
Escandinávia Fabulosa / 11 dias 2022 
Copenhagen – Estocolmo 
 
Tour Code: BDMFS 
Guia acompanhante dias 1-10 
*Saídas bilíngues também em português  
Categoria: Escandinávia  
 
Desfrute o melhor da Escandinávia incluindo suas sublimes capitais e os impressionantes fjords 
noruegueses. Vivencie a cultura e a história destas capitais e a natureza virgem dos fjords. Desfrute esta 
fabulosa parte do mundo com sua história e natureza incríveis. 
 
DIA 1 / Qua: Chegada a COPENHAGEN 
Chegada a Copenhagen. Encontro com o representante em inglês da Via Hansa & Borealis para o serviço de 
traslado regular de chegada ao hotel. Durante o check-in, consulte a recepção sobre sua carta de boas-vindas da 
Via Hansa & Borealis com informação detalhada sobre o horário e ponto de encontro com o guia acompanhante. 
Breve reunião de boas-vindas para receber informações sobre o programa da viagem. Dia livre. Acomodação no 
Hotel Scandic Spectrum**** ou similar. 
 
Opcional: Parque Tivoli / PREÇO: 30 EUR/PESSOA  
Saída do hotel às 19:30h / Pré-reserva e no local 
Localizado no coração de Copenhagen, o Tivoli Park é uma das principais atrações da cidade, um parque de 
diversões inaugurado em 1843, com mais de 175 anos. Entre suas atrações, destaque para as montanhas-russas, 
trens, carrosséis, jogos aquáticos, entre outros. Além disso há uma grande variedade de shows culturais 
oferecidos na sala de concertos, teatro de pantomima, centro de conferências e locais para exposições. O parque 
tem um importante espaço verde com jardins magníficos e bem cuidados. Mais de trinta restaurantes e barracas 
de comida oferecem uma excelente variedade gastronômica. O passeio inclui traslado só de ida, entrada e 
caminhada guiada pelo Parque. Retorno ao hotel por conta própria.  
  
DIA 2 / Qui: COPENHAGEN 
Pela manhã, visita panorâmica à cidade, a perfeita introdução à ‘Maravilhosa Copenhagen’. Início pela praça da 
Prefeitura, onde começa a famosa rua pedestre ‘Stroget’, passando pelo Parque Tivoli e seus jardins, Nova 
Glyptoteca Carlsberg e Museu Nacional. Em seguida, antigo edifício da Bolsa de Valores, Igreja Naval e Kongens 
Nytorv, além do Teatro Real, com seu balé mundialmente conhecido. Continuação pelo antigo porto e seus canais, 
Nyhavn, para a impressionante fonte da Deusa Gefion e Palácio Amalienborg, antes de terminar no monumento 
mais famoso de Copenhagen, a estátua da Pequena Sereia. Durante o passeio pode-se também apreciar o 
Palácio Christiansborg e o Castelo Rosenborg, que abriga as Joias da Coroa. A visita termina no hotel. 
 
Opcional: Copenhagen dos dinamarqueses - Horário: 16:00h / PREÇO: 35 EUR/PESSOA 
Duração: Aprox 2,5 - 3 horas / Mínimo 2 pessoas / Pré-reserva e no local 
Inclui: bilhete de metrô, cruzeiro pelo canal de Copenhagen e assistência do guia acompanhante 
Uma ótima 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 este passeio. Visita ao porto de Copenhagen e seus idílicos canais. Uma outra perspectiva da 
cidade, podendo-se admirar do mar seus palácios, igrejas e incontáveis torres, combinadas com a arquitetura 
moderna recente que floresceu na última década. Um clássico passeio de barco combinado com visita a um dos 



locais favoritos de verão dos dinamarqueses, o mercado de alimentos Torvehallerne, com tempo livre para 
saborear as especialidades locais e desfrutar o ambiente descontraído e informal que caracteriza os 
dinamarqueses. Durante o passeio, chance de experimentar um dos melhores benefícios sociais do país - o 
transporte público - fazendo uma curta viagem no moderno metrô de Copenhagen. O passeio termina no centro da 
cidade, ou no hotel para quem desejar. 
  
