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21 dias
DESDE

4.095
€
1 m.p.
GARANTIMOS
Tour Leader

LINGUA PORTUGUESA
em TODAS

as saídas do circuito

MOSCOU

DATAS DE INICIO

Mai
Jun
Jul
Ago
Set

28
04
02
06
03

11
09
13
10

18
16
20

25
23
27

30

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade/Hotel

Paris
Mercure Versailles Expo ****
Novotel Porte D’Orleans ****
Bergen
Scandic Neptun ****
Fiordos
Loenfjord Hotel ****
Alesund
Scandic Alesund ****
Oslo
Scandic Solli ****
Estocolmo
Scandic Malmen ****
Tallin
Park Inn Meriton ****
Helsinki
Scandic Park ****
S. Petersburgo
Ambassador ****
Moscou
Golden Ring ****

Localizaçao

(Centro)

(Centro)
(Loen)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)
(Centro)

Consulten possíveis trocas de hotéis na
página 305 deste catálogo.
NOTA IMPORTANTE

• Não incluído vôo Paris/Bergen.
• Tanto para os trajetos em
trem como os de ferry é
necessário receber a cópia dos
passaportes 15 dias dantes,
em caso contrário pode existir
algum suplemento no preço.
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CHAMPAGNE, SALMÃO,
VODKA E CAVIAR
DIA 01 (QUINTA-FEIRA) PARIS

Chegada ao aeroporto e traslado ao
hotel. Às 19:30 h, terá lugar a reunião
com o guia na recepção do hotel onde
conheceremos ao resto de participantes.
À noite, visita incluida de Paris iluminada. Alojamento.

1

Fiordos

Alesund

1

Lillehamer

Bergen

2

Oslo

2

DIA 02 (SEXTA-FEIRA) PARIS

Café da manhã. Dia livre. Alojamento.

2

1

Estocolmo

Café da manhã. Visita panorâmica da
cidade: Champs Elysées, Place de la Concorde, o Arco do Triunfo, Opera, Quartier
Latin, Sorbonne, o Panteão etc. Tarde
livre para visita opcional de Palácio e
Jardines Versalhes. Alojamento.
DIA 03 (SÁBADO) PARIS

Helsinki

Karlstad

1

3

São Petersburgo

1

Tallin
3

3

Moscou

Paris

DIA 04 (DOMINGO)
PARIS – BERGEN (EM AVIÃO)

Café da manhã e tempo livre até o
momento do traslado para o aeroporto para o vôo (não incluído) com destino a Bergen. Traslado para o hotel e
alojamento.
DIA 05 (SEGUNDA-FEIRA) BERGEN

Café da manhã e visita panorâmica
que inclui as casas Hanseáticas e a cidade velha. Tarde livre em que recomen-

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

Dbl

S. Sgl

Trajeto completo Par/Mow (21 dias)

4.095

1.700

Trajeto parcial Par/Hel (15 dias)

2.795

1.215

Trajeto parcial Par/Sto (12 dias)

2.250

Pacote “mais serviços”
Trajetos parciais incluem traslados de chegada e saída.

940
350

que. Chegada e visita panorâmica da
cidade: Parque Sibelius, a Praça do Senado, a casa Finlândia de Alvar Aalto, a
Igreja Tempeulaikko Kirku, a Mannerheimintie, etc. Tarde livre e alojamento.
DIA 15 (QUINTA-FEIRA)
HELSINQUE – S. PETERSBURGO

Café da manhã e traslado para pegar o
trem para São Petersburgo, situado nas
margens do rio Neva é uma das cidades
mais bonitas do mundo. Alojamento.
DIA 16 (SEXTA-FEIRA)
S. PETERSBURGO

Pacote

MAIS SERVIÇOS
Se você quer ter tudo preparado com antecedência, além do que
está incluído no itinerário desta página, sugerimos adicionalmente
o seguinte:
•
•
•
•
•

Visita á Palácio e jardins de Versalhes, em Paris.
Funicular até ao topo do Monte Floyen em Bergen.
Percuso em Trem Flamsbana.
Visita Museus Barco Polar Fram e Barcos Vikingos em Oslo.
Visita ao Museo Wasa e a Prefeitura em Estocolmo.

damos tomar o funicular até ao topo do
Monte Floyen. Alojamento.

feitura, Palácio Real, etc. Tarde livre e
alojamento.

DIA 06 (TERÇA-FEIRA) BERGEN –
LOEN (REGIÃO DOS FIORDES)

DIA 10 (SÁBADO)
OSLO – KARLSTAD – ESTOCOLMO

Café da manhã. Oferecemos opcionalmente, tomar o trem mais famoso da Escandinávia (o Flåmsbana) que durante
um percurso de 20 km nos levará através
de vales impressionantes e belas paisagens de montanhas e cascatas. Posteriormente realizaremos um cruzeiro de
duas horas sobre o Sognefjord, o fiorde
dos sonhos. Chegada à região dos fiordes. Jantar e alojamento.
DIA 07 (QUARTA-FEIRA) LOEN –
BRISKDAL – GEIRANGER – ALESUND

