
Descubra os Fjords / 10 dias 2021 
Estocolmo – Copenhagen 
Tour Code: DE 
Guia acompanhante em espanhol (com conhecimentos em 
português) 
 
ROTEIROS SATO TOURS 
Categoria: Escandinávia  
 
DIA 1 Sex ESTOCOLMO  
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Acomodação em Estocolmo.  
 
DIA 2 Sab ESTOCOLMO  
Café da manhã e visita panorâmica à capital sueca, assentada em 14 ilhas unidas entre si por belas pontes e é 
conhecida mundialmente como a “Rainha das Águas“. Hospedagem em Estocolmo.  
 
DIA 3 Dom ESTOCOLMO - LILLEHAMMER  
Café da manhã e saída para a Noruega. Viajaremos pelos belos campos de cereais e lagos suecos para chegar 
às impressionantes paisagens de florestas e montanhas da Noruega. Passaremos por cidades como Hamar, onde 
nas margens do Lago Mjosa, está o edifício em forma de navio viking invertido que sediou as competições de 
patinação no gelo nas Olimpíadas de Inverno de 1994. Chegada ao hotel e acomodação em Lillehammer, sede 
dos Jogos Olímpicos, além de um dos centros de esportes de inverno mais conhecidos do país.  
 
DIA 4 Seg LILLEHAMMER - FJORDS - BERGEN  
Café da manhã e saída bem cedo para Fagernes, pequena localidade onde faremos uma breve parada para 
depois continuar percorrendo as belas paisagens entre florestas até chegar à igreja medieval de Borgund. A igreja 
é uma das 30 mais bem preservadas e está inscrita na lista do Patrimônio da Unesco. Tempo para belas fotos 
deste interessante lugar e então seguimos nossa rota atravessando o túnel de Laerdal que é o mais longo do 
mundo por estrada com 25 km. Chegando em Flam tomamos um ferry para navegar e conhecer o maior e mais 
profundo fjord do país, o Sognefjord. Desembarque e continuação em ônibus para Bergen. Acomodação em 
Bergen.  
 
DIA 5 Ter BERGEN - LOFTHUS  
Café da manhã e visita à cidade de Bergen, uma das mais antigas da Noruega e que está situada em um 
promontório nas margens do Mar do Norte. Como locais de maior interesse se destacam a Fortaleza, 
Hakonshallen, Bryggen (instalações portuárias do século XVI) e a Igreja de Maria, de estilo romântico. Em 
seguida, saída para o Hotel Ullensvang localizado no vilarejo de Lofthus, no coração da impressionante paisagem 
do Fjord de Hardanger. O famoso compositor Edvard Grieg foi cliente regular do hotel durante muitos anos, aqui 
encontrou inspiração para suas conhecidas e imortais obras musicais. Muitas celebridades e famílias reais 
escandinavas seguem visitando o hotel para apreciar a vista panorâmica do majestoso glaciar Folgefonna, que se 
levanta sobre as águas cintilantes do fjord azul. Jantar e acomodação no Hotel Ullensvang.  
 
DIA 6 Qua LOFTHUS - OSLO  
Café da manhã no hotel. Durante a etapa de hoje apreciaremos os contrastes que a paisagem nos oferece, 
iniciando o percurso por uma das estradas mais bonitas e panorâmicas. Atravessaremos o Parque Nacional 
Hardanger, com seus majestosos fjords rodeados por florestas e montanhas para atravessar o planalto de 
Hardangervidda onde faremos uma parada para fotos. Continuação para Oslo e na chegada visita panorâmica à 



capital da Noruega. Conheceremos o Parque Vigeland com suas famosas esculturas que representam o ciclo de 
vida do ser humano e o grande monólito com seus 212 corpos entrelaçados. Passaremos pela Ópera, Prefeitura, 
porto, Palácio Real, Parlamento e Fortaleza de Akershus. Acomodação em Oslo.  
 
DIA 7 Qui OSLO - CRUZEIRO DFDS - COPENHAGEN  
Café da manhã e manhã livre até a partida para o porto, ou excursão opcional (não incluída) para os Museus 
Marítimos situados em Bygdoy. Visitaremos o Museu Viking e depois o Museu Fram. Retorno para Oslo e tempo 
livre. Às 14:30h, saída para o porto para embarque no cruzeiro DFDS para navegar pelo Mar do Norte até 
Copenhagen. Acomodação em cabines exterinas com janela.  
 
DIA 8 Sex COPENHAGEN  
Café da manhã e chegada a Copenhagen às 09:45h. Desembarque e visita panorâmica à cidade, percorrendo 
seus principais monumentos e lugares históricos como a Praça da Prefeitura, Palácio de Christiansborg (atual 
sede do Parlamento), Fonte da Deusa Gefion, porto de Nyhavn com suas pitorescas e coloridas casas do século 
XVII e claro o emblema da cidade, a famosa Pequena Sereia. Opcionalmente, pode visitar-se o majestoso Castelo 
Real de Frederiksborg, no norte da Zelândia.  
 
DIA 9 Sab COPENHAGEN  
Café da manhã e dia livre. Hospedajem em Copenhagen.  
 
DIA 10 Dom COPENHAGEN  
Café da manhã e traslado ao aeroporto. 
 
 
Serviços incluídos 
• Carregadores nos hotéis 
• Guia acompanhante em espanhol (com conhecimentos de português) 
• 8 noites com café da manhã tipo buffet 
• 1 jantar em Lofthus no Hotel Ullensvang 
• 1 noite cruzeiro DFDS Seaways, cabine externa com café da manhã buffet 
 
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares na categoria, conforme a cidade) 
ESTOCOLMO: CLARION SIGN****(*) 
LILLEHAMMER: SCANDIC LILLEHAMMER****(*) 
BERGEN: RADISSON BLU ROYAL****(*) 
LOFTHUS: ULLENSVANG***** 
OSLO: CLARION THE HUB****(*) 
COPENHAGEN: ADMIRAL****(*) 
 
Favor consultar notas importantes para esta categoria de tours 
 
 

SAÍDAS 2021  TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

MAIO 14, 28 
JUNHO 11, 25 
JULHO 9, 23 
AGOSTO 6, 20 
SETEMBRO 3, 17 

€ 2380,– por pessoa em duplo 
€   855,– suplemento individual 

 


