
Essência Nórdica / 12 dias 2019 
Helsinki - Bergen / 12 dias 

Tour code: BDMEN 

Guia em espanhol ou português 

 
 
Dia 01: HELSINKI - Chegada 

Chegada a Helsinki, encontro com representante de língua inglesa da Borealis Destination Management 

para o serviço de traslado regular de chegada ao hotel. Durante o check-in, consulte a recepção sobre 

sua carta de boas-vindas da Borealis Destination Management, com informação detalhada sobre o 

horário e ponto de encontro com seu guia acompanhante. Uma breve reunião será realizada, onde 

receberá informações sobre o programa. Acomodação no Hotel Scandic Grand Marina****. 

 
Dia 02: HELSINKI - ESTOCOLMO (Cruzeiro noturno) 

Café da manhã no hotel. O dia começa com uma visita panorâmica de 2 horas à capital finlandesa, 

também conhecida como a “A Filha do Mar Báltico.” A visita inclui a Praça do Senado, a Universidade e 

Catedral Luterana - que possuem arquitetura neoclássica de 1840, a colorida Praça do Mercado, o 

Parque Kaivopuisto e as residências diplomáticas, a estátua de Marshall Mannerheim, o edifício do 

Parlamento, o Finlandia Hall, a Igreja Ortodoxa Uspenski e o Momumento Sibelius. Também visitamos a 

Igreja Temppeliaukio - também chamada de “A Igreja da Rocha”, uma vez que foi escavada na rocha (a 

Igreja reserva-se o direito de não permitir visitas em caso de cerimônias). A visita termina no porto para 

embarque no  ferry nocturno da Tallink Silja, navegando mais uma vez através do Mar Báltico, com 

destino a Estocolmo. 

 
Dia 03: ESTOCOLMO 

Café da manhã a bordo. Após o desembarque, o guia acompanhará o grupo num breve passeio por 

esta encantadora cidade. Resto do dia à disposição para descobrir a cidade ao seu gosto e ritmo. O 



guia apresentará algumas sugestões. O check-in no hotel está garantido a partir das 15:00h. 

Acomodação no Hotel Scandic Malmen****. 

 
Dia 04: ESTOCOLMO 

Café da manhã no hotel. Encontro com guia local para uma visita panorâmica de 3 horas em Estocolmo, 

a capital da Suécia, uma cidade grande com uma personalidade de cidade pequena. A cidade tem um 

tamanho prático, o que permite que mesmo a pé seja possível cobrir uma grande área em pouco tempo. 

Estocolmo é orgulhosamente chamada de “Beleza na Água” e um passeio pela Cidade Antiga faz da 

visita a esta cidade algo memorável, Estocolmo foi construída sobre 14 ilhas, ligadas por 57 pontes e 

une o caráter único de cidade antiga do século XIII com a arquitetura moderna de alta tecnologia - 

venha descobrir esta cidade de contrastes. As ilhas de Estocolmo são banhadas pelo Lago Mälaren a 

oeste e pelo Mar Báltico a leste, onde o arquipélago com suas 30.000 ilhas aguarda exploração. Volte 

750 anos no tempo e sinta a atmosfera medieval da Cidade Antiga - “Gamla Stan” com suas ruas 

estreitas e empedradas onde se encontra o Palácio Real e a Catedral de Estocolmo - sede do 

Arcebispado. Aqui também pode-se apreciar Stortorget e Fjallgatan, de onde pode-se desfrutar de uma 

fantástica vista sobre Estocolmo. (Visita sem entradas incluídas). Tarde livre para atividades de caráter 

pessoal. 

OPCIONAL * MUSEU VASA na continuidade da visita à cidade  

Preço por pessoa € 45 

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 da cidade. 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 é o orgulho da Marinha Sueca. O museu foi construido ao redor deste navio de 

guerra que se afundou no porto de Estocolmo em 1628, na sua viagem inaugural. Foi encontrado em 

1956 e reconstruido em 1961, este que foi um dos momentos mais importantes para a arqueología 

marinha. O navio foi cuidadosamente restaurado para recuperar o seu esplendor original, o Vasa 

representa um autêntico e importante testemunho da história sueca. Quando a visita terminar 

regressaremos ao centro histórico numa viagem de barco pelo Mar Báltico, o regresso ao hotel depois 

será feito a pé pela animada e vibrante Götgatan, (950m). 

