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GRANDE TOUR NA ESCANDINÁVIA
2 noites em Estocolmo, 2 Oslo, 2 Fiordes, 1 Bergen, 2 Stavanger e 2 Copenhague

 DUAS OPÇÕES

    Meia pensão (7 jantares), mais: 
   Visitas panorâmicas em: Estocolmo, Oslo, Bergen, Stavanger e Copenhague
   Cruzeiro ao longo dos Fiordes dos Sonhos e Geiranger
   Museu Folclórico e dos Navios Vikings
   Visita às geleiras: Briksdal em Jostedal
   Subida ao Preikestolen (Púlpito). Bondinho de Bergen

    Pensão completa (7 jantares e 5 almoços), mais: 
   Todas as visitas inclusas na opção 1

E24

E14

SERVIÇOS INCLUSOS EM CADA OPÇÃO

 Dia 2:   Pensão C. 1:   M. Pensão

1
Estocolmo

Traslado e acomodação Traslado e acomodação

2
Estocolmo

Café da manhã buffet
Panorâmica Estocolmo

Café da manhã buffet
Panorâmica Estocolmo

3
Oslo

Café da manhã buffet
Jantar

Café da manhã buffet
Jantar

4
Oslo

Café da manhã buffet
Visita panorâmica Oslo
Museu Folclórico e Viking
Almoço
Jantar

Café da manhã buffet
Visita panorâmica Oslo
Museu Folclórico e Viking
-
Jantar

5 
Lilehammer

Lom
Área Geiranger

Café da manhã buffet
Passeio em Lillehammer
Almoço
Visita exterior Stavkirke
Cruzeiro Fiorde Geiranger
Jantar

Café da manhã buffet
Passeio em Lillehammer
-
Visita exterior Stavkirke
Cruzeiro Fiorde Geiranger
Jantar

6 
Geleira Briksdal
Área Songdal

Café da manhã buffet
Geleira de Briksdal
Almoço
Jantar

Café da manhã buffet
Geleira de Briksdal
-
Jantar

7 
Bergen

Café da manhã buffet
Cruzeiro Fiorde dos Sonhos
Almoço
Visita Panorâmica Bergen
Subida de Bondinho Bergen
Jantar

Café da manhã buffet
Cruzeiro Fiorde dos Sonhos
-
Visita Panorâmica Bergen
Subida de Bondinho Bergen
Jantar

8 
Bergen

Stavanger

Café da manhã buffet
Visita panorâmica Stavanger
Almoço
Jantar

Café da manhã buffet
Visita panorâmica Stavanger
-
 Jantar

9 
Fiorde Lyse 

Púlpito
Stavanger

Café da manhã buffet
Subida ao Preikestolen
-
Jantar

Café da manhã buffet
Subida ao Preikestolen
-
Jantar

10
Stavanger

Café da manhã buffet

Traslado ao aeroporto. Voo de 

retorno

Café da manhã buffet

Traslado ao aeroporto. Voo de 

retorno

10
Copenhague

Café da manhã buffet
-

lado ao aeroporto. Voo com 

destino Copenhague

Café da manhã buffet
-

lado ao aeroporto. Voo com 

destino Copenhague

11
Copenhague

Café da manhã buffet
Panorâmica Copenhague

Café da manhã buffet
Panorâmica Copenhague

12
Copenhague

Café da manhã buffet Café da manhã buffet

DIA 1. (Domingo) ESTOCOLMO
Chegada a Estocolmo, assistência no aero-
porto e traslado ao hotel. Tempo livre nesta 
belíssima cidade, a maior da Suécia, fundada 
no século XIII e conhecida como a Veneza 
do Norte. Aproveite para atravessar uma de 
suas 53 pontes e passear pela parte antiga 
da cidade, co suas ruas estreitas e muitos 
lugares interessantes, como o Palácio Real 
ou o Museu Nobel. Acomodação.

