
Lendas Russas, Bálticas e Escandinavas / 20 dias 2019 
Moscou - St Petersburg - Helsinki (Tallinn) - Estocolmo - Hamar - Bergen - Balestrand - Oslo - 
Copenhagen / 20 dias 

Tour Code: TN-LEYEBMC 

Guia em português ou espanhol  

 
 

Dia a dia 
DIA 01: MOSCOU 

Chegada e traslado do aeroporto para o hotel. Encontro com o guia acompanhante da viagem no hotel, 

horário a ser informado no ato da reserva. Alojamento no Hotel Radisson Slavyanskaya**** ou similar. 

 
Dia 02: MOSCOU 

Pela manhã, visita panorâmica incluindo os mais famosos pontos da cidade, como a Praça do Teatro 

Bolshoi, a Universidade, entre outros. Visitaremos também o Kremlin, que em russo significa ‘fortaleza’, 

e que foi designado patrimônio mundial pela UNESCO, e o famoso Metrô (a visita inclui entradas no 

Kremlin e suas catedrais e o bilhete do Metrô). Final da tarde livre ou passeio opcional. Alojamento. B 

 
Dia 03: MOSCOU 

Dia livre ou passeio opcional. Alojamento. B 

 
Dia 04: MOSCOU - ST PETERSBURG 

Manhã livre. Na hora indicada, traslado para a estação de trem para embarque no trem de alta 

velocidade Sapsan para St Petersburg. Chegada no final da tarde e visita panorâmica, incluindo alguns 

dos principais pontos turísticos. Alojamento no Hotel Park Inn ou similar. B 

 



Dia 05: ST PETERSBURG 

Pela manhã, continuação do o city tour com visita à Fortaleza de São Pedro e São Paulo e ao Museu 

Hermitage, que além de ser um dos mais famosos do mundo, possui uma coleção de mais de 3 milhões 

de peças de arte da cultura mundial. Tarde livre e alojamento. B 

 
Dia 06: ST PETERSBURG 

Dia livre ou passeio opcional. Alojamento. B 

 
Dia 07: ST PETERSBURG - HELSINKI 

Depois do café da manhã, traslado para a estação de trem para embarque no trem de alta velocidade 

Allegro para Helsinki, com chegada no início da tarde. Traslado e tarde livre. Alojamento no Hotel 

Scandic Grand Marina****. B 

 
Dia 08: HELSINKI - TALLINN - HELSINKI 

Pela manhã, saída para o porto para embarque no ferry para Tallinn, Após a travessia de 2 horas 

chegamos à linda capital da Estônia. Na chegada, passeio panorãmico por esta encantadora cidade 

medieval onde se sobressai o Castelo de Toompea, a Catedral de Alexander Nevsky, a cúpula da igreja, 

a praça do Mirador e a praça da prefeitura. Algum tempo livre até a volta ao porto para retorno para 

Helsinki, onde chegaremos à noite. Traslado e alojamento. B 

 
Dia 09: HELSINKI - ESTOCOLMO 

Pela manhã, visita panorâmica à capital finlandesa, também conhecida como ‘A Cidade Branca do 

Norte’. Durante a visita passamos pela Catedral Ortodoxa de Uspenski, Praça do Sendo, igreja luterana 

Tempeliaukkio, escavada em uma grande rocha e com uma cúpula em forma de uma gigantesca espiral 

de fios de cobre (entrada incluída), parque com o monumento a Sibelius, mercado do porto e a rua 

Esplanaadii. À tarde, traslado para o porto para embarque no cruzeiro noturno Tallink-Silja para 

Estocolmo. Durante a travessia podemos desfrutar a beleza do arquipélago sueco, que conta com mais 

de 24.000 ilhas. Os clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite no navio, pois não 

terão acesso às bagagens durante a viagem. Jantar a bordo e alojamento em cabines com janela. B+D 

 
Dia 10: ESTOCOMLO 

Chegada pela manhã e traslado para hotel para alojamento no hotel Clarion Stockholm ou similar. Resto 

do dia livre. 

 
Dia 11: ESTOCOLMO 

Pela manhã, passeio panorâmico por Estocolmo visitando a parte antiga da cidade, Gamla Stan, com 

suas pequenas praças, ruelas e edifícios coloridos. Contemplaremos o exterior do Palácio Real, a 



Catedral, o Parlamento e a Casa dos Nobres. Tarde livre para explorar esta maravilhosa cidade, 

conhecida como ‘Rainha das Águas’, ou realizar uma excursão opcional visitando a famosa prefeitura 

de Estocolmo e um dos museus mais visitados da Escandinávia, o museu do navio de guerra Vasa, 

naufragado na sua viagem inaugural no século XVII. Alojamento. B 

 
DIA 12: ESTOCOLMO - HAMAR 

Saída pela manhã em ônibus de longa distância. Passaremos pela região dos lagos até chegarmos à 

atrativa cidade sueca de Mariefred, onde faremos uma breve parada para apreciar o belo castelo de 

Gripsholm. Este castelo remonta a uma primitiva fortificação erguida em 1370 e é considerado um dos 

mais belos monumentos históricos da Suécia. Prosseguimento da viagem até a chegada à cidade de 

Karlstad, onde faremos uma parada e continuamos a viagem atravessando a fronteira norueguesa e 

passando pela costa do maior lago da Noruega, o Mjosa. Nas margens deste lago encontramos a 

encantadora cidade de Hamar. Jantar e alojamento no Scandic Hamar Hotel**** ou similar. B+D 

