
circuito exclusivo

1º DIA LISBOA OU PORTO / ESTOCOLMO
Comparência no aeroporto 120 minutos antes 
da partida para formalidades de embarque. Par-
tida em voo regular TAP Air Portugal com destino 
a Estocolmo. Chegada ao aeroporto e desem-
barque assistido pelo nosso guia português que 
acompanha toda a viagem do aeroporto de che-
gada até ao 7º dia. Transporte ao Hotel Scandic 
Anglais****, ou similar. Jantar e alojamento.

2º DIA ESTOCOLMO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Visita pano-
râmica, com guia local, de Estocolmo, conheci-
da como “A Bela Sobre a Água”, ocupando 14 
ilhas interligadas por múltiplas pontes. Passeio 
a pé na cidade antiga ou “Gamla Stan”, onde se 
encontram, entre outros monumentos de in-
teresse, o Palácio Real e a Catedral. Visitamos 
também o interior da Câmara Municipal, onde 
se realizam o banquete e o baile depois da ce-
rimónia da entrega do Prémio Nobel. Almoço 
em restaurante local. De tarde, visita ao Museu 
Vasa, o mais famoso de toda a Suécia, que exibe 
o único navio do século XVII que ainda existe. 
Alojamento e jantar no hotel. 

sognefjorde

3º DIA ESTOCOLMO / LILLEHAMMER
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida com 
destino a Lillehammer, passando por uma pai-
sagem de bosques, vales, lagos e vilarejos. Bre-
ve paragem em Karlstad. Continuamos em dire-
ção à Noruega, pelas províncias de Varmland e 
por Hamar, nas margens do Lago Mjosa. Almo-
ço em restaurante local. Chegada a Lilleham-
mer situada junto ao lago Mjosa – o maior da 
Noruega, e um dos centros de esqui mais co-
nhecidos da Escandinávia e ficou célebre pelos 
Jogos Olímpicos de inverno de 1994. Transporte 
ao Hotel Scandic Lillehammer****, ou similar, 
jantar e alojamento.

4º DIA LILLEHAMMER / FIORDES / BERGEN
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para 
Borgund passando por encantadoras localida-
des e belíssimas paisagens montanhosas dos 
fiordes, onde se encontra a Igreja de Madeira 
de Borgund uma das mais bem conservadas da 
Noruega (entrada incluída). Almoço em restau-
rante local. Continuação para Flam, e embar-
que no ferry até Gudvangen, atravessando o 
Sognefjorde. Desembarque e continuação para 

EXPERIENTE GUIA PRIVATIVO

as 3 capitais da escandinávia
e fiordes da noruega
estocolmo • lillehammer • borgund • fiordes • bergen • oslo • copenhaga

Bergen. Chegada, jantar e alojamento no Hotel 
Scandic Ørnen****, ou similar.

5º DIA BERGEN
Pequeno-almoço buffet no hotel. Saída para 
visita, com guia local desta belíssima cidade 
histórica protegida pela UNESCO, rodeada de 
fiordes e colinas e que, durante séculos foi um 
dos portos mais importantes da Escandinávia 
e da Liga Hanseática. Especial destaque para o 
Bairro Bryggen, o antigo centro de comércio da 
cidade – o Molhe do Mercader, todo construído 
em madeira e que consta da Lista de Património 
da Humanidade pela UNESCO, o antigo porto, o 
Fisketorget, o mercado de peixe e das flores, e 
as igrejas. Almoço em restaurante local. Tarde 
livre para atividades de gosto pessoal. Jantar e 
alojamento no hotel.

6º DIA BERGEN / OSLO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Partida em di-
reção a Oslo, passando pelo planalto de Hardan-
ger, o mais extenso da Europa. Surpreendente 
pela sua vegetação, lagoas e rios. Almoço em 
restaurante local. Seguimos viagem para Oslo. 



circuito exclusivo

 

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO
conforme itinerário

O PREÇO INCLUI
• Passagem aérea em classe económica em voos 

regulares TAP Air Portugal de Lisboa ou Porto, 
com direito ao transporte de 1 peça de baga-
gem até 23 kg;

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Circuito em autocarro de turismo, de acordo 

com o itinerário;
• Acompanhamento de experiente guia de língua 

portuguesa desde o aeroporto de chegada até 
ao 7º dia à noite;

• Alojamento nos hotéis indicados ou similares;
• Todos os pequenos-almoços buffet;
• Refeições indicadas no itinerário – 14 refeições 

(bebidas não incluídas);
• Visitas com guias locais em Estocolmo, Bergen, 

Oslo e Copenhaga;
• Restantes visitas orientadas pelo nosso guia 

privativo: visita do interior da Câmara Municipal 
de Estocolmo, visita do Museu Vasa, Igreja de 
Madeira de Borgund e visita do parque Tivoli;

• Visitas e entradas conforme programa;
• Seguro Multiviagens – capital de € 30.000 (in-

cluindo cobertura COVID-19);
• Taxas de cidade, turismo, serviço e IVA;
• Taxas de aviação - € 160 (saída de Lisboa).

