
Copenhagen – Bergen / 6 dias 2018 
Copenhagen – Bergen / 6 dias 
Tour Code: BOBBDMCB 

Guia em português e/ou espanhol 

Categoria: Escandinávia 

 

 

Dia a dia 
Dia 01 / Sab: COPENHAGEN 

Chegada em Copenhagen, traslado ao hotel por conta própria e check-in. Favor dirgir-se a recepção do 

hotel às 19:00h, para um coquetel de boas-vindas com o guia acompanhante e receber todas as 

informações do programa. Hospedagem no Hotel Skt Petri*****. 

  

Dia 02 / Dom: COPENHAGEN 

Pela manhã, saída em ônibus privativo com guia local em espanhol para visita de 3 horas à cidade, 

começando com um trajeto em ônibus para a praça da Câmara Municipal, onde é o início da famosa rua 

de pedestres ‘Stroget’. Passagem pelo parque Tivoli Gardens, Gliptoteca New Carlsberg e Museu 

Nacional. Depois passagem pelo antigo prédio da Bolsa, Kongens Nytorv (Nova Praça do Rei), casa do 

Teatro Real Dinamarquês, e pela área do velho canal, Nyhavn, com suas casas pitorescas e seus 

barcos. Continuação vendo a impressionante Fonte Gefion e parada para fotos na residência da família 

real, o Palácio Real Amalienborg. Inclui também o Palácio Christianborg, sede do Parlamento 

Dinamarquês, e o Castelo de Rosenborg. A visita termina no hotel. Tarde e noite livres para atividades 

pessoais. Hospedagem. 

  



Dia 03 / Seg: COPENHAGEN - OSLO (cruzeiro noturno) 

Manhã livre. À tarde, traslado em ônibus privativo ao porto do cruzeiro DFDS Seaways para embarque 

no ferry às 16:45h para Oslo. Jantar buffet a bordo do cruzeiro. Acomodação em cabines externas 

Commodore com cama de casal no DFDS Seaways. 

  

Dia 04 / Ter: OSLO - LOFTHUS 

Chegada em Oslo às 09:45h e desembarque. Saída em ônibus privativo através de Hoenefoss, 

Nesbyen, rodeado por paisagens que alternam florestas de pinheiros e lagos. Chegada ao belo vale 

Hallingdal, visita aos vilarejos de Gol e em seguida Geilo, pequena cidade rodeada de montanhas e 

famosa pelo seu esqui de montanha. Prosseguimento para o impressionante Fjord de Hardanger, para 

chegada em Lofthus, um dos lugares favoritos de Edvard Grieg e um dos pontos mais belos do fjord. 

Jantar no hotel. Hospedagem no Ullensvang Hotel***** - quarto com vista para o fjord****. 

  

Dia 05 / Qua: LOFTHUS - BERGEN 

Curto trajeto em ônibus para Brimnes, onde cruzamos a recém-inaugurada ponte Hardanger, uma das 

mais longas do mundo. Continuação margeando o fjord, passando por Nordheimsund e cruzando as 

florestas de videiras até a chegada em Bergen. No início da tarde, encontro no hotel com guia local em 

espanhol para uma visita panorâmica de 2 horas à cidade, na qual se aprecia a Igreja de Santa Maria, a 

Sala de Haakon (entradas não incluídas), o pitoresco e colorido mercado de peixes e a área antiga 

chamada Bryggen. Resto da tarde e noite livres. Hospedagem no Hotel Bergen Bors****. 

  

Dia 06 / Qui: BERGEN 

O tour termina após o café da manhã. Traslado para o aeroporto não incluído. 

 

 

Serviços incluídos 

- 4 Noites em hotéis conforme itinerário 

- Café da manhã diariamente 

- 2 jantares  

- 1 noite em cruzeiro noturno DFDS em cabines externa Commodore 

- Guia acompanhante dias 2-5 (espanhol e inglês ou português) 

- Visitas e entradas conforme itinerário 



- Ônibus de primeira classe 

- Traslado regular na chegada em Copenhagen e saída de Bergen 

- Serviço de maleteiros nos hotéis e no cruzeiro menos dias 1 e 6 

 

 

Saídas 2018  
Maio: 26 

Junho: 30 

Julho: 07, 21, 28 

Agosto: 04, 11, 18, 25  

Setembro: 01 

 

 

Tarifas 
TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

Em apt. Duplo € 1595 

Suplemento Individual € 735 

3ª pessoa em Duplo € 1460 


