
Terras Vikings / 7 dias 2020 
Copenhagen - Bergen 
 
Tour Code: BDMLV 
Guia acompanhante dias 2 a 6 (inglês, espanhol ou português) 
  
 
Uma fantástica combinação dos portos hanseáticos de Copenhagen e Bergen. Desfrute estas cidades 
medievais com seus encantadores e antigos portos. Deslumbre-se com a ‘Wonderful Copenhagen’ e suas 
várias atrações e vivencie a beleza natural da Noruega durante o trajeto até Bergen, a capital dos fjords. 
 
DIA 1: Chegada a COPENHAGEN 
Chegada a Copenhagen, encontro com representante em inglês da Via Hansa & Borealis para traslado regular de 
chegada ao hotel* (por favor, prestar atenção nas notas acima mencionadas). Durante o check-in, consulte a 
recepção sobre sua carta de boas-vindas da Via Hansa & Borealis, onde poderá encontrar informação detalhada 
acerca do horário e ponto de encontro com seu guia acompanhante. Haverá um curto encontro de boas-vindas 
pelas 19:00h onde receberá informação sobre o programa que está a ponto de iniciar. Resto do dia à disposição 
pessoal.  
 
DIA 2: COPENHAGEN 
Café da manhã. Em seguida, saída em ônibus para visita panorâmica de 3 horas pela cidade. Esta visita é a 
perfeita introdução à “Maravilhosa Copenhagen”. A visita se inicia passando pela praça da Prefeitura, onde 
começa a famosa rua pedestre “Stroget”, passa pelo parque Tivoli, inaugurado em 1843, e mais adiante pela Nova 
Glyptoteca Carlsberg e o Museu Nacional. Passando também pelo antigo edifício da Bolsa de Valores, pela Igreja 
Naval e Kongens Nytorv; além destas atrações passamos também pelo Teatro Real, mundialmente conhecido 
pelo seu balé. Continuando através do antigo porto Nyhavn e seus canais pode-se apreciar a beleza das suas 
pitorescas casas e embarcações, seguindo para a impressionante fonte da Deusa Gefion, com parada para fotos 
em frente ao Palácio Amalienborg, residência oficial da família real. Finalmente, chegada ao ponto mais 
emblemático de Copenhagen, a famosa estátua da Pequena Sereia, conhecida pelo conto de fadas de Hans 
Christian Andersen com o mesmo nome. Durante o passeio pode-se também apreciar o Palácio Christiansborg, 
atual sede do Parlamento Dinamarquês, e o Castelo Rosenborg, que abriga as Joias da Coroa. A visita termina no 
hotel. Resto do dia livre. Hotel Villa Copenhagen*****. 
 
DIA 3: COPENHAGEN - OSLO (Cruzeiro noturno) 
Café da manhã e jantar. Manhã livre após o café da manhã no hotel. À tarde, traslado em ônibus privativo para o 
porto para embarque no cruzeiro noturno DFDS Seaways. Partida aproximadamente às 16:30h para Oslo. Jantar 
buffet servido a bordo (As cabines de classe Commodore possuem camas matrimoniais. Para clientes que 
solicitem camas separadas “Twins”, serão alocadas cabines de classe externa - não Commodore. Contudo, o café 
da manhã será servido no restaurante designado para clientes em cabines de Classe Commodore). 
 
NOTA: Passaportes deverão ser apresentados às autoridades de imigração entre Dinamarca e Noruega. Clientes 
que viajem com identificação da U.E. correm o risco de não embarcar. 
 



DIA 4: OSLO 
Café da manhã buffet a bordo. Chegada a Oslo às 09:45h. Encontro com o guia local que acompanhará durante a 
visita guiada à capital norueguesa, espetacularmente situada no fjord. Pode-se admirar a bela vista a partir da 
Casa da Ópera antes de seguir viagem para a ilha Bygdoy. Aqui, visita a um dos mais famosos museus - Museu 
dos Navios Vikings (entrada incluída) - com os seus três navios exemplares. O parque Vigeland é um dos maiores 
tesouros culturais da Escandinávia e dá as boas-vindas com magníficas esculturas de Gustav Vigeland, que 
dedicou sua vida a este trabalho artístico. Passamos também pelo Palácio Real e pela rua principal Karl Johan. A 
visita termina no hotel, a partir do qual pode-se explorar esta capital viking como bem desejar. Clarion Hotel The 
Hub****+. 
  
