
Essência do Mar Báltico / 11 dias 2020 
Oslo - Gotemburgo - Copenhagen - Estocolmo -  
Tallinn - Helsinki 
Junho - Setembro 2020 
 
Tour Code: GMB 
Guia em espanhol 
 
  
 
DIA 1 / Sab: CHEGADA A OSLO 
Chegada a Oslo e serviço regular de traslado de chegada ao Hotel Scandic Sjolust **** ou similar, reunião de 
boas-vindas. 
 
DIA 2 / Dom: OSLO - GOTEMBURGO 
Começamos o dia com visita panorâmica à capital norueguesa. Apreciamos a vista do terraço externo da Ópera 
de Oslo, antes de continuarmos para a ilha de Bygdoy, Parque Vigeland, Palácio Real e a rua principal, Karl 
Johan. Saída para Gotemburgo. À tarde, chegada à terra das lendas suecas e da conhecida província de Vastra, 
Gotaland. Chegada e check-in no Hotel Scandic Molndal **** ou similar. 
 
DIA 3 / Seg: GOTEMBURGO - COPENHAGEN 
Pela manhã cedo nos dirigimos para a encantadora capital dinamarquesa, Copenhagen. Durante a viagem, 
passamos por belas cidadezinhas suecas até a chegada à cidade de Helsingborg, situada no estreito de Øresund. 
Curta travessia de ferry para a cidade de Elsinor, na Dinamarca. Chegada a Copenhagen no final da tarde. Check-
in no Hotel Scandic Sydhavn **** ou similar. À tarde, visita ao Parque Tivoli. Localizado no coração de 
Copenhagen, o Parque Tivoli é uma das principais atrações da cidade, um parque de diversões aberto em 1843, 
com mais de 175 anos. Entre suas atrações estão montanhas-russas, trens, carrosséis e brinquedos aquáticos, 
entre outros. 
 
DIA 4 / Ter: COPENHAGEN 
Pela manhã, visita panorâmica à cidade, uma introdução perfeita à ‘Maravilhosa Copenhagen’. Iniciando pela 
praça da prefeitura, onde começa a famosa rua ‘Stroget’, passaramos pelo Parque Tivoli e, mais tarde, pela Nova 
Gliptoteca Carlsberg e pelo Museu Nacional. Depois, pode-se ver a Antiga Bolsa de Valores e a Igreja Naval, a 
praça Kongens Nytorv, o Teatro Real Dinamarquês, o pitoresco porto de Nyhavn e a escultura da Pequena Sereia. 
Tarde livre para atividades individuais. 
 
DIA 5 / Qua: COPENHAGEN - ESTOCOLMO 
Pela manhã, Saída em ônibus para Estocolmo. Deixando a maravilhosa Copenhagen, passarmos por belas 
cidadezinhas suecas, com uma parar e tempo livre para almoço por conta própria. Chegada a Estocolmo à tarde e 
check-in no Scandic Malmen Hotel **** ou similar. 
 
DIA 6 / Qui: ESTOCOLMO - TALLINN 
A cidade de Estocolmo é construída em 14 ilhas, conectadas por 57 pontes. A capital sueca tem um caráter único, 
com seu grande contraste entre os edifícios da Cidade Antiga e a arquitetura moderna. Estocolmo é 
orgulhosamente chamada de ‘a Bela sobre a Água’ e um percurso turístico incluindo uma caminhada pela manhã 
pela cidade antiga será uma experiência memorável. Visitamos a Cidade Antiga, ‘Gamla Stan’, passeando por 
suas ruas estreitas; a Catedral de Estocolmo, com seus setecentos anos, sede do Arcebispado, é um dos lugares 



para se contemplar durante a caminhada pela cidade antiga, onde também vemos Stortorget. Traslado ao porto 
para saída em ferry noturno para Tallinn. Jantar a bordo do ferry. 
 