 
DIA 13: HAMAR - BERGEN 

Saída pela manhã prosseguindo para Sogn og Fjordane, região onde se encontra o fjord mais largo e 

profundo da Noruega, o Sognefjord, conhecido como o Fjord dos Sonhos. Navegaremos pelo Fjord dos 

Sonhos de Flåm até Gudvangen, onde contemplaremos as águas verdes cristalinas, impressionantes 

falésias e cachoeiras. No final do cruzeiro, continuação da viagem para Bergen. Passamos pela região 

de Hordaland e Voss, um lugar perfeito para os amantes da natureza, cuja paisagem nos presenteia 

com cenários de sonho. Chegada a Bergen no final do dia. Alojamento Scandic Ørnen Hotel**** ou 

similar. B 

 
Dia 14: BERGEN 

Pela manhã, visita panorâmica à cidade com o guia acompanhante. Bergen é considerada uma das 

mais charmosas cidades da Europa e foi em tempos passados a capital da Noruega. Visitamos o 

Mercado de Peixes e Bryggen, com as suas casas hanseáticas, entre outros pontos turísticos. Tarde 

livre ou possibilidade de fazer um passeio opcional à casa do famoso compositor Norueguês Edvard 

Grieg. Alojamento. B 

 
DIA 15: BERGEN - BALESTRAND 

Manhã livre. Saída para Balestrand. Tomaremos um ferry de Oppedal para Lavik e chegaremos a uma 

encantadora área dos fjords onde está localizado o famoso hotel Kviknes. Este lugar histórico e 

romântico está inserido num cenário natural de enorme beleza. Jantar e alojamento no Kviknes 

Hotel****. B+D 

 



DIA 16: BALESTRAND - OSLO 

Pela manhã, prosseguimento da viagem para Oslo. No caminho teremos dois curtos percursos em 

ferries e paramos em Borgund, para visita à bela igreja de madeira, Borgund Stavkirke (entrada 

incluída), expoente máximo da arte norueguesa em madeira; as árvores utilizadas na sua construção 

foram cortadas nos finais do século XII e desde esses tempos fazem parte desta fantástica paisagem, 

tornando esta igreja uma das mais visitadas e fotografadas da Noruega. Continuação para Oslo, com 

chegada no final do dia. Final do percurso em ônibus de longa distância. Alojamento no Thon Opera 

Hotel**** ou similar. B 

 
DIA 17: OSLO 

Pela manhã, passeio panorâmico pela cidade conhecendo o Parque Frogner, com as famosas 

esculturas do artista Gustav Vigeland, o Palácio Real, a fortaleza medieval Akershus e o exterior da 

Prefeitura de Oslo. Tarde livre para conhecer mais a capital da Noruega, ou possibilidade de fazer um 

passeio opcional aos famosos museus marítimos da Península de Bygdoy: museu dos barcos vikings, 

Kon-tiki e Fram. B 

 
DIA 18: OSLO - DFDS SEAWAYS - COPENHAGEN 

Manhã livre para nos despedirmos da capital da Noruega. Depois da hora de almoço, traslado para o 

porto para embarque no cruzeiro noturno DFDS para Copenhagen. Durante a travessia podemos 

aproveitar as várias atrações a bordo, como música ao vivo, lojas, restaurantes e bares, entre outras. 

Os clientes deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite no navio, pois não terão acesso às 

bagagens durante a viagem. Jantar e alojamento em cabines com janela. B+D 

 
DIA 19: COPENHAGEN 

Saída do Porto e visita panorâmica em Copenhagen contemplando os pontos mais espetaculares desta 

capital, a fonte de Gefion, a Residência Real de Amalienborg, os canais idílicos de Nyhavn com seus 

numerosos restaurantes, cafés e barcos de madeira, o Palácio de Christiansborg e a famosa Pequena 

Sereia. Check in no hotel. Tarde livre à disposição para conhecer a cidade e visitar o Tivoli, o famoso 

parque de atrações, ou passear pela famosa rua de pedestre Strøget. Alojamento no Comfort Vesterbro 

Hotel ou similar. 

 
DIA 20: COPENHAGEN 

Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços. B 

 

 



Serviços incluídos 

- 17 noites de alojamento em hotéis de categoria superior 

- Café da manhã diariamente 

- 1 noite a bordo do DFDS Seaways e 1 noite a bordo do Tallink-Silja 

- 4 jantares 

-  Visitas panorâmicas nas capitais com guias locais em português, exceto nas saídas marcadas com **, 

nas quais o guia será em espanhol 

- Guia acompanhante de viagem em português, exceto nas saídas marcadas com **, nas quais o guia 

será em espanhol 

- Ônibus de longa distância do dia 10 ao 16 do roteiro 

- Viagem em trem de alta velocidade Allegro Helsinki-St petersburg e Sapsan Moscou-St Petersburg em 

classe turista 

- Serviço de maleteiros incluído somente nos portos, estações de trem e nos hotéis na Rússia 

- Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, o limite de bagagem é de 1 mala por pessoa com 

máximo 20kg e uma mala de mão de 5kg 

 

 
Saídas 2019 

Maio: 15**, 22 

Junho: 12**, 19 

Julho: 10**, 17 

Agosto: 07, 14 

Setembro: 1 

(*) Saídas com guia em espanhol 

 

 
Tarifas 
TARIFAS EM EUROS POR PESSOA: 

Em apt Duplo: € 3642 

Suplemento Individual: € 1412 

Suplemento Alta Temporada:  

Saídas maio 21, 28, e junho 18, 25: € 100 por pessoa 

Saída setembro 11: € 110 por apt 


