
Lendas Escandinavas, Bálticas e Russas /  
20 dias 2022 
Dinamarca, Noruega, Suécia, Estônia,  
Finlândia, Rússia 
Copenhagen - Moscou 
 
Tour Code: LEYEBR  
Guia acompanhante em português / espanhol 
Categoria: Escandinávia, Rep Bálticas, Rússia   
 
Este grande tour Lendas Escandinavas, Bálticas e Russas apresenta as Capitais Escandinavas, Báltico e 
Rússia em dias repletos de história, cultura e entretenimento. Viajamos em ônibus, navio e trem e a cada 
dia descobrimos os tesouros incríveis destes países únicos. Da terra dos vikings à terra dos czares, este 
roteiro oferece uma experiência rica, intensa e completa. 
 
 
DIA 01 - Ter: COPENHAGEN 
Chegada por conta própria ao hotel. Reunião de apresentação com o guia acompanhante da viagem na recepção, 
de 18:30 às 19:30h. Acomodação no Hotel Scandic Spectrum ou similar. 
 
DIA 02 - Qua: COPENHAGEN 
Pela manhã, visita panorâmica a Copenhagen, apreciando as principais atrações turísticas da cidade, entre outras: 
a fonte de Gefion, a Residência Real de Amalienborg, os idílicos canais de Nyhavn com os seus prédios coloridos, 
o Palácio de Christiansborg, sede do parlamento, o palácio da bolsa e a famosa Pequena Sereia. Tarde livre para 
conhecer melhor esta linda cidade, podendo visitar o emblemático parque de atrações Tivoli ou simplesmente 
passear pela famosa rua de pedestre Strøget. Acomodação. 
 
DIA 03 - Qui: COPENHAGEN - OSLO 
Manhã livre para compras ou visita opcional. À tarde, traslado ao porto para embarque no cruzeiro noturno DFDS 
Seaways para Oslo. Durante a travessia podemos aproveitar as várias atrações a bordo, música ao vivo, lojas, 
restaurantes e bares, entre outras. Os clientes devem preparar uma bolsa de mão para o pernoite no navio, já que 
não é possível acesso às bagagens durante a viagem. Jantar com uma bebida incluída e acomodação em cabine 
com janela. 
 
DIA 04 - Sex: OSLO - FAGERNES  
Café da manhã a bordo desfrutando a bela vista panorâmica do Fjord de Oslo. Desembarque e início da visita à 
cidade, conhecendo o Parque Frogner com as famosas esculturas do artista Gustav Vigeland, o Palácio Real, a 
fortaleza medieval de Akershus e o exterior da Prefeitura de Oslo. À tarde, continuação para Fagernes, passando 
por Hønefoss, famosa estação de esqui. Durante a viagem podemos apreciar lindas paisagens até a chegada ao 
belo vilarejo de Fagernes. Jantar e acomodação no Hotel Scandic Valdres ou similar. 
 
DIA 05 - Sab: FAGERNES - BERGEN 
Saída pela manhã prosseguindo para a região onde se encontra o fjord mais largo e profundo da Noruega, o 
Sognefjord, conhecido como o Fjord dos Sonhos. Durante este lindo passeio de Flåm a Gudvangen pode-se 
contemplar as águas verdes cristalinas, impressionantes falésias e cachoeiras. No final do cruzeiro, continuarção 
para Bergen, passando pela região de Hordaland e Voss, cuja paisagem nos presenteia com cenários de sonho. 
Na chegada a Bergen, visita panorâmica à cidade com o guia acompanhante. Bergen é considerada uma das mais 



charmosas cidades da Europa. Entre outros pontos de interesse, visita ao Mercado de Peixes e Bryggen, o bairro 
da Liga Hanseática.  Acomodação no Hotel Scandic Oernen ou similar. 
 