DURACÃO: 2,5 horas aproximadamente 

INCLUI: Guia, visita ao museu, regresso do museu em barco 

RESERVA: Pré-reserva e in situ - MÍNIMO: 2 

 



Dia 05: ESTOCOLMO - COPENHAGEN 

Café da manhã no hotel. Saída bem cedo, o ônibus de longa distância vem nos buscar para nos levar 

até a encantadora cidade de Copenhagen, capital da Dinamarca. Durante o percusro passaremos por 

encantadoras vilas suecas até chegarmos a Malmo. Esta última situa-se mesmo em frente a 

Copenhagen, do outro lado do estreito de Øresund, que dá o nome à famosa ponte que liga os dois 

paises, Suécia e Dinamarca. A ponte de Øresund é uma das mais longas do mundo, tendo a 

particularidade de ser ponte e túnel. Chegada ao final da tarde e check-in no hotel. Noite livre para 

atividades de caráter pessoal. O hotel está situado a 2 paradas de trem da estação central, onde 

encontram entre outras atracções o Parque Tivoli. Serviço shuttle privativo entre o hotel e o centro da 

cidade. Acomodação no Hotel Scandic Sydhavn****. 

OPCIONAL * Parque Tivoli - € 25 

O Parque Tivoli e seus jardins são uma visita obrigatória para qualquer visitante de Copenhagen. 

Localizado no coração da cidade, o Parque Tivoli é uma das princípais atrações de Copenhagen. O 

Tivoli é um parque de diversões que funciona desde 1843, estando prestes a festejar os seus 175 anos, 

para comemorar o aniversário estão previstos inúmeros, interessantes e variados espetáculos durante o 

ano de 2018. Entre as suas atrações destacam-se as montanhas russas, carrosséis e os jogos de água, 

entre outros. Inúmeros espetáculos podem ser assistidos na sala de concertos do parque, e o teatro de 

pantomina é outra opção. O parque oferece ainda um centro de congressos e espaços para exposições. 

O Tivoli dispõe de uma vasta área verde e mais de trinta restaurantes ou quiosques onde o visitante 

pode optar entre os pratos típicos dinamarqueses. Acomodação no Hotel Scandic Sydhavn****. 

 
Dia 06: COPENHAGEN 

Café da manhã no hotel. No período da manhã, visita panorâmica de 3 horas à cidade, este tour é a 

introdução perfeita a ‘Maravilhosa Copenhagen’. A visita começa com a Praça da Prefeitura, onde 

começa a famosa rua pedestre ‘Stroget’. Durante a visita pode-se admirar o parque Tivoli, de 1843, a 

Gliptoteca New Carlsberg e o Museu Nacional. Em seguida, o Antigo Edifício da Bolsa de Valores, a 

Igreja Naval e a Praça dos Novos Reis (Kings New Square), o Teatro Real Dinamarquês. Continuação 

através da área do velho canal, Nyhavn, com suas casas pitorescas e os barcos até a impressionante 

Fonte Gefion e a Residência da família real, o Palácio Real Amalienborg. Por último passaremos pelo 

famoso monumento de Copenhagen, a escultura da Pequena Sereia, conhecida mundialmente pelos 

contos de fada de Hans Christian Andersen. Durante esta visita também pode-se contemplar o Palácio 

Christianborg, a Sede do Parlamento Dinamarquês, e o Castelo de Rosenborg, onde se encontram as 

Joias da Coroa. (Visita sem entradas). A visita termina no hotel. Tarde livre para atividades de caráter 

pessoal ou excursões opcionais. O tour termina no centro da cidade, ou no hotel para quem desejar. No 

final da tarde, serviço shuttle privativo entre o hotel e o centro da cidade. 

OPCIONAL * A COPENHAGEN DOS DINAMARQUESES   



Preço por pessoa € 30  

Esta é uma excelente forma de conhecer a cidade como um dinamarquês. Faremos um passeio de 

barco pelos canais, gastronomía, o metrô, arquitetura e muito mais…. Esta será uma visita com um 

formato diferente, mais relaxada e informativa. O guia passará mais informações sobre esta excursão.  

Uma visita ao redor do porto e seus canais, terá uma perspectiva diferente da cidade, podendo aprecia-

la a partir do mar, vendo os seus palácios, igrejas e inumeras torres, misturados com os edifícios de 

arquitetura moderna que surgiram na última década. Este é um passeio clássico em Copenhagen, mas 

combinado com a visita a um dos pontos preferidos dos dinamarqueses durante o verão - o famoso 

mercado de Torvehallerne. Aqui terá tempo livre para poder desfrutar algumas especialidades locais e 

usufruir deste ambiente relaxado e informal tão característico dos dinamarqueses. Durante o tour há 

também a oportunidade de experimentar uma das maiores vantagens sociais deste país - os transportes 

públicos - efetuando um pequeno trajeto com o moderno metrô de Copenhagen. O tour termina no 

centro da cidade, ou no hotel para quem desejar.  

