
25mai / Ter: HELSINKI 
Chegada a Helsinki e traslado ao hotel. Hospedagem no Rad. Blu Plaza****. 
 
26mai / Qua HELSINKI 
Dia livre. Hospedagem. 
 
27mai / Qui: HELSINKI - ESTOCOLMO 
Pela manhã, visita panorâmica à capital da Finlândia incluindo a Igreja ortodoxa da Trindade, Praça do Senado, Igreja Temppeliaukio, escavada na  rocha, e o 
Parque Sibelius.  Às 15:30h, traslado para o porto e embarque no cruzeiro noturno Silja Line para Estocolmo, passando pelo maravilhoso arquipélago com 
mais de 24,000 ilhas. Jantar tipo buffet às 19:30h. Pernoite em cabine externa categoria A. 
 
28mai / Sex: ESTOCCOLMO 
Chegada a Estocolmo e desembarque às 09:40h. Em seguida, visita panorâmica à capital, que está assentada em 14 ilhas unidas entre si por belas pontes, e 
que é conhecida mundialmente como ‘a Rainha das Aguas’. Hospedagem no Hotel Clarion Sign****+. 
 
29mai / Sab: ESTOCOLMO 
Dia livre para atividades pessoais ou passeios opcionais. Hospedagem no Hotel Clarion Sign****+. 
 
30mai / Dom: ESTOCOLMO - LILLEHAMMER 
Saída para Lillehammer passando pela província de Varmland, com seus grandes bosques, e por Hamar, situada às margens do Lago Mjösa. A cidade 
acomodou as provas de patinação no gelo durante as olimpiadas de inverno de 1994. O pavilhão tem a forma arquitetônica de um antigo barco viking cujo teto 
é a quilha do mesmo. Continuação para LIllehammer para hospedagem no Hotel Scandic Lillehammer****. 
 
31mai / Seg: LILLEHAMMER - BERGEN 
Saída 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 Flaam, para tomar o ferry até Gudvangen, atravessando a parte mais 
bonita do Sognefjord. Desembarque e continuação em ônibus para Bergen. Jantar surpresa. Hospedagem  no Hotel Rad. Bly Royal****+ 
 
01jun / Ter: BERGEN - LOFTHUS 
Visita à cidade, uma das mais antigas da Noruega e que está situada em um promontório às margens do Mar do Norte. Destaque para a Fortaleza, 
Haakonshallen, Bryggen (instalações portuárias) e a igreja de Maria, em estilo românico. Saida para o hotel em Lofthus, localizada no famoso Hardangerfjord, 
que muitas celebridades e famílias reais escandinavas continuam visitando para desfrutar a vista panorâmica até a Geleira Folgefonna, que se ergue sobre as 
àguas cintilantes do fjord. Jantar e hospedagem no Hotel Ullensvang*****. 
 
02jun / Qua: LOFTHUS - OSLO 
Saída pela manhã para uma encantadora viagem para a capital norueguesa. Hospedagem no Hotel Clarion The Hub****+****. 
 
03jun / Qui: OSLO - COPENHAGEN 
Vista à capital viking, situada ao fundo do fjord, passando pelo castelo Akerhus, 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 incluído) aos museus marítimos situados na Ilha Bygdoy, 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. Jantar buffet incluído. Pernoite em cabine externa. 
 
04jun / Sex: COPENHAGEN 
Chegada a 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, Palaácio Christiansborg, Fonte da Deusa Gefion e o Porto Nyhavn. Passando por Langelinie chega-se ao emblema da 
cidade, a famosa Sereia. Hospedagem no Hotel Admiral****. 
 
05Jun / Sab: COPENHAGEN 
Dia livre para passeios opcionais e hospedagem no Hotel Admiral****. 
 
06jun / Dom: COPENHAGEN 
Dia livre para compras. Hospedagem no Hotel Admiral**** 
 
07jun / Seg COPENHAGEN 
Traslado ao aeroporto e fim da viagem. 
 

 

GRUPO ESPECIAL SCAN-SUISSE  

ESCANDINÁVIA DOS VIKINGS 
Helsinki - Estocolmo - Lillehammer - Bergen - Lofthus -  
Oslo - Copenhagen 

 

INCLUI: 
- Traslado individual em Helsinki aeroporto-hotel 
- 11 noites em hotel conforme itinerário ou similares 
- 1 cruzeiro noturno Tallink-Silja com cabine externa 
- 1 Cruzeiro noturno DFDS em cabine externa 
- Café da manhã tipo buffet diariamente 
- Carregadores nos hotéis menos no 1º e 13º dias 
- Guias locais nas cidades em português 
- Tour leader Scan-Suisse 
- Ônibus de luxo com ar condicionado 
- 3 jantares tipo buffet escandinavo 
- Traslado individual em Copenhagen hotel-aeroporto 
- Seguro de viagem GTA Euro Max 

TARIFAS EM EUROS / PESSOA 

Em apt Duplo 3562 

Suplemento Individual 971 
 
Condições de pagamento: 
Entrada: 30% por depósito (*Não reembolsável*) 
+ 5 vezes sem juros nos cartões VISA ou MASTER  

  