DIA 2. (Segunda) ESTOCOLMO
Café da manhã buffet. Visita panorâmica 
nesta maravilhosa cidade, conhecida como 
a “Bela sobre a Água” e construída sobre 14 
ilhas perfeitamente conectadas por pontes e 
túneis. Visitaremos a cidade velha ou Gamla 
Stan, com suas típicas ruas medievais, onde 
estão localizados o Palácio Real, a Catedral, 
etc. Em seguida, visita opcional à Prefeitura 
de Estocolmo e ao Museu do Vasa. Todos os 
anos, o jantar de gala dos Prêmios Nobel é 
realizado na Prefeitura. O Museu do Vasa é o 
mais visitado de toda a Escandinávia. O na-
vio Vasa afundou no século XVII durante sua 
viagem inaugural e foi resgatado três séculos 
depois. Tarde livre para aproveitar o seu úl-
timo dia na capital da Suécia: visitar alguns 
de seus museus, dar um passeio de barco 
no Mar Báltico ou desfrutar de suas avenidas 
espaçosas. Acomodação.

DIA 3. (Terça) ESTOCOLMO - OSLO
 Viagem de Avião

Café da manhã buffet. No horário previsto, 
traslado ao aeroporto para embarcar no voo 
de linha regular com destino a Oslo (voo não 
incluso). Chegada à capital da Noruega e 
traslado ao hotel. Tempo livre para passear por 
esta bela cidade, situada em meio a encanta-
doras paisagens. Aproveite para passear pela 
Karl Johan, a rua principal principal de Oslo ou 
faça uma visita a seu moderno porto. Jantar 
(opção 1 e 2) e acomodação.

DIA 4. (Quarta) OSLO
Café da manhã buffet. Na parte da manhã 
realizaremos a visita panorâmica pela cida-
de, na qual se destaca o Parque Vigeland, 
onde as esculturas de bronze e granito do 
grande escultor norueguês Gustav Vigeland 
estão expostas ao ar livre. Passaremos pe-
los edifícios mais destacados da cidade: o 
Palácio Real, a Universidade, o Parlamento e 
a Fortaleza de Akershus, de onde se aprecia 
uma bela vista da Prefeitura e do porto mo-
derno. Depois, faremos a excursão ao Mu-
seu do Navio Viking, (navios resgatados das 
águas puras e cristalinas do Fiorde de Oslo) 
e ao Museu Folclórico. Almoço (opção 2). 
Restante do dia livre para fazer compras na 
rua comercial de Bogstad, ou para visitar a 

Galeria Nacional, onde se encontra o quadro 
mais conhecido do país: “O Grito”, de Mun-
ch. Jantar (1 e 2) e acomodação.

DIA 5. (Quinta) OSLO - LILLEHAMMER - 
LOM - ÁREA GEIRANGER
Café da manhã buffet. Saída de Oslo ru-
mo ao belíssimo interior da Noruega. Per-
correremos toda a extensão do maior lago 
do país, o lago Mjosa. Breve parada em 
Lillehammer. Continuaremos pelo vale de 
Oppland até chegar ao vilarejo de Lom, em 
torno do qual se concentram as montanhas 
mais bem preservadas da Noruega. Almoço 
(opc. 2). Parada para visitar a parte de fora 
da impressionante Stavkirke, igreja de ma-
deira da época viking. Saída para Hellesylt, 
onde embarcaremos para fazer um cruzeiro 
ao longo do fiorde Geiranger, o mais espe-
tacular. Este fiorde foi declarado Patrimônio 
Mundial pela UNESCO. Lá você vai admirar 
cachoeiras famosas, como as Sete Irmãs. 
Continuação até nosso hotel. Jantar (1 e 2) 
e acomodação.

DIA 6. (Sexta) ÁREA GEIRANGER -  
GELEIRA DE BRIKSDAL -  
ÁREA DE SOGNDAL
Café da manhã buffet. Cedo pela manhã 
sairemos rumo à impressionante Geleira de 
Briksdal. Atravessaremos as belas paisa-
gens da região de Nordfjord, com vilarejos 
como Loen. Você vai poder fazer um voo 
(opcional) de helicóptero para contemplar o 
maravilhoso cenário dos fiordes, montanhas 
e geleiras. Continuação para Briksdal, com 
tempo livre a sua disposição para desfrutar 
da geleira a seu ritmo. A contemplação de 
uma massa de gelo como a de Briksdals-
breen é uma experiência inesquecível. Almo-
ço (opc. 2). À tarde, continuação para a Área 
de Sogndal. Jantar (1 e 2) e acomodação. 

