
 
 

Dia 01 - Dom 20ago: COPENHAGEN 
Chegada em Copenhagen para pernoite. O hotel está localizado a 100m, no terminal do aeroporto. 
Encontro com seu tour leader às 20:00h no hotel para uma breve reunião informativa. Acomodação no 
Hotel Hilton Airport****. B 
 
Dia 02 Seg 21ago: COPENHAGEN - LONGYEARBYEN 
Após o café da manhã, embarque de Copenhagen às 07:10h para Longyearbyen, com chegada às 
14:00h. Traslado para o Hotel Spitsbergen para se adaptar com um ambiente de outro mundo. O hotel 
está localizado bem próximo ao centro, o que permite um passeio a pé para fazer compras (tax free) 
antes do jantar e pernoite. B+D 
 
Dia 03 Ter 22ago: LONGYEARBYEN - BARENTSBURG 
Após o café da manhã, check out do hotel para participar de um passeio guiado nas redondezas antes 
da ida para o cais para embarque no MS Nordstjernen. Almoço a bordo. Nossa primeira parada é o 
assentamento russo Barentsburg, com oportunidade para visitar o Museu Pomor (opcional) e desfrutar 
um animado show folclórico.  Continuação saindo do Isfjord e seguindo rumo norte ao longo de Prins 
Karls Forland. Jantar a bordo e acomodação. B+L+D 
 
Dia 04 Qua 23ago: MAGDALENEFJORD - NORTH WEST CORNER 
Chegamos no Magdalenefjord pela manhã e fazemos o nosso primeiro desembarque no barco 
Polarcircle. Esta área tem uma longa história de exploração. Aprecie um patrimônio cultural muito 
importante - os restos de quatro fornos de gordura de baleia ou formalhas foram encontradas em 
Graveset, bem como um cemitério contendo cerca de 130 túmulos que datam do século 17 a fins do 
século 18. B+L+D 
 
Dia 05 Qui 24ago: WOODFJORDEN - LIEFDEFJORDEN, MOFFEN E 80º N 
Seguindo em cruzeiro para a Geleira Monaco passamos uma série de pequenas ilhas onde patos Eider 
fazem ninho no verão. Este é um excelente local para avistar ursos polares caçando ovos. Com sorte as 
condições de gelo podem possibilitar navegar passando 80ºN em direção a Moffen, uma conhecida 
área para morsas. B+L+D 
 
Dia 06 Sex 25ago: ISFJORDEN - LONGYEARBYEN - COPENHAGEN 
Com localização central em Spitsbergen, o Isfjord é o mais prominente sistema de fjord em Svalbard. 
Navegamos em direção a Longyearbyen com várias modificações de paisagens com montanhas e 
geleiras gigantes cobertas de gelo com mais que 10 mil anos. Chegada em Longyearbyen às 10:00h e 
traslado ao hotel para acomodação e jantar. B+L+D 
 
Dia 07 Sab 26ago: COPENHAGEN 
De madrugada, traslado ao aeroporto para embarque para Copenhagen, com chegada às 07:20h e fim 
dos nossos serviços. B 
 



 
 

 

 

Reservas e informações: 
email: scan-suisse@scan-suisse.com.br 
Acesse nosso site: www.scan-suisse.com.br 
Avenida Morumbi 8509, CJ 53 - Cep: 04703-004 Brooklin Paulista  
São Paulo SP - Fone: +11 5531 7100 - Fax: +11 5561 7106 

  
Tarifas em EUROS por pessoa: 
Em cabine A / apt Duplo 3961 

Suplemento Individual 1594 

Em cabine I / apt Duplo 3495 

Suplemento Individual 1361 
Em cabine D / apt Duplo 2892 

Suplemento Individual 1058 
 

Noite adicional no Hotel Hilton: 
Por pessoa em apt Duplo   152 

Suplemento Individual   100 

 

Pagamento: 
Entrada: 1500, não reembolsável 

Saldo: 3 x sem juros 

 
Tarifas sujeitas a alteração sem 
aviso prévio 

Inclui: 
- 1 noite no Hotel Hilton em Copenhagen 
- 4 dias de cruzeiro de exploração 
- Parte aérea Copenhagen-Longyearbyen-
Copenhagen classe econômica 23kg 
- Café da manhã buffet diariamente 
- Pensão completa durante cruzeiro 
- Guia local em inglês 
- Passeios com guias locais em inglês 
- Tour leader Scan-Suisse (mínimo 10 pax) 
- Seguro de viagem 
- Seguro Any Reason 5000usd 
 
Descrição de cabines: 
- Cabine A Beliche externa (75 ft2) com toilette e 
banho privativo 
- Cabine I Beliche interna (75 ft2) com toilette e banho 
privativo 
- Cabine D Beliche interna (54 ft2) com pia (banho no 
corredor) 
 
Não inclui: 
- Imposto de remessa ao exterior  