DIA 5: OSLO - LOFTHUS 
Café da manhã, Almoço e Jantar. Hoje é dia de sair em direção ao belo Vale Hallingdal cruzando Hoenefoss e 
Nesbyen. Este percurso é fascinante, com a natureza que nos brinda com incríveis paisagens com vastos 
pinheirais e deslumbrantes lagos. A poucos quilômetros, visitamos Gol, seguido por Geilo, uma pequena cidade 
cercada por montanhas e famosa por suas estações de esqui. Em Geilo pode-se desfrutar um delicioso almoço no 
belo Dr. Holms Hotel (incluído). Em seguida o passeio continua até o impressionante Fjord de Hardanger, 
chegando a Lofthus, um dos lugares favoritos do emblemático compositor e pianista Edvard Grieg e um dos 
pontos mais bonitos do fjord. Jantar incluído no hotel. Hotel Ulensvang ****+. 
*A saída de 22 de junho não será acomodada em quartos com vista para o fjord. Em vez disso, quartos com vista 
para a montanha estão confirmados. 
 
DIA 6: LOFTHUS - BERGEN  
Café da manhã seguido pela saída de Lofthus em direção a Brimnes para atravessar o esplêndido Fjord de 
Hardanger através da ponte de Hardanger. Esta é uma das mais longas pontes suspensas do mundo e a mais 
longa da Noruega, fazendo a ligação entre Brimnes e Bruravik. Chegada a Bruravik e continuação ao longo do 
fjord via Nordheimsund até Bergen, cidade apontada como a capital dos fjords e a segunda maior do país. No 
início da tarde, visita panorâmica de 2 horas, durante a qual pode-se apreciar a Igreja de Santa Maria, Hakonsallen 
(entrada não incluída), o colorido e pitoresco mercado de peixes e o antigo bairro de Bryggen. Noite livre. 
Radisson Blu Royal****. 
  
DIA 7: BERGEN - Saída 
Encontro com representante em inglês da Via Hansa & Borealis para serviço de traslado regular ao aeroporto de 
Bergen* (ver nota). 
 
*Por favor tomar nota que traslados de saída regular incluídos no programa estão disponíveis exclusivamente para 
o Aeroporto de Bergen e somente na data oficial de término da excursão. Os traslados são acompanhados por um 
representante em inglês da Via Hansa & Borealis e são compartilhados com outros passageiros; portanto um curto 
tempo de espera no aeroporto pode ocorrer. 
 
*Este serviço regular não é válido para passageiros com noites adicionais reservadas (antes ou depois da data 
publicada do programa) ou passageiros que requeiram traslados privativos. Para estes passageiros, o translado 
privativo pode ser reservado mediante suplemento. 
 
 
Serviços incluídos 
- 5 noites em hotéis em quarto “standard” (Duplo/Twin), exceto no Hotel Ullensvang, onde o quarto é com vista 
para o fjord 
- 1 noite a bordo do cruzeiro DFDS Seaways (Cabine Classe Commodore – exceto para quem reservar cabines 
tipo Twin, neste caso as cabines serão externas) 
- 6 cafés da manhã– tipo buffet 
- 1 almoço (conforme programa)  
- 2 jantares (conforme programa) 



- Guia profissional acompanhante bilíngue do dia 2 ao dia 6 (inglês e espanhol ou português) 
- Ônibus privativo com ar condicionado em todos os trajetos, excursões e visitas mencionadas no programa 
- O ônibus de longa distância entre os dias 5 – 6 oferece WiFi 
- Visita guiada nas cidades de Copenhagen, Oslo e Bergen  
**Para as visitas de cidade com guia local o grupo será dividido por idioma com guia local no respectivo idioma. 
- Traslado regular de chegada do Aeroporto de Copenhagen* 
- Traslado regular de saída ao Aeroporto de Bergen* 
-  Serviço de carregadores de malas nos hotéis e durante a travessia do cruzeiro da DFDS Seaways (excluindo os 
dias 1 e 7) 
- 1 mala de porão e 1 mala de mão por pessoa  
 
Não inclui: 
- Bebidas ou extras 
- Nenhum serviço não mencionado no programa 
 
 

SAÍDAS 2020  TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

Saídas garantidas 2020: 
Junho 25 
Julho 08, 22 
Agosto 06, 20 
Setembro 03, 17, 31 

- Em apt Duplo/Twin: € 1995,- 
- Suplemento Individual: € 995,- 
- 3a pessoa em cama extra compartilhando quarto 
Duplo/Twin: € 1875,- 
- Criança (7-12 anos), por criança compartilhando quarto 
com 2 adultos: € 1755,- 

 


