
Encantos da Suécia e Dinamarca /  
7 dias 2020 
Estocolmo – Copenhagen 
 
Tour Code: VSO-10 
Guia acompanhante bilíngue  
  
 
Um passeio fantástico entre florestas, lagos e castelos 
 
DIA 1: ESTOCOLMO 
Chegada na capital sueca. Bem-vindo/a a Estocolmo, a rainha das águas. Traslados não incluídos. O check-in no 
seu hotel estárá disponível a partir das 15:00h. Se o seu voo chegar cedo, recomendamos deixar suas malas no 
hotel e sair para descobrir esta cidade histórica e vibrante. Encontro com o guia acompanhante no seu hotel à 
tarde, em horario a ser informado. Alojamento no Clarion Amaranten ou similar. 
 
DIA 2: ESTOCOLMO 
Visita à cidade com guia local explorando as principais atrações turísticas e a a cidade antiga, Gamla Stan, com 
suas atraentes ruas de paralelepípedos e edifícios de cores alegres. Veremos o exterior do Palácio Real, a 
Catedral, o Parlamento e a Casa dos Nobres. Tempo para almoço no centro da cidade e tarde livre. Aproveite a 
tarde para visitar alguns dos museus interessantes da cidade ao seu próprio ritmo. Alojamento no Clarion 
Amaranten ou similar. 
 
DIA 3: ESTOCOLMO - CANAL DE GÖTA - KARLSTAD (D | A) / Distância aprox.: 410 km 
Café da manhã no hotel. Saída para Borensberg, para embarque m cruzeiro de 2 horas pelo Canal Göta. Por 
muitos anos o canal artificial Göta foi um canal muito importante na Suécia, tanto econômica como 
estrategicamente. Era o canal principal que corria de leste a oeste, passando por muitos lagos. Hoje em dia é 
acima de tudo um destino de lazer para velejadores, caminhantes e ciclistas. O rio atrai muitos turistas, mas a área 
é grande e ainda pode-se desfrutar a tranquilidade destes lugares. Durante o cruzeiro será servido almoço de dois 
pratos. Desembarque em Motala, de onde saímos em ônibus às margens de um dos maiores lagos da Suécia 
para Karlstad. Alojamento no Scandic Karlstad City ou similar. 
 
DIA 4: KARLSTAD - SAFÁRI DE FOCAS - GOTEMBURGO (D) / Distância aprox.: 390 km 
O dia começa seguindo pela costa oeste da Suécia e do arquipélago de Bohuslän, com mais de mil encantadoras 
ilhas e cidades fascinantes, como Fjällbacka, com suas antigas casas de pau-brasil e recantos  pitorescos. Tudo é 
enquadrado numa natureza idílica, um estilo de vida tranquilo e tradicional em que as atividades são sempre 
relacionadas com o mar (pesca de lagosta, canoagem, caiaque, etc). Almoço no caminho (não incluído). No belo 
vilarejo de Lysekil, embarque num cruzeiro de uma hora e meia através deste belo arquipélago, descobrindo a 
magnífica natureza circundante e as colônias de focas que descansam nas rochas. Depois, continuação para 
Gotemburgo, importante cidade portuária na região oeste, com uma atmosfera cosmopolita. Aproveite a noite para 
desfrutar os muitos restaurantes, lojas e cafés. Alojamento no First Hotel G ou similar. 
 
DIA 5: GOTEMBURGO - CASTELOS DO NORTE DA DINAMARCA - COPENHAGEN / Distância aprox: 300 
km 
Saída para o sul do país. Passamos pela cidade portuária de Helsingborg, onde embarcamos num ferry para 
atravessar para a Dinamarca, para a cidade vizinha de Elsinor (Helsingør). Logo após a chegada, visita à pequena 



parte histórica da cidade com o nosso guía acompanhante. Tempo livre para almoçar. À tarde, visita ao Castelo de 
Frederiksborg, que remonta ao século XVII, é uma das obras arquitetônicas mais marcantes do país, em estilo 
renascentista, e destaca-se por seus majestosos jardins. A caminho da capital dinamarquesa passamos pelo 
Castelo de Fredensborg para uma parada fotográfica (entrada não incluída) nesta que é a residência da familia 
real no outono e primavera. Chegada a Copenhagen no final da tarde. Alojamento no Hotel Tivoli ou similar. 
 
DIA 6: COPENHAGEN 
Pela manhã, visita completa guiada à cidade incluindo as principais atrações dinamarquesas, como a pequena 
sereia, a fonte de Gefion, residência real de Amalienborg, Ópera, canais de Nyhavn, ilha do parlamento, biblioteca 
real, prefeitura e os jardins do Tivoli. Após o city tour, tarde livre para passear pelo centro da cidade ou fazer uma 
excursão opcional. Alojamento no Hotel Tivoli ou similar.  
 
DIA 7: COPENHAGEN - Fim dos nossos serviços 
Dia de partida, o traslado não está incluído, consulte o seu guia sobre a forma mais conveniente para ir para o 
aeroporto. Fim dos nossos serviços. 
 
 
Serviços incluídos 
- 6 noites de alojamento nos hotéis citados ou similares com café da manhã 
- 1 almoço (dia 3) 
- Ônibus e guia acompanhante bilíngue conforme programa 
- Visitas em Estocolmo e Copenhagen 
- Safári de focas 
- Castelos de Frederiksborg 
- Cruzeiro no Canal Göta 
 
Não inclui: 
- Voos internacionais 
- Refeições não mencionadas no programa 
- Bebidas e despesas pessoais 
- Gorjetas 
- Outros serviços não mencionados 
- Traslados 
 
IMPORTANTE: É permitido uma mala de 20kg + 1 mala de mão (10kg). Reservam-nos o direito de negar acesso a 
passageiros que excedam este limite. Informamos que por razões logísticas o programa pode sofrer variações na 
ordem das atividades ter que acontecer na direção inversa. Caso isso se verifique, permanecem as mesmas 
inclusões, alterando apenas a ordem. 
 
 

SAÍDAS 2020  TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

Julho 19, 26 
Agosto 02, 09, 16 

€ 1115,– por pessoa em Duplo 
€  440,– Suplemento individual 

 