DURACÃO: Aprox. 2,5 - 3 horas 

INCLUI: O bilhete de metrô, cruzeiro pelos canais de Copenhagen e assistência de guia acompanhante 

RESERVA: Pré-reserva e in situ  

MÍNIMO: 2 

 
Dia 07: COPENHAGEN - OSLO 

Café da manhã no hotel. Cedo pela manhã, saída com destino à capital norueguesa, Oslo. Deixando a 

linda cidade de Copenhagen, seguimos em direção à pitoresca cidade de Helsingoer, ao norte da ilha 

de Zelândia, para embarque numa curta travessia marítima em ferry até Helsinborg, na Suécia. Após 

desembarque, continuação para norte ao longo da costa oeste da Suécia até Oslo. Chegada a Oslo no 

final da tarde, check-in no hotel e resto do dia livre para atividades de caráter pessoal. Acomodação no 

Hotel Scandic Victoria****. 

 
Dia 08: OSLO - TELEMARK 

Café da manhã no hotel. Encontro com o guia local e visita panorâmica de 3 horas à encantadora 

capital norueguesa, magnificamente situada nas margens do fjord de Oslo. Do terraço da Ópera pode-

se desfrutar uma fabulosa paisagem sobre a  cidade antes da continuação até a ilha de Bygdoy. Visita 

ao Parque Vigeland, um dos maiores tesouros culturais da Escandinávia, com as esculturas de Gustav 

Vigeland, que dedicou grande parte da sua vida a esta obra de arte. Também pode-se admirar o Palácio 

Real e a Avenida principal da cidade, Karl Johan. A visita termina no centro da cidade, com liberdade 

para explorar um pouco mais a capital viking ao seu próprio ritmo. O ônibus estará à sua disposição até 

o Museu das Embarcações Vikings (cortesia ida e volta), para aqueles que tenham interesse em visitar 

por conta própria este museu tão interessante. No início da tarde, continuação da viagem até a região 



de Telemark. Ao longo do trajeto atravessamos paisagens magníficas, de beleza natural sem igual. 

Encontraremos uma cidade caracterizada por seus edifícios típicos, museus e o canal de Telemark, que 

na época da sua construção foi considerado como “a oitava maravilha”. Em Hedal faremos uma 

pequena parada para admirar a sua igreja de madeira, considerada uma das maiores da Noruega. 

Faremos outra parada para visitar o Museu de Eidsborg (entrada não incluída, o museu encerra às 

17:00h). Chegada ao hotel e check-in. Jantar no hotel incluído. Acomodação no Hotel Quality Strand****. 

 
Dia 09: TELEMARK - FJORD DE LYSE - STAVANGER 

Café da manhã picnic no hotel. Saída do hotel às 07:00h, caso contrario será impossivel chegar a tempo 

para apanhar o ferry que saí às 12:00 de Lysebotn para Forsand. Travessia do fjord de Lysefjord**. 

Durante a viagem faremos uma parada no Púlpito (esse é também o nome da parada do ferry), onde 

sairão os passageiros que participam na opcional***. Continuação da viagem até Stavanger e check-in 

no hotel.  Resto do dia livre para poder apreciar e descobrir esta cidade encantadora. Não deixe de 

passear pelo centro histórico, onde pode-se admirar as antigas residências e as casas de madeira 

restauradas. 

*O grupo número 8 estará alojado na cidade de Haugesund. 

**Este ferry opera apenas entre o 1 de Junho e 31 de Agosto. Os grupos que chegam fora deste período 

fazem a viagem por terra. 

***A opcional só é realizada até 31 de Agosto. 

OPCIONAL * AO PÚLPITO 

Preço por pessoa - € 95 

Uma das maravilhas do país dos fjords, ‘Preikestolen’ 

A excursão inclui a visita à plataforma do Púlpito. Desfrute este mirante natural com uma paisagem 

maravilhosa. No ponto mais alto ele atinge a altura de 604 m sobre o Fjord de Lyse. Os passageiros que 

participam nesta opcional descem do ônibus na Parada o Púlpito, onde tem início a caminhada de 2 

horas até ao Púlpito (mais duas horas para regressar). A caminhada tem início cerca das 15:30h e 

termina no mesmo local  cerca das 19:30h (TOTAL 4 HORAS de caminhada). No retorno à parada de 

ônibus o Púlpito, traslado em ônibus de linha regular local e ferry. Chegada ao hotel aproximadamente 

às 21:00h. 

(Nota: para os passageiros do grupo 8, a chegada ao hotel em Haugesund será aproximadamente às 

23:00h)  

OS GRUPOS QUE CHEGAM A STAVANGER DEPOIS DE 31 DE AGOSTO NÃO PODEM FAZER A 

REFERIDA TRAVESSIA NEM A OPCIONAL - O TRAJETO É EFETUADO POR TERRA.  