9
dias

8
visitas

15
REFEIÇÕES

8
P.A. BUFFET

PREÇO POR PESSOA
DATAS DUPLO INDIVID. criança
12 jun € 2.790 € 3.565 € 2.189
3 JUL e 7 AGO € 2.896 € 3.671 € 2.277
10 JUL € 2.866 € 3.641 € 2.246
14 AGO € 2.785 € 3.560 € 2.186

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 160 (saída 
de Lisboa), sujeito a alteração. Preço da criança (2-11 anos), 
compartilhando o quarto com dois adultos.
(Mínimo 15 participantes).

Chegada, jantar e alojamento no Hotel Scandic 
Sjøly, ou similar.

7º DIA OSLO / COPENHAGA
Pequeno-almoço buffet no hotel. Início da visita 
de cidade, com guia local. Oslo possui 343 lagos, 
sendo o maior o Maridal Svannet (3,91 km2). 
Começaremos com um passeio de autocarro 
pela animada rua Karl Johan e passamos pela 
impressionante Fortaleza Akerhus, o Parlamen-
to Noruegues, a Catedral de Oslo e a conhecida 
Câmara Municipal, com as famosas torres gé-
meas. Posteriormente, passamos pelo Palácio 
Real, a caminho do Parque Frogner, com as suas 
esculturas de Gustaf Vigeland, que descrevem a 
vida humana em todas as suas etapas, incluin-
do o famoso monólito (Monollitten). Visitamos 
ainda o trampolim de saltos em Holmenkollen 
com uma magnífica vista sobre Oslo e o seu fior-
de, a artéria principal onde se destaca o Palácio 
Real e por fim, a Universidade e o Parlamento. 
Almoço em restaurante local. Depois de almo-
ço, transporte ao porto para embarcar no Ferry 
DFDS Seaways com destino a Copenhaga. Jan-
tar e noite a bordo (cabines exteriores).

Nota: Na travessia de Ferry Oslo/Copenhaga todos 
os passageiros deverão levar consigo a bordo uma 
mala de mão com o necessário para essa noite, já 
que não terão acesso a sua bagagem durante a 
travessia e até à saída do barco.

8º DIA COPENHAGA
Pequeno-almoço buffet. Desembarque assisti-
do por guia local, que acompanha o grupo até 
ao final da viagem, e visita panorâmica de Co-
penhaga na qual se destaca a Praça da Câmara 
Municipal, o parque de diversões mais antigo do 
mundo o “Tivoli” inaugurado em 1843, a Glipto-
teca New Calsberg, o Museu Nacional. Depois 
dirigimo-nos em direção ao Palácio de Chris-
tianborg, sede do Parlamento dinamarquês, 

onde temos oportunidade de tirar algumas foto-
grafias do Palácio e da antiga Bolsa de Valores, 
um dos edifícios mais emblemáticos da cidade, 
e a Igreja Naval. Passamos também por Kongs 
Nytorv (Praça Nova do Rei) onde está situado o 
Teatro Real Dinamarquês, com a sua companhia 
de Ballet mundialmente famosa. Temos ainda a 
oportunidade de admirar o canal/porto Nyhavn, 
antigo bairro de pescadores com as suas pitores-
cas casas e barcos coloridos, onde viveu o genial 
escritor Hans Christian Andersen. Fazemos uma 
paragem para fotografias na residência Real, o 
Palácio de Amalienborg. No caminho também 
passamos pelo Jardim do Rei com o magnífico 
Castelo de Rosenborg, no estilo Renascentista. 
Transporte ao Hotel Scandic Spectrum****, ou 
similar. Partimos do hotel para o Parque Tivoli, 
numa breve caminhada. O almoço será servido 
em restaurante local dentro do Parque. Restante 
tarde livre para atividades de gosto pessoal ou 
para aproveitar as atrações do Parque. Breve ca-
minhada para regressar ao hotel. Jantar e aloja-
mento no hotel.

9º DIA COPENHAGA / LISBOA OU PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a com-
binar, transporte ao aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida em voo regular da TAP Air 
Portugal com destino a Lisboa ou Porto. Chegada 
ao respetivo aeroporto. FIM DA VIAGEM.
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• Visita da Câmara Municipal de Estocolmo, 
onde se realiza a cerimónia da entrega do 
PRÉMIO NOBEL.

• Travessia de ferry do fiorde “SOGNEFJORDE”.
• Noite e jantar a bordo do ferry entre OSLO 

e COPENHAGA.

O DIFERENCIAL DESTE CIRCUITO 

DATAS DE PARTIDA
junho 12
julho 3 10
AGOSTO 7 14

supLementos por pessoa:
Partidas do Porto € 90

AVIAÇÃO
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dinamarca


