
Três Impérios / 25 dias 2020 
Viena – Copenhagen 
Tour Code: 3IMP 
Guia acompanhante em espanhol (com conhecimentos em 
português) 
 
ROTEIROS SATO TOURS 
  
 
DIA 1 Qui VIENA 
Chegada no aeroporto, traslado para o hotel e acomodação. Jantar de boas-vindas no exclusivo restaurante 
Marchfelderhof com bebidas incluídas. 
 
DIA 2 Sex VIENA 
Café da manhã e visita panorâmica à cidade percorrendo a “Ringstrasse“ com os seus suntuosos monumentos 
como o Ópera, os Museu de Belas Artes e Ciências Naturais, monumento de Maria Teresa, Parlamento, 
Prefeitura, o Teatro Nacional, o Palácio Imperial “Hofburg“. Visitamos também os jardins do Belvedere, palácio de 
veraneio do príncipe Eugênio de Saboya, com uma vista magnífica da cidade, imortalizada por Canaletto em suas 
pinturas de Viena. Em seguida caminhamos pelo centro antigo de Viena passando pelo Relógio Anker, Bairro 
Judeu, Praça Freyung com seus palácios e a Praça dos Heróis, onde está o Palácio Imperial. O passeio termina 
com a visita ao interior da Catedral de Santo Estevão. Retorno ao hotel. Tarde livre.  
 
DIA 3 Sab VIENA 
Café da manhã e dia livre. Hospedagem. Possibilidade de excursão ao famoso Vale do Danúbio (não incluído). 
 
DIA 4 Dom VIENA - BUDAPEST 
Café da manhã e saída em ônibus para a Hungria, chegando ao meio-dia em Budapest. À tarde, visita panorâmica 
a Budapest, a pérola às margens do Danúbio, que está dividida em duas partes: “Buda“, onde se encontra o lado 
antigo da cidade, as residências da alta sociedade e as embaixadas, e “Pest“, onde está o centro comercial com 
todos os hotéis e restaurantes. Os monumentos mais interessantes para visitar são: o Bastião dos Pescadores e a 
Igreja de Matias. Hospedagem. 
 
DIA 5 Seg BUDAPEST 
Café da manhã e caminhada pela rua de pedestres ao edifício do Grande Mercado, que oferece a maior e mais 
rica seleção tanto de verduras e frutas frescas como de artesanato típico e produtos famosos da Hungria, como as 
pimentas, o vinho Tokaji, aguardentes e especiarias. Retorno ao hotel e hospedagem. 
 
DIA 6 Ter BUDAPEST - BRATISLAVA- PRAGA 
Café da manhã e saída para Praga passando por Bratislava, capital da Eslováquia. Tempo livre para passeios 
independentes pelo centro antigo. Continuação para Praga e hospedagem. À tarde, breve passeio percorrendo  o 
caminho que nos tempos medievais os reis faziam após a coroação na Catedral de São Vito. Oportunidade para 
apreciar as mais belas vistas da cidade e conhecer os núcleos mais antigos de Praga. 
 
DIA 7 Qua PRAGA 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, tour panorâmico passando pelos monumentos históricos mais interessantes 
da cidade, como a Praça Venceslau, o Teatro Nacional, e também visita ao interior do Castelo de Praga. Numa 



pequena caminhada a pé vemos a famosa Praça da Cidade Antiga, com seu relógio astronômico, a igreja gótica 
da Virgem de Tyn e a famosa Ponte Carlos. Tarde livre e hospedagem. 
 
DIA 8 Qui PRAGA 
Café da manhã. Hospedagem. 
 
DIA 9 Sex PRAGA - MOSCOU 
Café da manhã e traslado ao aeroporto para voo regular para Moscou. Chegada e traslado ao hotel. À tarde, visita 
panorâmica incluindo as principais avenidas e ruas. Destaque para a famosa Praça Vermelha, Catedral de São 
Basílio e o prédio das grandes lojas “Gum“. Hospedagem. 
 
