O melhor da Escandinávia e Rússia
Â
Saída: 19 de Julho de 2018

19/Jul
20/Jul
21/Jul

22 DIAS

BRASIL/COPENHAGUE: Apresentação no aeroporto para embarque com destino a:
COPENHAGUE: Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.
COPENHAGUE: Café da manhã e saída para visita panorâmica da cidade conhecendo os principais pontos de interesse turístico tais
como: Parlamento, Praça da Prefeitura, Palácio Christianborj e a pequena Sereia. Tarde livre, sugerimos visitar o Parque Tivoli.
22/Jul
COPENHAGUE/BERGEN: Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino a Bergen, chegada, recepção e visita a
cidade. Hospedagem.
23/Jul
BERGEN: Café da manhã e saída para visita panorâmica da cidade incluindo as Casas Hanseáticas e Cidade Velha. Tarde livre,
sugerimos visita ao Topo do Monte Floyen em funicular. (opcional)
24/Jul
BERGEN/CRUZEIRO DE SOGNE – REGIÃO DOS FIORDES SKEI E LOEN: Café da manhã e saída em direção a Voss, neste percurso
poderemos fazer opcionalmente um passeio de trem que tem o maior desnível do mundo desde Voss até Flam, atravessando Vales e
Montanhas. Chegada a Flam para embarque em cruzeiro de 2 horas para apreciar o Fiorde de Sogne, desembarque em Kaupanger e
continuação até Loen e hospedagem. Jantar.
25/Jul
REGIAO DOS FIORDES – GLACIAL BRIKSDAL – ALESUND: Café da manhã. Saída em ônibus para visitar a geleira de Brisksdal
Continuação da viagem até Hellesylt para embarque em cruzeiro de aproximadamente 45 minutos para conhecer o Fiorde de
Geiranger, desembarque e continuação pela rota dos Trolls até Alesund, chegada visita panorâmica da cidade e hospedagem.
26/Jul
ALESUND/LILLEHAMMER/OSLO: Café da manhã e saída beirando o Fiorde de Molde em direção a Andalsnes pelo Vale de Romsdal,
visitaremos povoados como Otta e Domas até Lillehammer sede das Olimpíadas de Inverno, e aonde se encontram os famosos
trampolins de esqui. Chegada em Oslo no fim da tarde e hospedagem.
27/Jul
OSLO: Café da manhã e saída para visita a cidade conhecendo o parque Frogner, Av Karl Johans, Prefeitura e Palácio Real. Tarde livre.
28/Jul
OSLO/ESTOCOLMO: Café da manhã e saída bem cedo pela manhã com destino a Estocolmo, chegada no fim da tarde e hospedagem.
29/Jul
ESTOCOLMO: Café da manhã e saída para visita a cidade conhecendo as 14 Ilhas unidas entre si por Pontes, que fazem desta cidade
uma das mais bonitas da Escandinávia, também conhecida como a Rainha das Aguas. Tarde livre.
30/Jul
ESTOCOLMO/TALLIN: Café da manhã. Dia livre, no fim da tarde embarcaremos em CRUZEIRO DA SILJA LINE que nos levará até TALIN
em viagem noturna (acomodação em cabines duplas).
31/Jul
TALLIN: Chegada e desembarque. Visita a Cidade conhecendo o Kliek in Der Kok uma das fortalezas mais importantes do Mar Báltico,
Igreja de São Nicolau e a Catedral. Hospedagem.
01/Ago
TALLIN/HELSINKI: Café da manhã e traslado ao Porto para embarque em ferry que nos levará até Helsinki, desembarque e visita
panorâmica da cidade, tarde livre, hospedagem.
02/Ago
HELSINKI/SAN PETESBURGO: Café da manhã e traslado a estação ferroviária para embarque em trem de alta velocidade com destino
a San Petesburgo, chegada e hospedagem.
03/Ago
SAN PETESBURGO: Café da manhã e saída para visita panorâmica da cidade para conhecer os principais monumentos como Praça de
Santo Isaac, Catedral de Santo Isaac, Fortaleza de Pedro e Paulo, Museu Hermitage, etc.
04/Ago
SAN PETESBURGO: Café da manhã. Dia livre, sugerimos visitar opcionalmente o Museu Hermitage, um dos maiores Museus do
Mundo.
05/Ago
SAN PETESBURGO/MOSCOU: Café da manhã. Manhã livre, a tarde traslado a estação de trem para embarque com destino a Moscou,
chegada e traslado ao hotel.
06/Ago
MOSCOU: Café da manhã e saída para visita a cidade conhecendo: Teatro Bolshoi (sem ingresso), Praça Vermelha, Catedral de São
Basílio, Museu de Historia , etc. A tarde visitaremos o famoso Metro de Moscou e a rua Arabat.
07/Ago
MOSCOU: Café da manhã e saída para visita ao Kremlim. Tarde livre para ultimas compras. Hospedagem.
08/Ago
MOSCOU/LISBOA: Em horário a determinar, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Lisboa, chegada, recepção e
traslado ao hotel.
09/Ago
LISBOA/SALVADOR: Café da manhã. Tempo livre ate o traslado ao aeroporto para embarque com destino a Salvador e fim dos nossos
serviços.
Parte Aérea: USD 1.810,00 + TAXAS DE EMBARQUE USD 320,00 – (entrada USD 301,00 – SALDO NO CARTÃO)
Parte Terrestre: DBL: € 3.990,00 Supl. SGL: € 1.392,00
Nossos preços incluem:
Guia acompanhante do Brasil desde que o grupo tenha um mínimo de 20 participantes.
Guia correio.
Ônibus de luxo com ar condicionado
Hotéis de categoria turística Superior e primeira com café da manhã.
Um jantar na Região dos Fiordes.
Trem de Helsinki a São Petesburgo e de São Petesburgo a Moscou.
Cruzeiro de Estocolmo a Tallin em cabines DUPLAS
Cruzeiro pelo Fiorde de Sogne.
Cruzeiro pelo Fiorde de Geiranger.
Visita a Geleira Briksdal.
Vôo interno de Copenhague a Bergen.
Seguro de viagem.
Nossos preços não incluem:
Extras nos hotéis