DIA 06 - Dom: BERGEN - BALESTRAND 
Manhã livre para desfrutar a capital dos fjords ou fazer um passeio opcional à casa do famoso compositor 
norueguês Edvard Grieg. No início da tarde, saída para Balestrand, com travessia em ferry de Oppedal para Lavik, 
e ao final do dia chegada á encantadora área dos fjords, onde está localizado o famoso hotel Kvikne’s, um lugar 
histórico e romântico inserido num cenário natural de enorme beleza. Acomodação e jantar no Kvikne’s Hotel. 
 
DIA 07 - Seg: BALESTRAND - OSLO 
Saída pela manhã para Oslo. No caminho, duas curtas travessias em ferries e parada 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. Após a visita, 
continuação para Oslo, com chegada ao final do dia. Acomodação no Hotel Scandic St. Olavs ou similar.  
 
DIA 08 - Ter: OSLO 
Dia livre para conhecer a capital da Noruega. Pela manhã, possibilidade de passeio opcional aos famosos museus 
marítimos da Península de Bygdoy: Museu dos Barcos Vikings, Kon-tiki e Fram. Acomodação. 
 
DIA 09 - Qua: OSLO- ESTOCOLMO 
Pela manhã, saída para Estocolmo. No caminho, parada em Karlstad, cidade sueca localizada entre o legendário 
lago Värnern e a foz do rio Klarälven. Passamos pela cidade de Mariefred, com uma pequena parada para 
apreciar o belo Castelo de Gripsholm e as lindas paisagens circundantes. Este castelo remonta a uma primitiva 
fortificação erguida na década de 1370 e é considerado um dos mais belos monumentos históricos da Suécia. 
Continuação pela região dos lagos para chegada a Estocolmo ao final do dia. Acomodação no Hotel Clarion 
Stockholm ou similar. 
 
DIA 10 - Qui:  ESTOCOLMO 
Pela manhã, visita panorâmica guiada a Estocolmo, incluindo a parte antiga da cidade, Gamla Stan, com suas 
pequenas praças, ruelas e edifícios coloridos. Podemos contemplar 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 excursão opcional visitando a prefeitura de Estocolmo e o museu do navio de guerra Vasa, 
naufragado na sua viagem inaugural no século XVII - este é um dos museus mais visitados da Escandinávia. 
Acomodação. 
 
DIA 11 - Sex: ESTOCOLMO - TALLINN 
Manhã livre para despedida da capital da Suécia. À tarde, traslado ao porto para o cruzeiro noturno TALLINK para 
Tallinn. Durante a travessia pode-se apreciar a beleza das paisagens do arquipélago sueco, que conta com mais 
de 24.000 ilhas. Os clientes devem preparar uma bolsa de mão para o pernoite no navio, pois não é possível 
acesso às bagagens durante a viagem. Jantar a bordo com bebidas incluídas ad libitum e acomodação em cabine 
com janela. 
 
DIA 12 - Sab: TALLINN 
Chegada a Talinn na parte da manhã e visita à capital da Estônia, com a sua 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. Acomodação no hotel Sokos Viru ou similar. 
 
DIA 13 - Dom: TALLINN - HELSINKI 
Pela manhã, traslado ao porto e travessia de 2 horas de ferry para Helsinki. Chegada e visita panorâmica à capital 
finlandesa, também conhecida como ‘A Cidade Branca do Norte’. Durante a visita passamos pela Catedral 
Ortodoxa de Uspenski, Praça do Senado, igreja luterana Temppeliaukkio, igreja luterana escavada em uma grande 



rocha e com uma cúpula em forma de um gigantesco espiral com fios de cobre (entrada incluída), parque com o 
monumento a Sibelius, mercado do porto e rua Esplanaadii. Acomodação no Hotel Grand Marina ou similar. 
 
DIA 14 - Seg: HELSINKI - ST PETERSBURG 
Manhã livre para despedida da Escandinávia. À tarde, traslado à estação de trem de Helsinki para embarque no 
trem de alta velocidade, Allegro, para St Petersburg. Chegada ao final da tarde e traslado para o hotel. 
Acomodação no Hotel Radisson Park Inn Pribaltiskaya ou similar. 
 