DIA 10 Sab MOSCOU 
Café da manhã e visita ao famoso complexo amuralhado do Kremlin, antiga residência dos czares russos, à 
armada, um dos mais antigos museus na Rússia de arte decorativa aplicada, e à câmara do tesouro, única em seu 
gênero, mundialmente conhecida, que acolhe as melhores e as mais elegantes obras de arte decorativa russa e 
estrangeira dos séculos XIV-XX. É digna de mencionar a valiosa coleção de ourivesaria, objetos da vida cotidiana 
da corte czarista, utensílios de cerimônias eclesiásticas e testemunhos artísticos da dignidade real. Tarde livre. 
Hospedagem. 
 
DIA 11 Dom MOSCOU - St PETERSBURG 
Café da manhã no hotel. Traslado para o aeroporto e embarque para St. Petersburg. Chegada e traslado para o 
hotel. À tarde passeio por esta esplêndida cidade, sem dúvida a mais bela de toda a Rússia, construída pelo Czar 
Pedro I, “O Grande“ às margens do Rio Neva e á Fortaleza de São Pedro e São Paulo. Hospedagem. 
 
DIA 12 Seg St PETERSBURG 
Café da manhã e dia livre. Hospedagem. 
 
DIA 13 Ter St PETERSBURG 
Café da manhã e visita ao Museu Hermitage, uma das mais importantes pinacotecas do mundo, assim como ao 
interior da Catedral de São Isaac. Hospedagem em St Petersburg. 
 
DIA 14 Qua St PETERSBURG - HELSINKI 
Café da manhã e traslado à estação ferroviária de St Petersburg para embarque no trem rápido para Helsinki. 
Durante o percurso passamos pelas belas paisagens da Karelia com suas imensas florestas e lagos. Chegada e 
traslado para o hotel. Hospedagem. 
 
DIA 15 Qui HELSINKI - Cruzeiro - ESTOCOLMO 
Café da manhã 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, Temppeliaukio 
Kirkko, igreja luterana de planta circular escavada na rocha, cuja cúpula tem forma de uma gigantesca espiral com 
filetes de cobre. Tarde livre para atividades pessoais. Às 15:30h, traslado para o porto e embarque no cruzeiro 
Silja Line, que dispõe de três restaurantes, clube noturno, discoteca e lojas livres de impostos. Na travessia 
passamos por um maravilhoso arquipélago de mais de 24.000 ilhas que se estende ao longo das costas sueca e 
finlandesa. Acomodação em cabines duplas externas categoria A. 
 
DIA 16 Sex ESTOCOLMO 
Café da manhã buffet a bordo e desembarque às 09:40h. Em seguida, visita panorâmica à capital sueca que está 
assentada em 14 ilhas unidas entre si por belas pontes e é conhecida mundialmente como a “Rainha das Águas“. 
Hospedagem em Estocolmo.  
 
DIA 17 Sab ESTOCOLMO 
Café da manhã e dia livre.  



 
DIA 18 Dom ESTOCOLMO - LILLEHAMMER 
Café da manhã e saída para Lillehammer. Passaremos pelas impressionantes paisagens da província de 
Varmland, com seus grandes lagos e bosques, e por Hamar, situada às margens do lago Mjosa. A cidade 
acomodou as provas de patinação no gelo durante as olimpíadas de inverno de 1994. O pavilhão tem forma 
arquitetônica de um antigo barco viking cujo teto é a quilha do mesmo. Continuação para Lillehammer, sede dos 
jogos olímpicos de inverno em 1994 e hospedagem. 
 
DIA 19 Seg LILLEHAMMER - FJORDS - BERGEN 
Saída pela manhã para Borgund passando por encantadoras localidades encravadas numa belíssima paisagem 
montanhosa com fjords, cascatas e lagos, onde se encontra a igreja de madeira mais bem conservada da 
Noruega. Prosseguimento para Flam, para tomar o ferry até Gudvangen, atravessando a parte mais bonita do 
Sognefjord. Desembarque e continuação em ônibus para Bergen. Jantar e hospedagem. 
 