DIA 7 / Sex: TALLINN 
Pela manhã, chegada a Tallinn, capital da Estônia. Traslado de chegada e check-in no Hotel Radisson Blu 
Olympia **** ou similar. Dia livre em Tallinn para atividades por conta própria. 
 
DIA 8 / Sab: TALLINN 
Tallinn é uma adorável mistura de tranquilidade medieval e vida urbana moderna. A Cidade Antiga medieval é um 
lugar muito animado no verão, com muitas lojas, galerias, lojas de souvenirs, cafés e restaurantes ao ar livre. A 
visita nos leva pelas muralhas medievais, e na Cidade Antiga vemos o Castelo Toompea, Catedral Dome, Catedral 
Alexander Nevsky, a Prefeitura Medieval e o salão medieval do Grande Grêmio. À tarde, é oferecida uma excursão 
opcional ao Parque Kadriorg e visite ao KUMU, o novo museu de arte da Estônia, com suas coleções de artes 
clássicas e contemporâneas. A tarde oferece um jantar medieval opcional no Restaurante Maikrahv. 
 
DIA 9 / Dom: TALLINN - HELSINKI 
Após a manhã livre, seguimos para Tallinn para pegar o ferry para Helsinki e desfrutar uma refrescante viagem 
pelo arquipélago antes da chegada a Helsinki. Chegada a Helsinki, traslado ao hotel e check-in no Hotel Glo Art 
**** ou similar. 
 
DIA 10 / Seg: HELSINKI 
Helsinki se situa bem no encontro das culturas ocidental e oriental, o que se reflete em todos os lugares da verde e 
viva capital finlandesa. A visita nos leva aos arredores do porto, rua central Mannerheim e edifício do Parlamento, 
Praça Finlandia, monumento de Sibelius e igreja escavada na rocha. A tarde oferece uma excursão opcional à 
Fortaleza de Suomenlinna, um tesouro cultural cuja construção começou no século XVIII como uma fortaleza 
marítima. Localizada em uma ilha, a fortaleza é uma atração única para os visitantes. A noite oferece opcional 
jantar finlandês no restaurante Salve. 
 
DIA 11 / Ter: HELSINKI 
Café da manhã. Traslado opcional ao aeroporto / porto. 
 
 
Serviços incluídos 
- 9 noites em hotéis 4 estrelas com localização central 
- 1 noite a bordo do ferry Estocolmo-Tallinn (cabine externa)  
- 10 cafés da manhã estilo buffet 
- 1 jantar buffet a bordo do ferry Estocolmo-Tallinn 
- Reunião de boas-vindas 
- Entrada no Parque Tivoli, salão medieval do Grande Grêmio em Tallinn e igreja escavada na rocha 
- Serviço de guia exclusivo em espanhol para todas as saídas 
- Serviço de ônibus ou micro-ônibus de primeira classe com serviço Wi-Fi 
- Traslado regular de chegada ao aeroporto de Oslo 
 
Opcional: 
- Excursão de 3 horas ao Parque Kadriorg e visita ao KUMU: EUR 40 pp 
- Jantar medieval no restaurante Maikrahv em Tallinn: EUR 40 pp 
- Excursão de 3 horas à Fortaleza de Suomenlinna: EUR 60 pp 
- Jantar finlandês no restaurante Salve: EUR 60 pp 
- Traslado do Hotel Glo Art para o Aeroporto de Helsinki: EUR 80 para veículo privativo (1-3 pessoas), EUR 100 
em micro-ônibus privativo (4-7 pessoas) 
 



SAÍDAS 2020  TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

GMB12: 20.06 - 30.06 
GMB15: 11.07 - 21.07 
GMB17: 25.07 - 04.08 
GMB19: 08.08 - 18.08 
GMB22: 29.08 - 08.09 
GMB23: 05.09 - 15.09 

Em apt Duplo € 1395  
Suplemento Individual € 600 

 


