscou. 
 
DIA 19: MOSCOU 
Dia repleto de visitas e descobertas, começando com a visita panorâmica a Moscou. Veremos muitas igrejas e 
catedrais antigas, algumas datadas do século XV, muitas das quais restauradas ou mesmo reconstruídas; belos 
teatros e palácios; complexos empresariais modernos e hotéis; edifícios da arquitetura soviética tardia, como a 
Universidade Estadual de Moscou e o Estádio Central em Luzhniki, que sediou os Jogos Olímpicos de 1980. 
Moscou, com cerca de 10 milhões de habitantes, é vasta e às vezes caótica. Visita ao centro histórico da cidade, 
que inclui a Praça Vermelha, Aterro Sofiiskaya, Catedral de Santa Sofia e o panorama das muralhas do Kremlin. 
Veremos também a parte moderna da cidade, que inclui o Vorobievy (Lenin Hills) - o lugar mais alto de Moscou, 
proporcionando uma bela vista da cidade e do Monte Poklonnaya, onde há um monumento comemorativo aos 
defensores da cidade durante a Segunda Guerra Mundial. Durante esta visita conheceremos também uma das 
belas estações de metrô de Moscou, por si só um destaque que não se pode perder em visita a Moscou. Após a 
visita ao metrô, tempo livre para o almoço antes de prosseguir com a visita à cidade. Resto da tarde/ noite livre. 
Hotel Intercontinental Moscow Tverskaya *****. 
 
Opcional: Show Nacional da Rússia “Kostroma” / PREÇO: 80 EUR /PESSOA 
Duração: aproximadamente 4 horas incluindo deslocamento  
Inclui: Transporte privativo hotel-show-hotel, show de 2 horas, guia local privativo 18:00 – 22:00h 
Mínimo 6 pessoas / Disponível: pré-reserva + in situ / Sujeito a disponibilidade 
O Show Nacional da Rússia “Kostroma” é um espetáculo sobre a história da Rússia antiga, sobre a vida de seus 
povos, onde o tempo e o horizonte estão ampliados pelas possibilidades ilimitadas da arte da dança. Importantes 
períodos históricos, tradições e costumes da Rússia multicultural revelam a originalidade autêntica de centenas de 
culturas de um só povo russo, levando o espectador aos tempos do Batismo da Rússia, da Rússia czarista e da 
União Soviética, mostrando a vida dos povos do Extremo Norte, da Sibéria, das estepes do Sul, das montanhas do 
Cáucaso e da Rússia Central. O Show une habilmente folclore, gênero épico da Rússia antiga e cenas líricas, e 
revela a cultura da Rússia através do caráter do seu povo, da posição social e o colorido nacional. No espetáculo 
pode-se ver a cultura urbana, rural e militar. Através de imagens da mãe, esposa, filha, filho, marido, soldado 
magnificamente transmitidas no espetáculo, os artistas mostram a herança cultural de várias gerações e o 
incomparável espírito do povo da Rússia. 50 artistas no palco, técnica virtuosa, esplêndida mestria cênica, 15 
metamorfoses cênicas, 10 toneladas de carga, 600 trajes exclusivos, 300 acessórios cênicos, 8 trocas de 
decorações teatrais, quadros animados da videoprojeção, efeitos pirotécnicos especiais, fumaça pesada, fogo e o 
céu estrelado, tudo isso é uma realidade fantástica do Show Nacional da Rússia “Kostroma” que encanta 
espectadores de todas as idades e nacionalidades. 
*Devido ao início tardio dessa temporada, este opcional não está disponível para a partida de 25 de maio. 
 
DIA 20: MOSCOU 
Encontro com guia local para visita ao interior do território do Kremlin, incluindo entrada no Museu das Armas. As 
salas deste museu estão repletas de joias e tronos dos imperadores russos e a mais famosa coleção de Ovos 
Fabergé do mundo. Kremlim (kreml) significa fortaleza ou cidade muralhada, e Moscou é a maior e mais famosa 
de todas. Suas muralhas originais foram construídas em madeira e argila, mas sucessivos governantes elevaram-
nas e fortaleceram-nas depois de cada ataque sofrido. A muralha atual é de tijolo e data de 1490, tendo sido 
restaurada em várias ocasiões. Fim da visita no hotel e resto do dia livre. 



