
Lendas da Escandinávia / 11 dias 2017 
Copenhagen – Estocolmo | 11 dias 
Tour Code: TN-LEYE-02 
Guia em português 
Categoria: Escandinávia 

 

 

Dia a dia 
Dia 01: COPENHAGEN 

Chegada individual ao hotel. Acomodação no Imperial Hotel ou similar. 

  

Dia 02: COPENHAGEN 

Pela manhã, visita panorâmica à cidade, na qual se pode contemplar os pontos mais espetaculares 

desta capital, como a Fonte de Gefion, a residência real de Amalienborg, os idílicos canais de Nyhavn 

com seus numerosos restaurantes e cafés e os barcos de madeira, o palácio de Christiansborg e a 

famosa Pequena Sereia. Tarde livre e acomodação. (B) 

  

Dia 03: COPENHAGEN - DFDS SEAWAYS - OSLO 

Manhâ livre. À hora indicada a tarde,  traslado ao porto para embarque em navio noturno da DFDS 

Seaways para Oslo. Jantar buffet e acomodação em cabines externas. (D) 

  

Dia 04: OSLO 

Chegada em Oslo às 09:45h. City tour incluindo o Parque Frogner com as esculturas de Gustav 

Vigeland, o Palácio Real, a Fortaleza de Akershus, e a Prefeitura, por fora. Tarde livre para visitas por 



conta própria ao Museu dos Barcos Vikings, Kon-ti-ki e Fraam. . Acomodação no Hotel Radisson Blu 

Scandinavia****. (B) 

  

Dia 05: OSLO-BERGEN 

Saída pela manhã atravessando a região dos fjordes por Hönefoss e passando por Gol e Geilo, 

famosas estações de esqui. Continuaremos pelo Fjorde de Hardanger, um dos mais belos na Noruega, 

com sua paisagem impressionante. Em Vöregsfoss, faremos uma parada para ver a cascata mais 

famosa da Noruega e seguiremos para Eidfjord através de belas e íngremes montanhas atravessando 

tuneis e estradas sinuosas. Sequiremos através do fjorde de Hardanger, um dos mais belos da Noruega 

e faremos uma parada na cascata de Steindalsfossen, outra atração imperdível. Acomodação no Hotel 

Clarion Admiral ou similar. (B) 

  

Dia 06: BERGEN 

Pela manhã faremos um visita panorâmica à cidade, considerada uma das mais charmosas da Europa. 

Visitaremos o Mercado de Peixes e Bryggen, com suas casas Hanseáticas, entre outros pontos 

turísticos. Tarde livre para desfrutar a capital dos fjords ou participar no passeio opcional a casa do 

famoso compositor Noruegues Edvard Grieg. (B) 

  

Dia 07: BERGEN - BALESTRAND 

Saída em direção a Balestrand, No caminho passaremos por Voss, um lugar perfeito para os amantes 

da natureza e dos esportes. Passando por Hordaland, Sogn e Fjordane, região onde se encontra o mais 

largo e profundo fjord da Noruega, o Sognefjord. Navegaremos pelo fjorde dos sonhos de Gudvangen 

até Flaam, onde contemplamos as aquas verdes cristalinas e impressionantes falésias e cachoeiras. 

Continuaremos até Vangsnaes passando por Hopperstad stavkirke para pegarmos o ferry até 

Balestrand. Admirando as pitorescas aldeias e cachoeiras pelo caminho chegaremos a Balestrand da 

parte da tarde, uma encantadora área dos fjordes onde está localizado o famoso Hotel Kviknes, um 

lugar histórico e romântico onde teremos o jantar incluindo no programa. Pernoite e jantar no Kviknes 

Hotel****+. 

  

Dia 08 BALESTRAND - HAMMAR 

Seguiremos viagem em direção a Fjaerland, passando por uma das atrações do dia, a geleira de 

Boyabreen. Aqui faremos uma parada para admirar esta beleza natural que faz parte da majestosa 

geleira de Jostadal, Continuaremos o nosso passeio Atraves de encantadoras aldeias e cachoeiras até 



chegarmos a cidade de Hamar. No caminho faremos uma curta travessia de ferry e já do outre lado 

continuaremos até chegarmos a bela igreja de Madeira, Borgund Stavkirke, expoente máximo da arte 

Norueguesa em madeira; as arvores utilizadas na sua construção foram cortadas nos finais do século 

XII e desdeesses tempos fazem parte desta fantástica paisagem, tornando está igreja uma das mais 

visitadas e fotografadas da Noruega. Continuaremos pelas montanhas de Filefjell, passando pela coats 

do maior largo da Noruega, o Mjösa, onde está localizada a encantadora cidade de Hamar e onde 

pernoitaremos no Scandic Hamar Hotel ou similar****. 

  

Dia 09: HAMMAR - ESTOCOLMO 

Saída para a fronteira sueca e continuação pela região de Varmland. Parada em Karlstad, situada entre 

o lendário Lago Vaanern e a foz do Rio Klaralven. Continuação pela região dos lagos para chegar em 

Estocolmo. Acomodação no Hotel Clarion Stockholm**** ou similar. 

  

Dia 10: ESTOCOLMO 

Visita guiada a Estocolmo com entrada na prefeitura para admirar o salão onde são entregues os 

prêmios Nobel. Visita à cidade antiga, Gamla Stan, com sua trama de pequenas praças, estreitas ruas 

pavimentadas e edifícios de cores alegres, o palácio real, a catedral, o parlamento e a Casa dos 

Nobres. Tarde livre para conhecer esta maravilhosa cidade por conta própria ou realizar uma excursão 

opcional visitando a famosa Prefeitura de Estocolmo e o museu de navio de Guerra Vasa. Pernoite. 

  

Dia 11: ESTOCOLMO 

Café da manhã e fim dos serviços. 

 

 

Serviços incluídos 

- Acomodação em hotéis 4 estrelas 

- Café da manhã buffet diariamente 

- Visitas panorâmicas conforme itinerário 

- Ônibus de luxo com ar condicionado 

- Seguro de viagem April Euro Max 

- Cruzeiro Noturno DFDS em cabine externa 

- 2 jantares buffet  



- Guia acompanhante em português  

- Serviço de maleteiros nos portos (máximo 1 mala de 20 kg por pessoa) 

 

Saídas 2017 

Maio: 09, 16, 23, 30 

Junho: 06, 13, 20, 27 

Julho: 04, 11, 18, 25 

Agosto: 01, 08, 15, 22, 29 

Setembro: 05, 12 

 

Tarifas 
TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

Em apt Duplo € 1938 

Suplemento Individual € 763 