Café da manhã. Dia inteiro dedicado
a percorrer esta região, incluindo uma
visita ao Glaciar de Briksdals. Faremos um cruzeiro de 50 minutos sobre o
Fiorde de Geiranger após termos desfrutado das vistas espetaculares a bordo,
chegaremos a Alesund. Alojamento.
DIA 08 (QUINTA-FEIRA)
ALESUND – LILLEHAMMER – OSLO

Café da manhã. Saída passando à margem do fiorde de Molde até Andalsnes.
Pelas terras de Troll e o Vale Romsdal e
as cidades de Otta e Dombas, chegaremos a Lillehammer com uma visita aos
trampolins de esqui. Pela tarde chegada
a Oslo. Alojamento.
DIA 09 (SEXTA-FEIRA) OSLO

Café da manhã e visita panorâmica:
Parque Frogner, Rua Karl Johans, Pre-

Café da manhã. Partida até Karlstad e
continuação até Estocolmo . Chegada e
tempo livre. Alojamento.
DIA 11 (DOMINGO) ESTOCOLMO

Café da manhã e visita da cidade com
a parte velha, o Gamla Stan e suas ruas
medievais, onde se encontra o Palácio
Real, Catedral, etc. Alojamento.
DIA 12 (SEGUNDA-FEIRA)
ESTOCOLMO – CRUZEIRO BÁLTICO

Café da manhã. Manhã livre onde recomendamos visitar a zona comercial, o
bairro antigo de Gamla Stan e pela tarde
traslado ao porto e embarque num cruzeiro em cabines duplas interiores para
realizar durante a noite a travessia até
Tallinn. Noite a bordo.
DIA 13 (TERÇA-FEIRA) TALLIN

Café da manhã. Visita panorâmica do
centro da cidade com a Praça dos Palácios, a Praça de São Isaac e sua Catedral
assim como suas principais avenidas
e a Fortaleza de S. Pedro e S. Paulo.
Continuaremos a nossa visita ao Museu
Hermitage. Alojamento.
DIA 17 (SÁBADO) S. PETERSBURGO

Café da manhã. Dia livre em que recomendamos a nossa excursão opcional ao
Palácio de Petrodvorest. Alojamento.
DIA 18 (DOMINGO)
S. PETERSBURGO – MOSCOU

Café da manhã e traslado à estação para
tomar trem com destino a Moscou. Chegada e traslado ao hotel. Alojamento.
DIA 19 (SEGUNDA-FEIRA) MOSCOU

Café da manhã. Visita panorâmica:
a Universidade, Teatro Bolshoi, a Praça
Vermelha com a Catedral de São Basílio,
o Museu de História etc. Em seguida conheceremos o chamado Palácio Subterrâneo, o metrô de Moscou. Alojamento.

O PREÇO INCLUI

• Estadia nos hotéis indicados em
regime de alojamento e café da
manhã buffet.
• 1 jantar na região dos fiordes.
• Ônibus de luxo durante todo o
percurso.
• Traslados de chegada e saída.
• Guia profissional acompanhante
todo o percurso em ônibus,
independentemente do
número de passageiros.
• Visitas panorâmicas com guia
local em Paris, Bergen, Oslo,
Estocolmo, Tallin, Helsinque,
S. Petersburgo, Moscou e
muitas visitas com nosso guia
acompanhante.
• Passeio noturno por Paris
iluminado.
• Cruzeiros pelos fiordes de
Sognefjord e Geiranger.
• Visita ao Glaciar Briksdals.
• Cruzeiro noturno pelo Báltico
na empresa “Tallink Slija Line”
para trajeto Estocolmo/Tallin em
cabines duplas interiores.
• Ferry para o trajeto de Tallinn a
Helsínque.
• Visitas à Fortaleza de Pedro e
Paulo e ao Museu Hermitage em
São Petersburgo.
• Visitas ao Metrô e Kremlin em
Moscou.
• Trem diurno segunda classe
trajeto Helsínque /São
Petersburgo.
• Trem diurno segunda classe
trajeto São Petersburgo/
Moscou.
• Bolsa de viagem e seguro
turístico.

DIA 20 (TERÇA-FEIRA) MOSCOU

Café da manhã. Hoje nos espera a visita ao recinto amuralhado do Kremlin,
antiga residência dos czares russos e
agora centro da presidência. Tarde livre.
Alojamento.
DIA 21 (QUARTA)
MOSCOU – CIDADE DE ORIGEM

Café da manhã e traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

GARANTIMOS
Tour Leader

LINGUA PORTUGUESA
em TODAS

as saídas do circuito

As visitas locais e opcionais
serão com guias em Espanhol mais com
conhecimentos em língua portuguesa.

Café da manhã a bordo. Desembarque e visita panorâmica da cidade
declarada pela UNESCO como Património da Humanidade. Admiraremos
a Catedral de Alexander Nevsky, a
Igreja Niguliste e a Prefeitura do século XIII. Traslado ao hotel e resto do dia
livre. Alojamento.
DIA 14 (QUARTA-FEIRA)
TALLIN – HELSINQUE

Café da manhã e traslado para o porto
para tomar ferry com destino a Helsín-

ESTOCOLMO
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