DIA 7. (Sábado) ÁREA DE SOGNDAL -  
BERGEN
Café da manhã buffet. No início da manhã, 
partimos para a segunda maior cidade da 
Noruega, Bergen, conhecida como a “capi-
tal dos fiordes”. Vamos pegar o barco para 
fazer uma maravilhosa travessia de 2 horas 
aprox. pelo Sognefjord, o “Fiorde dos So-
nhos”, o maior e mais profundo da Noruega. 
Em seguida, você terá a oportunidade de 
fazer, opcionalmente, o passeio no famoso 
Trem de Flam, uma obra-prima da engenha-
ria. A viagem passa entre as montanhas e 
nos permite admirar as maravilhas da natu-
reza. Almoço (opção 2). Continuação para 
Bergen, onde faremos a visita panorâmica 
pela cidade. Os destaques incluem o bairro 
de Bryggen, a igreja de Maria, o bairro de 
Nordnes, o famoso “Fisketorget” (mercado 

10 12  dias ... a partir de 1.705 US $

Início Estocolmo - Fim Stavanger ou Copenhague



59 PANAVISIÓN

INCLUÍDO NO TOUR

 Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.

  Ônibus Autopullman para trajeto 
interno.

Guia acompanhante: desde a chega-
da a Estocolmo no primeiro dia até o 
traslado ao aeroporto no último dia.

Cruzeiros: Fiorde dos Sonhos, Fiorde 
de Geiranger.

  Estadia nos hotéis indicados ou 
similares.

  Seguro de viagem Mapfre Asistencia.

  Wi-Fi grátis nos ônibus autopullman 
durante o circuito.

 HOTÉIS previstos ou similares

Estocolmo Scandic Norra B**** Cidade
  www.scandichotels.com

  Scandic Foresta**** Cidade
  www.scandichotels.com

Quality Globe**** Cidade
  www.nordicchoicehotels.se

Oslo Scandic Fornebu**** Cidade
  www.scandichotels.no

  Scandic Helsfyr**** Cidade
  www.scandichotels.no

  Scandic Holmenkollen**** Cidade
  www.scandichotels.com

Scandic Holberg**** Cidade
  www.scandichotels.no

Área Loenfjord**** Loen
Stryn www.loenfjord.no/norsk/forside

  Stryn hotel**** Stryn
  www.facingfjords.no/em

Ivar Aasen**** Ørsta
  www.hotellivaraasen.no

Área Leikanger**** Leikanger
Sognefjord www.leikanger-fjordhotel.no/

  Sognefjord Hotel**** Leikanger
  www.sognefjordhotel.no

Hotel Mundal 4**** Songdal
  www.hotelmundal.no

Bergen Scandic City**** Centro
 www.scandichotels.com

  Scandic ByParken**** Centro
  www.scandichotels.com

Scandic Flesland***SUP Apto
  www.scandichotels.com

Stavanger Scandic Forum**** Cidade
 www.scandichotels.com

Copenhague Scandic Sluseholmen**** Cidade
 www.scandichotels.com

  Scandic Hvidovre*** Cidade
  www.scandichotels.com

AÉREO OPCIONAL (LÍQUIDO)  US$
Estocolmo-Oslo ......................................... 130

Stavanger-Copenhague ............................... 130

Taxas incluídas

 DATAS DE INÍCIO ESTOCOLMO
Maio 20 27

Junho 3 10 17 24

Julho 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 16

Setembro 2 9 16

Baixa T. Média T.  Alta T.

PREÇOS POR PESSOA US$ em quarto duplo

10 dias 12 dias

Opção 1 . . . . . . . . . . . . . . . 1.705 2.055

Opção 2 . . . . . . . . . . . . . . . 1.915 2.270

Supl. quarto individual . . . . . 575 695

Média Temporada. . . . . . 80 90

Alta Temporada. . . . . . . . 120 130

Taxa cancelamento s/ despesas 30 30

 NOITES EXTRAS por pessoa em AD

Cidade Baixa Média Alta
Supl.
Indiv.

