
Império Viking / 13 dias 2021 
Copenhagen – Helsinki 
Tour Code: COPHEL 
Guia acompanhante em espanhol (com conhecimentos em 
português) 
 
ROTEIROS SATO TOURS 
Categoria: Escandinávia, Escandinávia e Finlândia, Escandinávia e Repúblicas Bálticas  
 
DIA 1 Sex COPENHAGEN  
Chegada ao aeroporto, traslado ao hotel e acomodação em Copenhagen.  
 
DIA 2 Sab COPENHAGEN  
Café da manhã e visita panorâmica à cidade, percorrendo seus principais monumentos e lugares históricos como 
a Praça da Prefeitura, Palácio de Christiansborg (atual sede do Parlamento), Fonte da Deusa Gefion, porto de 
Nyhavn com suas pitorescas e coloridas casas do século XVII e claro o emblema da cidade, a famosa Pequena 
Sereia. Acomodação.  
 
DIA 3 Dom COPENHAGEN - AARHUS - KRISTIANSAND  
Pela manhã, saída em ônibus para a cidade de Odense, cruzando o estreito de Storebaelt por uma das obras mais 
importantes da engenharia dinamarquesa, as pontes que unem as ilhas de Zealand e Funen. Breve parada em 
Odense, mundialmente conhecida por ser o berço de uma das mais famosas personalidades dinamarquesas, 
Hans Christian Andersen. Continuação para Aarhus, a segunda maior cidade na Dinamarca e uma das mais 
antigas. Tempo livre e visita à cidade. Depois, continuação para Hirtshals e embarque em ferry para atravessar o 
Mar do Norte seguindo para Kristiansand, na Noruega. Jantar buffet a bordo. Desembarque e acomodação.  
 
DIA 4 Seg KRISTIANSAND - STAVANGER  
Café da manhã e passeio pelo centro da cidade. Ao meio-dia, continuação para Stavanger, famosa por ser a maior 
cidade de casas de madeira da Europa. Seu fotogênico bairro antigo, composto por 173 casas antigas de madeira, 
suas estreitas ruas de paralelepípedos e suas coloridas casas portuárias dão à cidade um ar muito pitoresco. 
Acomodação.  
 
DIA 5 Ter STAVANGER  
Café da manhã e saída para o porto de Stavanger, onde embarcamos para desfrutar das encantadoras paisagens 
naturais com uma geologia espetacular e curiosidades que nos oferece o Lysefjord ou fjord claro, cujo nome é 
devido à cor do granito de suas montanhas. Durante a travessia de barco podemos admirar uma das mais 
famosas formações rochosas do país, Preikestolen ou o‚púlpito’, que tem uma queda vertical de 604 m, cenário de 
uma das cenas do filme Missão Impossível. No retorno à cidade, recomendamos visitar em seu tempo livre o 
interessante Museu do Petróleo.  
 
DIA 6 Qua STAVANGER - BERGEN  
Café da manhã e saída para Bergen percorrendo a costa norueguesa e seus fjords através de túneis, pontes e 
trechos em barco. Chegada a Bergen e acomodação. Em seguida, visita panorâmica a Bergen, uma das cidades 
mais antigas da Noruega, localizada num promontório nas margens do Mar do Norte. Como locais de maior 
interesse se destacam a Fortaleza, Hakonshallen, Bryggen (instalações portuárias do século XVI) e a igreja 
românica de Maria. Acomodação.  
 



DIA 7 Qui BERGEN - OSLO  
Café da manhã e saída para Gudvangen através de uma cativante paisagem de florestas, rios, cachoeiras e lagos 
cercados por montanhas. Em Gudvangen tomamos um ferry para Flåm, atravessando a parte mais bonita e 
espetacular do ‚Fjord dos sonhos’. Desembarque e continuação em ônibus para Oslo pela encantadora paisagem 
norueguesa. Chegada a Oslo e acomodação na capital norueguesa.  
 
DIA 8 Sex OSLO  
Café da manhã e visita à “capital viking“, situada ao fundo do fjord homônimo, passando pela Prefeitura, pelo 
castelo Akershus, Palácio Real, Parlamento e Parque Vigeland com as famosas esculturas de bronze de Gustav 
Vigeland, que simbolizam o ciclo da vida do ser humano e o grande monólito com seus 121 corpos entrelaçados. À 
tarde, passeio opcional (não incluído) aos museus marítimos situados na ilha Bygdöy, com visita aos famosos 
barcos vikings dos quais se destaca o barco da Rainha Viking Asa. Em seguida veremos o museu Framhaus, com 
o barco polar Fram, construído para o capitão Nansen em sua epopéia ao Polo Norte. Tarde livre para passear 
pelo animado distrito de Oslo conhecido como Akerbrygge, instalações portuárias revitalizadas com restaurantes, 
bares, discotecas e lojas. Acomodação.  
 
DIA 9 Sab OSLO - ESTOCOLMO  
Café da manhã e saída para Estocolmo percorrendo as impressionantes paisagens da província de Varmland, 
com seus lagos e grandes bosques. Chegada à tarde. Acomodação em Estocolmo.  
 
DIA 10 Dom ESTOCOLMO  
Café da manhã e visita panorâmica à cidade passando pelo Palácio Real, Prefeitura, Museu nacional e Ópera. 
Acomodação em Estocolmo.  
 
DIA 11 Seg ESTOCOLMO - CRUZEIRO - HELSINKI  
Café da manhã e tempo livre. Às 15:30h, traslado para o porto e embarque no cruzeiro Tallink-Sija Line, que 
dispõe de 3 restaurantes, clube noturno, discoteca e lojas livres de impostos. Acomodação em cabines duplas 
externas categoria A.  
 
DIA 12 Ter HELSINKI  
Café da manhã buffet a bordo e chegada a Helsinki às 10:00h. Desembarque e visita panorâmica à capital da 
Finlândia, também conhecida como “a cidade branca do norte“. Na visita passamos pela Igreja Ortodoxa da 
Trindade, vestígio do Domínio russo, Praça do Senado, Temppeliaukion Kirkko, igreja luterana de planta circular 
escavada na rocha cuja cúpula tem a forma de uma gigantesca espiral com filetes de cobre. Tarde livre. 
Acomodação em Helsinki.  
 
DIA 13 Qua HELSINKI  
Café da manhã e traslado para o aeroporto. 
 
 

Serviços incluídos 
• Carregadores nos hotéis 
• Guia acompanhante em espanhol (com conhecimentos de português) 
• 11 noites com café da manhã tipo buffet 
• Cruzeiro de 1 noite Tallink-Silja Line, cabine externa com janela 
• Jantar buffet no ferry 
 
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares na categoria, conforme a cidade) 
COPENHAGEN: RADISSON SCANDINAVIA****(*) 
KRISTIANSAND: HOTEL RADISSON BLU CALEDONIEN****(*) 
STAVANGER: SCANDICROYAL****(*) 
BERGEN: THONROSENKRANTZ****(*) 



OSLO: THON OPERA****(*) 
ESTOCOLMO: COURTYARD BY MARRIOTT**** 
HELSINKI: SOKOS PRESIDENTTI****(*) 
 
Favor consultar notas importantes para esta categoria de tours 
 
 

SAÍDAS 2021  TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

MAIO 7, 21 
JUNHO 4, 18 
JULHO 2, 16, 30 
AGOSTO 13, 27 
SETEMBRO 10, 24 

€ 2570,– por pessoa em duplo 
€ 1140,– suplemento individual 

 