DURACÃO: Aprox. 6-7 horas  

INCLUI: Assistência de guia, traslado e ferry  

RESERVA: Só com pré-reserva  



MÍNIMO: 10 pessoas 

NOTA: A confirmação final da opcional será dada 3 semanas antes da saída  

Acomodação no Hotel Radisson Blu Royal**** 

 
Dia 10: STAVANGER - BERGEN 

Café da manhã no hotel. Logo após o café da manhã, saída para Bergen. Ao longo desta viagem pode-

se desfrutar uma magnífica paisagem entre lagos, fjords e floresta. Atravessamos o fjord de Mortavika 

(ferry Mortavika-Arsvagen). Seguimos ao longo da costa até Sandviksvägen (ferry Sandviksvägen-

Halhjelm). Após mais uma travessia em ferry, continuação até Bergen, esta que é a segunda maior 

cidade da Noruega e também conhecida como a “cidade de madeira”. Bergen é considerada uma das 

“portas de entrada para os fjords”. Na chegada vamos diretamente para o famoso Mercado de Peixes, 

com tempo livre para almoço (almoço não incluído). Uma breve visita panorâmica à cidade será 

realizada após o tempo livre e check-in no hotel. Acomodaçao no Hotel Radisson Blu Royal****. 

 
Dia 11: BERGEN 

OPCIONAL * FJORD DOS SONHOS E TREM PANORÂMICO FLAAMSBANAN 

Preço por pessoa - € 130 com cruzeiro no fjord   

Preço por pessoa - € 185 com cruzeiro no fjord e trem panorâmico de Flaam 

Um viagem por uma das paisagens mais emblemáticas da Noruega 

Após o café da manhã, saída do hotel com o guia nos dirigindo para o coração dos fjords noruegueses. 

Atravessamos montanhas e tunéis e encantadoras vilas até a chegada a Voss, esta pequena cidade no 

coração das montanhas é um encanto para os apaixonados por esportes de verão e de inverno (esqui). 

Aqui faremos uma pequena parada, para depois seguir para a região de Sogn e Fjordane, onde se 

encontra o fjord mais largo e profundo de Noruega, o Sognefjord, ou Fjord dos Sonhos em português.  

Durante o dia está previsto um pequeno cruzeiro pelo fjord mais emblemático de Noruega. Chegada a 

Flaam, pequena vila nas margens do fjord, onde tem início a viagem no idílico trem panorâmico 

Flaamsbanan, passando por entre as montanhas até Myrdal. Retorno a Flaam no mesmo trem. Esta é 

conhecida como a viagem de trem mais bela do mundo. Os passageiros que não optem pela viagem de 

trem terão tempo livre em Flaam. Retorno a Bergen em ônibus.  

DURACÃO: Aprox. 10-11 horas  

INCLUI: Guia, ônibus privativo, cruzeiro de 2,5 horas, trem panorâmico Flaam-Myrdal-Flaam 

RESERVA: Pré-reseva e in situ  

MÍNIMO: 10 pessoas - A confirmação final da opcional será dada 3 semanas antes da saída 

 



Dia 12: BERGEN - Partida 

Café da manhã no hotel. Encontro com representante de língua inglesa da Borealis Destination 

Management para o serviço de traslado regular ao aeroporto. 

 

 
Serviços incluídos 

- 10 noites nos hotéis mencionados em quartos standard duplo/twin com banheiro privativo 

- 1 noite a bordo do cruzeiro Tallink Silja (cabine interna) 

- 11 cafés da manhã tipo buffet 

- 1 jantar (conforme programa) 

- Guia profissional acompanhante bilingue do dia 01 ao dia 12 incluído 

- Ônibus privativo com ar condicionado em todos os trajetos, excursões e visitas mencionadas no 

programa 

- Ônibus de longa distância entre os dias 05-10 oferece Wi-Fi 

- Visitas e excursões como mencionado no programa 

- Visitas panorâmicas nas cidades de Helsinki, Tallinn, Estocolmo, Copenhagen, Oslo e Bergen 

- Traslado regular de chegada do Aeroporto de Helsinki* 

- Traslado regular de saída ao Aeroporto de Bergen* 

- Serviço de carregadores de malas nos portos de Helsinki e Estocolmo 

 

Não inclui: 

- Bebidas e extras 

- Nenhum serviço não mencionado no programa 

- Serviço de carregadores de malas nos hotéis 

 
Saídas 2019  

Maio 19, 26 

Junho 02, 09, 16, 30 

Julho 07, 14, 21, 28 

Agosto 04, 11, 18, 25 

Setembro: 01, 08 

 
TARIFAS EM EURO/ PESSOA: 

Em apt Duplo € 1995  

Suplemento Individual € 895 

3ª pessoa em Duplo € 1835 