 
Opcional: Passeio de barco pelo Rio Moscou / PREÇO: 65 EUR /PESSOA 
Duração: aproximadamente 3-3,5 h incluindo deslocamento  
Inclui: transporte privativo hotel-porto-hotel, passeio de barco (2 h), guia local privativo. 16:00-19:30h 
Mínimo 6 pessoas / Disponível: pré-reserva / Sujeito a disponibilidade 
Os barcos de Frota Radisson Royal são modernos iates-restaurantes. Os moscovitas e também turistas utilizam 
estas embarcações para fazer excursões e cruzeiros de lazer no Rio Moscou. A frota possui 10 belos barcos 
brancos que foram desenhados para poder navegar pelo rio os 365 dias do ano. Há cruzeiros diários com horários 
fixos e também passeios turísticos que oferecem explicações em 2 línguas durante o trajeto (disponíveis como 
mp3 e como um app para o iPhone - os barcos oferecem Wi-Fi gratuita). Os passageiros da Frota Radisson Royal 
podem aproveitar a beleza a comodidade destas embarcações tão especiais. Os navios estão equipados com a 
mais avançada e mais segura tecnologia, então os turistas podem passar as 2 horas de passeio totalmente 
relaxados. Os 2 conveses oferecem visão panorâmica da belíssima cidade de Moscou. Hotel Intercontinental 
Moscow Tverskaya *****. 
 
DIA 21: MOSCOU - Partida 
Café da manhã no hotel. Encontro com representante em inglês da Via Hansa & Borealis para serviço de traslado 
regular ao aeroporto de Moscou* (ver nota). 
 
 
*Favor notar: Os serviços de traslados regulares de chegada e saída incluídos são válidos unicamente para 
traslados do aeroporto ao hotel ou vice-versa, e apenas nas datas oficiais de início e fim do programa publicado. 
Os traslados são feitos por um representante em inglês da Via Hansa & Borealis e com outros passageiros do 
grupo, portanto pode ocorrer um curto tempo de espera no aeroporto para traslados de chegada.  
 
Este serviço regular não é válido para passageiros com noites adicionais reservadas (antes ou depois da data 
publicada do programa) ou passageiros que requeiram traslados privativos. Para estes passageiros o translado 
privativo pode ser reservado mediante suplemento. 
 
 
 

Serviços incluídos 
- 15/18 noites em hotéis, em quartos “standard” (Duplo/Twin), exceto no Hotel Ullensvang, Hotel Alexandra e Hotel 
Union, onde quartos com vista para os fjords estão confirmados 
- 1 noite a bordo do cruzeiro DFDS Seaways (cabine classe Commodore - exceto para quem reservar cabines tipo 
Twin, neste caso as cabines serão externas) 
- 1 noite a bordo do cruzeiro Tallink Silja Line (cabine Deluxe)  
- 17/20 cafés da manhã – tipo buffet  
- 1 almoço conforme programa   
- 6 jantares conforme programa  
- Guia profissional acompanhante bilíngue do dia 1 ao dia 18/21 (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 5-11 oferece WiFi 
- Visita guiada nas cidades de Copenhagen, Bergen, Oslo, Estocolmo, Helsinki, St Petersburg (e Moscou) - 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 de Pulkovo em St. Petersburg* (para o aeroporto de Moscou apenas para 
quem faz extensão) 
- Bilhete de trem para viagem Helsinki - St Petersburg, Trem Allegro - a menos que o transporte seja feito por um 
ônibus particular (a ser confirmado no local) 
- Bilhete de trem no trecho St Petersburgo - Moscou, trem Sapsan (apenas para quem faz extensão a Moscou) 



- Serviço de carregadores de malas: hotéis, travessias de cruzeiros DFDS e TallinkSilja e estações ferroviárias St 
Petersburg e Moscou (excluindo os dias 1 e 18/21) 
- 1 mala de porão e 1 mala de mão por pessoa 
 
Não inclui: 
- Bebidas e extras 
- Vistos para Rússia 
- 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: € 4995,- 
- Suplemento Individual: € 2295,- 
- 3a pessoa em cama extra compartilhando quarto Duplo/Twin: € 
4695,- 
- Criança (7-12 anos), por criança compartilhando quarto com 2 
adultos: € 4395,- 
 
Com extensão a Moscou: 
- Em apt Duplo/Twin: € 5940,- 
- Suplemento Individual: € 2695,- 
- 3a pessoa em cama extra compartilhando quarto Duplo/Twin: € 
5585,- 
- Criança (7-12 anos), por criança compartilhando quarto com 2 
adultos: € 5230,- 

 


