
Escandinávia e Fjords / 12 dias 2021 
Helsinki – Copenhagen 
Tour Code: INDSCAND / Sato Individual 
 
ROTEIROS SATO TOURS 
Categoria: Escandinávia, Escandinávia e Finlândia  
 
DIA 1 HELSINKI  
Chegada e traslado ao hotel. Acomodação em Helsinki.  
 
DIA 2 HELSINKI - CRUZEIRO - ESTOCOLMO  
Café da manhã e visita panorâmica à capital finlandesa, também conhecida como “a Cidade Branca do Norte”. 
Nesta visita passamos pela igreja ortodoxa da Trindade vestígio de domínio russo, Praça do Senado, 
Temppeliaukio Kirkko, igreja luterana circular escavada na rocha cuja cúpula tem a forma de uma gigantesca 
espiral feita de fios de cobre. Tarde livre para atividades pessoais. Às 15:30, traslado para o porto para embarque 
no cruzeiro Viking Line para Estocolmo, que dispõe de 3 restaurantes, clube noturno, discoteca e lojas livres de 
impostos. A travessia segue por um belo arquipélago de mais de 24.000 ilhas que se estendem ao longo das 
costas sueca e finlandesa. Acomodação em cabines duplas externas categoria A.  
 
DIA 3 ESTOCOLMO  
Café da manhã buffet a bordo e desembarque às 09:40h. Em seguida, visita panorâmica a Estocolmo, a capital 
sueca, que está assentada em 14 ilhas unidas entre si por belas pontes e é conhecida mundialmente como a 
“Rainha das Águas“. Acomodação em Estocolmo.  
 
DIA 4 ESTOCOLMO  
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Estocolmo.  
 
DIA 5 ESTOCOLMO - BERGEN  
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto para voo regular para Bergen. Chegada no aeroporto de Bergen e 
traslado ao hotel. Acomodação em Bergen.  
 
DIA 6 BERGEN  
Café da manhã e visita à região do fjords, incluindo visita a Myrdal, Flaam e Aurlandsfjord. Visita aos fjords em 
transporte regular (trem público, cruzeiro e ônibus público) sem assistência. Acomodação em Bergen.  
 
DIA 7 BERGEN - OSLO  
Café da manhã e traslado à estação de trem. Saída em voo regular (ou trem, se preferir) para Oslo e traslado ao 
hotel. Acomodação.  
 
DIA 8 OSLO  
Café da manhã no hotel e visita à “capital viking”, situada ao fundo do fjord homônimo passando pela Prefeitura, 
castelo de Akershus, Palácio Real, Parlamento e Parque Vigeland com as famosas esculturas de Gustav Vigeland 
que simbolizam o ciclo de vida o ser humano e o grande monólito com seus 121 corpos entrelaçados. 
Acomodação em Oslo.  
 



DIA 9 OSLO - CRUZEIRO DFDS - COPENHAGEN  
Café da manhã e manhã livre. À tarde, traslado para o porto e embarque no cruzeiro DFDS para Copenhagen. 
Acomodação em cabine externa com janela.  
 
DIA 10 COPENHAGEN  
Café da manhã e chegada a Copenhagen às 09:45h. Desembarque e visita à cidade, percorrendo os principais 
monumentos e lugares históricos como a Praça da Prefeitura, Museu Nacional, edifício da Bolsa, palácio 
Christiansborg,, fonte da Deusa Gefion e o porto Nyhavn. Passando por Langelinje chega-se ao emblema da 
cidade, a famosa Sereia. Acomodação.  
 
DIA 11 COPENHAGEN  
Café da manhã e dia livre. Acomodação em Copenhagen.  
 
DIA 12 COPENHAGEN  
Café da manhã e traslado para o aeroporto de Copenhagen. 
 
 
Serviços incluídos 
• 9 noites acomodação c/ café da manhã buffet 
• 1 noite cruzeiro DFDS em cabine dupla externa com janela 
• 1 noite cruzeiro Viking Line em cabine dupla externa com janela 
• Traslados de chegada e saída em todas as cidades, com motorista local 
• Visita à cidade em veículo privativo, com guia licenciado em espanhol em Helsinki, Estocolmo, Oslo e 
Copenhagen 
• Pacote transporte “Norway in a Nutshell” para visita aos fjords em Bergen 
• Passagem aérea Estocolmo-Bergen 
• Passagem aérea ou de trem Bergen-Oslo 
 
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares na categoria, conforme a cidade) 
HELSINKI: RADISSON BLU PLAZA****(*) 
ESTOCOLMO: CLARION SIGN****(*) 
BERGEN: RADISSON BLU ROYAL****(*) 
OSLO: CLARION THE HUB****(*) 
COPENHAGEN: ADMIRAL****(*) 
 
 

SAÍDAS 2021 TARIFAS: 

SAÍDAS DIÁRIAS TARIFAS EM EUROS por pessoa em duplo  
Base 6 pax € 4080,– 
Base 5 pax € 4260,– 
Base 4 pax € 4560,– 
Base 3 pax € 5025,– 
Base 2 pax € 5770,– 
 
Base 1 pax € 8960,– (em individual) 

 