DIA 20 Ter BERGEN - LOFTHUS 
Café da manhã e visita à cidade de Bergen, uma das mais antigas da Noruega e que está situada em um 
promontório às margens do Mar do Norte. Como lugares de interesse destacamos a Fortaleza, Hakonshallen, 
Bryggen (instalações portuárias do século XVI) e a Igreja de Maria, em estilo românico. Saída para o hotel em 
Lofthus, localizado no coração de uma impressionante paisagem no Hardangerfjord. O famoso compositor Edvard 
Grieg foi cliente habitual do hotel durante muitos anos, onde encontrou inspiração para suas conhecidas e imortais 
obras musicais. Muitas celebridades e famílias reais escandinavas continuam visitando o hotel para desfrutar a 
vista panorâmica até a Geleira Folgefonna, que se ergue sobre as águas cintilantes do fjord. Jantar e hospedagem 
no Hotel Ullensvang. 
 
DIA 21 Qua LOFTHUS - OSLO 
Café da manhã e saída para a capital norueguesa por uma encantadora paisagem montanhosa. Hospedagem em 
Oslo. 
 
DIA 22 Qui OSLO - Cruzeiro DFDS - COPENHAGEN 
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 incluída) aos museus marítimos situados na ilha Bygdöy, com visita aos famosos 
barcos vikings, dos quais se destaca o barco d rainha viking Asa. À tarde, traslado ao porto e embarque no 
cruzeiro DFDS para Copenhagen. Acomodação em cabines externas com janela. 
 
DIA 23 Sex COPENHAGEN 
Café da manhã e chegada em Copenhagen às 09:45h. Desembarque e visita à cidade, percorrendo os principais 
monumentos e lugares históricos, como a Praça da Prefeitura, Museu Nacional, edifício da Bolsa, palácio 
Christiansborg, a fonte da Deusa Gefion e o porto Nyhavn. Passando por Langelinje chega-se ao emblema da 
cidade, a famosa Sereia. Hospedagem. 
 
DIA 24 Sab COPENHAGEN 
Café da manhã e hospedagem. 
 
DIA 25 Dom COPENHAGEN 
Café da manhã e traslado para o aeroporto. 
 
 
 
 
 



 

Serviços incluídos 
- Carregadores nos hotéis 
- Guia acompanhante em espanhol (com conhecimentos em português) 
- 22 noites com café da manhã tipo buffet  
- 2 jantares  
- Passagen aérea Praga - Moscou 
- Passagen aérea  Moscou-St Petersburg 
- Bilhete de trem bala St. Petersburg - Helsinki segunda classe 
- Cruzeiro 1 noite Silja Line, cabine externa  
- Cruzeiro 1 noite DFDS, cab externa c/ janela 
- Jantar de boas-vindas 
 
HOTÉIS PREVISTOS (ou similares na categoria, conforme a cidade) 
VIENA: IMPERIAL RENAISSANCE ****(*)  
BUDAPEST: CORINTHIA ROYAL ***** 
PRAGA: PALACE, GRANDIOR ***** 
MOSCOU: MARRIOTT GRAND ***** 
ST PETERSBURG: KEMPINSKI ***** 
HELSINKI: RADISSON BLU PLAZA ****(*) 
ESTOCOLMO: CLARION SIGN ****(*)   
LILLEHAMMER: LILLEHAMMER ****(*) 
BERGEN: RADISSON BLU ROYAL ****(*)  
LOFTHUS: ULLENSVANG ***** 
OSLO: CLARION THE HUB ****(*) 
Copenhagen: ADMIRAL ****(*) 
 
+ Free WiFi 
 
Favor consultar notas importantes para esta categoria de tours 
 
 

SAÍDAS 2020  TARIFAS EM EUROS / PESSOA: 

ABRIL 23, 30 
MAIO 7, 14, 21, 28 
JUNHO 4, 11, 18, 25 
JULHO 2, 9, 16, 23, 30 
AGOSTO 6, 13, 20, 27 
SETEMBRO 3 

€ 5895,– por pessoa em duplo 
€ 2160,– suplemento individual 

 