DIA 3 / Sex: COPENHAGEN - OSLO (Cruzeiro noturno) 
Opcional: Palácio de Rosenborg / PREÇO: 45 EUR/PESSOA 
Saída do hotel às 09:00h - Duração: 2,5h / Mínimo 6 pessoas / Pré-reserva e no local 
Inclui: bilhete de metrô, entrada para o Palácio de Rosenborg e guia 
O Palácio de Rosenborg é um palácio renascentista de conto de fadas no centro de Copenhagen, rodeado por 
jardins encantadores, famoso por abrigar uma bela coleção de joias da coroa dinamarquesa. O Palácio foi 
construído pelo rei dinamarquês Christian IV, ‘o rei construtor’, em 1606, como uma casa de verão no país. É um 
dos exemplos mais impressionantes dos muitos projetos arquitetônicos de Christian IV. O museu do palácio está 
dividido em duas partes: o interior do palácio e as caves onde são expostas as joias da coroa. Uma visita a 
Copenhagen não está completa sem ver esta pérola da arquitetura renascentista. 
 
Manhã livre para curtir as belezas da cidade, e à tarde traslado privativo ao porto para embarque no ferry noturno 
para Oslo. Partida aproximadamente às 15:00h. Jantar e acomodação a bordo em cabine externa. 
 
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 o embarque não ser permitido. 
 
DIA 4 / Sab: OSLO - EIDFJORD 
Café da manhã a bordo. Às 09:45h, chegada a Oslo, a capital norueguesa. Início da viagem em ônibus privativo. 
Passamos por Honefoss e Nesbyen, onde pode-se apreciar uma incrível paisagem que alterna vastos pinheirais e 
lagos. Chegada ao belo vale de Hallingdal e passagem por Gol, seguido de Geilo, pequeno vilarejo rodeado por 
montanhas. Continuação para Hardangervidda, para visita à cachoeira Voringfossen. Viagem para Eidfjord, onde 
está o nosso hotel. Check-in. Acomodação no Hotel Quality Voringfoss**** ou similar. 
  
DIA 5 / Dom: EIDFJORD - BERGEN 
Hoje cruzamos o esplêndido Fjord de Hardanger através da Ponte de Hardanger, uma das pontes suspensas mais 
longas do mundo. Continuação ao longo das margens do fjord passando por Nordheimsund e cruzando florestas 
de bétulas até a chegada a Bergen, cidade reconhecida como capital dos fjords. À tarde, visita panorâmica à 
cidade, na qual pode-se apreciar a Igreja de Santa Maria, Haakonshallen, o colorido e pitoresco mercado de 
peixes e o antigo bairro de Bryggen, Patrimônio Mundial da Unesco (entradas não incluídas). Noite livre. 
Acomodação no Hotel Scandic Torget Hotel**** ou similar. 
 
Opcional: Fløibanen - Apreciando Bergen a partir do topo do Monte Fløyen 
PREÇO: 20 EUR/PESSOA / Duracão: 5-8 min / Pré-reserva e In situ 
O bondinho de Fløibanen, no coração de Bergen, é uma das atrações mais conhecidas da Noruega. O passeio ao 
topo do Monte Fløyen (320 m acima do nível do mar) que leva 5-8 minutos atravessando a ladeira da montanha e 
os bosques e permite apreciar as belas vistas da cidade, é por si só uma experiência incrível. Desde a plataforma 
pode-se desfrutar fantásticas vistas de Bergen e da costa norueguesa. 
 