Estocolmo ..... 100 120 120 70

Stavanger ...... 95 115 115 70

Copenhague.. 120 130 130 80

NOTAS

pode ser alterada, sendo possível que seja feita fora 
da cidade.

o jantar pode ser de tipo frio.

de peixes), a torre de Rosenkrantz e o cas-
telo de Haakon. No final da tarde você terá 
a oportunidade de ir de bondinho ao topo 
de Fløyfjellet, de onde se descortina uma be-
la vista panorâmica da cidade e seu fiorde. 
Jantar (1 e 2) e acomodação.

DIA 8. (Domingo) BERGEN - STAVANGER
Café da manhã buffet. Manhã livre para 
passear nesta fascinante cidade. Recomen-
damos que você faça uma visita opcional 
ao “Gamle Bergen” e ao “Troldhaugen”, 
residência do famoso compositor norueguês 
Edvard Grieg. Almoço (opção 2). Em segui-
da, saída para a bela cidade de Stavanger. 
Em Halhjem embarcaremos em um ferry para 
atravessar o Bjornafjord. Desembarque em 
Mortavika. Vamos viajar através do conjunto 
de túneis submarinos de Rennfast, os mais 
profundos do mundo. Vamos fazer a visita 
panorâmica passeando pelo antigo bairro de 
Gamle Stavanger, que conta com 173 casas 
de madeira dos sécs. XVIII e XIX. Destaques: 
a Catedral, da época medieval, a Torre de 
Valberg e os antigos armazéns de pescado-
res, que hoje  abrigam lojas, bares e restau-
rantes. Jantar (1 e 2) e acomodação.

DIA 9. (Segunda) STAVANGER -  
FIORDE DE LYSE-“PÚLPITO”
Café da manhã buffet. No início da manhã 
faremos a excursão ao fiorde de Lyse para 
ver o emblemático Preikestolen (“o Púlpito”). 
Começaremos a subida a pé para alcançar 
esta impressionante formação rochosa. Atra-
vessaremos um dos braços do fiorde para 
chegar ao nosso destino. Este fiorde se origi-
nou há mais de 10 mil anos, e é um mirante 

natural excepcional. Retorno à cidade. Res-
tante do dia à sua disposição para passear 
pelas ruas que cercam o porto de Vagen, on-
de nunca falta animação nas noites de verão. 
Jantar (1 e 2) e acomodação. 

DIA 10. (Terça) STAVANGER -  
COPENHAGUE

 Viagem de Avião
Café da manhã buffet. No horário previsto, 
traslado ao aeroporto de Stavanger para em-
barcar no voo de linha regular com destino 
a Copenhague (voo não incluso). Chegada, 
assistência e traslado ao hotel. Restante do 
dia livre para começar a desfrutar desta ma-
ravilhosa cidade. Acomodação. 

Passageiros de 10 dias. Café da manhã, 
traslado ao aeroporto de Stavanger. Fim da 
viagem.

DIA 11 (Quarta) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. No início da manhã 
faremos uma visita panorâmica. Passare-
mos pela praça da Prefeitura, veremos a Pe-
quena Sereia, que se tornou um verdadeiro 
símbolo da cidade, a Gliptoteca Ny Carls-
berg, o Palácio de Amalienborg. Em seguida, 
recomendamos uma excursão opcional a um 
dos famosos castelos de Copenhague. Tarde 
livre a sua disposição, que você pode apro-
veitar para visitar a Torre do Relógio, ou pas-
sear pela rua de pedestres Stroget com seus 
animados comércios, etc. Acomodação.

DIA 12. (Quinta) COPENHAGUE
Café da manhã buffet. No horário progra-
mado, traslado ao aeroporto. Fim da viagem 
e de nossos serviços.

CopenhagueCopeenC

ocolmoEsto

s
eh

Leikangange
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Se quiser, acrescente 3 dias extras em Madri ou
Lisboa, ou faça um tour pela Andaluzia de 5 dias.

Madri ......................... 3 dias / 2 noites desde 290 $

Lisboa ........................ 3 dias / 2 noites desde 410 $

Andaluzia e Toledo.... 5 dias / 4 noites desde 800 $

PRÉ OU PÓS VIAGEM