DIA 15 - Ter: ST PETERSBURG 
Pela manhã, passeio panorâmico conhecendo os principais pontos turísticos da cidade, com visita à Fortaleza de 
São Pedro e São Paulo e Museu Hermitage, um dos mais famosos museus do mundo, que recebe quase 3 
milhões de visitantes por ano. Este museu apresenta uma coleção com mais de 3 milhões de peças de arte da 
cultura mundial. Tarde livre ou visita opcional à catedral de St. Isaac e à Igreja da Ressurreição. À noite, 
possibilidade de espetáculo folclórico no Palácio Nikolaevsky. Acomodação. 
 
DIA 16 - Qua: ST PETESBURG  
Dia livre. Possibilidade de passeios opcionais. Na parte da manhã, possibilidade de passeio ao Grande Palácio 
Peterhof e parques, e na parte da tarde ao Palácio de Catarina, com suas famosas salas Âmbar e belos jardins. 
Acomodação.  
 
17 - Qui: ST PETESBURG - MOSCOU 
Manhã livre para despedida de St Petersburg. Na hora indicada, traslado para a estação de trem e saída no trem 
de alta velocidade, Sapsan, para Moscou. Chegada a Moscou no final da tarde e traslado ao hotel. No caminho, 
parada na Praça Vermelha. Acomodação no Hotel Radisson Slavianskaya Hotel & Business Center ou similar. 
 
DIA 18 - Sex:  MOSCOU 
Pela manhã, visita panorâmica apreciando os mais famosos pontos da cidade, como a Praça do Teatro Bolshoi, a 
Universidade, a rua Arbat, entre outros. Visita também ao Kremlin, que em russo significa ‘fortaleza’ e que foi 
designado patrimônio mundial pela UNESCO, e também ao famoso metrô (a visita inclui entradas no Kremlin e 
suas catedrais e o bilhete de metrô). Possibilidade de cruzeiro opcional no rio Moscou ou assistir ao antigo Circo 
Russo. Acomodação.  
 
DIA 19 - Sab: MOSCOU 
Dia livre. Oportunidade de participar nos passeios opcionais a Sergiev Posad durante o dia ou assistir ao show 
folclórico Kostroma à noite (Kostroma disponível apenas a partir de meados de junho). Acomodação. 
 
DIA 20 - Dom: MOSCOU 
Na hora indicada, traslado para o aeroporto. Fim dos serviços. 
 
 
 
Serviços incluídos 
• 17 noites nos hotéis categoria superior mencionados ou similares 
• Café da manhã diariamente 
• 1 noite a bordo do DFDS e 1 noite a bordo do Tallink Silja em cabines com janela 
• 4 jantares 
• Guia acompanhante em português durante todo o programa, exceto na parte da Rússia, em que caso o grupo 
tenha menos de 10 pessoas será com guia bilíngue espanhol/português 
• Visitas panorâmicas nas capitais com guias locais em português, exceto na parte da Rússia, que será com guia 
bilíngue espanhol/português 
• Ônibus de longa distância do dia 04 ao 09 do roteiro 
• Trem de alta velocidade Allegro Helsinki-St Petersburg, e Sapsan St Petersburg-Moscou em classe turista 



• Serviço de maleteiros somente nos portos e estaçôes de trem 
• 1 mala por pessoa máx 20kg, 76x54x33cm, mais 1 mala de mão máx 5kg 
 
 

SAÍDAS 2022  TARIFAS EM EUROS POR PESSOA: 

Saídas de Copenhagen  2022: 
Abril 26* 
Maio 03*, 10*, 17, 24*, 31 
Junho 07*, 14, 21*, 28 
Julho 05, 12*, 19, 26  
Agosto 02, 09, 16, 23, 30 
Setembro 06, 13, 20 
 
*Saídas com guia em espanhol 

Em apt Duplo: 3990,- 
Suplemento Individual: 1472,- 
 

 