DIA 6 / Seg: BERGEN - STALHEIM 
Manhã livre para explorar um pouco mais a bela capital dos fjords. À tarde, continuação para a histórica cidade de 
Voss, atravessando uma impressionante paisagem com montanhas e picos nevados. Depois de uma breve 
parada, saída para o Vale de Naeroy, onde está situado o hotel desta noite. Resto da tarde livre para desfrutar as 
fabulosas paisagens de Stalheim. Jantar incluído no hotel. Acomodação no Stalheim Hotel**** ou similar. 
 



DIA 7 / Ter: STALHEIM - FLAAM - FAGERNES 
Saída de Stalheim através do Vale de Naeroy até Gudvangen para embarque em um pequeno cruzeiro ao longo 
do Fjord de Naeroy, um dos mais estreitos e belos do mundo. Chegando a Flaam pode-se participar da excursão 
opcional, ou se optar por não participar, tempo livre. Acomodação no Hotel Scandic Valdres**** ou similar. 
 
Opcional: FLAAMSBANA  / PREÇO: 85 EUR /PESSOA 
Duração: Aprox 2- 2,5 horas  / Mínimo 10 pessoas / Pré-reserva e In situ 
Flaamsbana é uma espetacular viagem ferroviária de 2 horas que oferece incríveis vistas panorâmicas da bela 
natureza selvagem dos fjords da Noruega. Embarque no mundialmente famoso trem de Flaam, que segue através 
de um dos vales mais bonitos do mundo, serpenteando montanha abaixo em um dos trechos ferroviários de 
montanha mais íngremes do mundo. Desfrute essa espetacular viagem ferroviária com vistas de tirar o fôlego, 
descendo da estação de montanha de Myrdal para o pitoresco vilarejo de Flaam, à margem do fjord. À tarde, 
continuação da viagem em ônibus para Fagernes através do Fjord de Aurland, passando por Laerdal e Borgund, 
com breve parada para fotos na antiga igreja de madeira de Borgund, construída no século XIII (entrada não 
incluída). Chegada a Fagernes. Check-in. 
 
Opcional: Mirante de Stegastein / PREÇO: 35 EUR /PESSOA 
Duração: Aprox 2 horas / Mínimo 6 pessoas 
Um passeio imperdível para qualquer visitante de 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. À tarde, continuação em ônibus pelo Fiord de Aurland passando por 
Laerdal. Continuação até Fagernes, passando por Borgund, com parada na antiga igreja de madeira de Borgund, 
do século XIII (entrada não incluída). Chegada a Fagernes. Check-in. 
 
DIA 8 / Qua: FAGERNES - OSLO 
Prosseguimento para Oslo deixando a região dos fjords. No início da tarde, chegada a Oslo e check-in no hotel 
seguido por visita panorâmica à cidade, situada nas margens do Fjord de Oslo. Entre outros pontos de interesse 
destacam-se a Ópera e seu espetacular terraço, de onde pode-se desfrutar uma paisagem magnífica sobre o fjord 
e a cidade, o Parque Vigeland, com as esculturas de Gustav Vigeland, o Palácio Real e a rua principal da cidade, 
Karl Johan. A visita termina no hotel, de onde pode-se continuar a explorar a cidade por conta própria. 
Acomodação no Hotel Scandic Victoria**** ou similar. 
 
DIA 9 / Qui: OSLO - ESTOCOLMO 
Continuação para Estocolmo (em trem ou ônibus). Despedida da Noruega com um magnífico trajeto pela sua 
esplêndida natureza. Atravessando os verdes e exuberantes bosques escandinavos pela região de Varmland, 
chegamos a Karlstad, território de muitas lendas suecas. Parada para almoço por conta própria. No final da tarde, 
chegada a Estocolmo e check-in no hotel. Acomodação no Heymarket by Scandic Hotel **** ou similar. 
 
DIA 10 / Sex: ESTOCOLMO 
Após o café da manhã, visita panorâmica de 3 horas a Estocolmo. A cidade de Estocolmo, construída sobre 14 
ilhas e conectada por 57 pontes, é orgulhosamente chamada de ‘A Beleza sobre a Água’. O passeio inclui uma 
caminhada na Cidade Antiga e visita à parte exterior do edifício da Prefeitura, onde todos os anos se realiza o 
banquete de entrega do Prêmio Nobel. Desfrute o ambiente medieval da Cidade Antiga, ‘Gamla Stan’, com sua 
Catedral e Stortorget, onde teve lugar a ‘Batalha de Sangue de Estocolmo’. Durante a visita pode-se apreciar 
também Fjallgatan, que oferece uma extraordinária vista sobre a cidade de Estocolmo. Resto do dia livre. 
 
Opcional: MUSEU VASA, na continuidade da visita à cidade 
PREÇO: 45 EUR /PESSOA / Duração:  Aprox 2 horas 
Inclui: Guia e visita ao museu / Mínimo 10 pessoas / Pré-reserva e 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 à cidade e 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 orgulho da marinha sueca. O museu foi construído ao redor deste navio de guerra que afundou no porto 
de Estocolmo em 1628 na sua viagem inaugural. Foi encontrado em 1956 e reconstruído em 1961, neste que foi 
um dos momentos mais importantes para a arqueologia marinha. Cuidadosamente restaurado para recuperar o 
seu esplendor original, o Vasa representa um autêntico e importante testemunho da história sueca.  
 
DIA 11 / Sab: ESTOCOLMO - Partida 
Encontro com o representante em inglês da Via Hansa & Borealis para o serviço de traslado regular ao aeroporto 
Estocolmo.  
 
*Favor notar: Os serviços de traslados regulares de chegada incluídos são válidos somente para traslados do 
aeroporto de Copenhagen ao hotel, nas datas de início publicadas, e o traslado regular de saída apenas do hotel 
ao aeroporto de Estocolmo, na data oficial de término 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 
pequeno tempo de espera no aeroporto para traslados de chegada. Este serviço não é válido para passageiros 
com noites adicionais reservadas (antes ou depois da data publicada de início ou de fim do programa) ou que 
requeiram traslados privativos. Para estes passageiros, o translado privativo pode ser reservado mediante 
suplemento. 
 
 
Serviços incluídos 
• 9 noites em hotéis 4*/5* em quartos ‘standard’ (Duplo/Twin) 
• 1 noite a bordo do cruzeiro DFDS Seaways (cabine externa) 
• 10 cafés da manhã tipo buffet 
• 2 jantares  
• Guia acompanhante do dia 1 ao dia 10  
• Ônibus privativo com ar condicionado em todos os trajetos, excursões e visitas mencionadas no programa 
• Visitas guiadas nas cidades de Copenhagen, Bergen, Oslo e Estocolmo 
• O ônibus de longa distância entre os dias 3-8 dispõe de Wi-Fi  
• Traslado regular de chegada do Aeroporto de Copenhagen* apenas no dia do início do tour 
• Traslado regular de saída ao Aeroporto de Estocolmo ARN* Apenas no dia do término do tour 
• Serviço de carregadores de malas nos hotéis e cruzeiro DFDS (excluindo dias 1 e 11)  
• 1 mala e 1 mala de mão por pessoa 
 
 Não inclui:  
- Bebidas e extras 
- Qualquer serviço não mencionado no programa 
 
* Máximo 2 crianças compartilhando quarto com os pais. Devido à natureza desta viagem, não são aceitas 
crianças menores de 5 anos de idade. 
 

SAÍDAS 2022  TARIFAS EM EUROS POR PESSOA: 

Saídas garantidas 2022: 
Junho 01, 29* 
Julho 13, 27* 
Agosto 03*, 17, 31   
Setembro 07* 
 
*Saídas bilíngues também em português  

Em apt Duplo/Twin: € 2380 
Suplemento Individual: € 1050 
3a pessoa em cama extra compartilhando quarto 
Duplo/Twin: € 1975 
 

 


