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ROTEIRO DIA A DIA
1º dia, terça-feira > COPENHAGUE
Chegada por conta própria ao hotel. Reunião de apresentação com o guia acompanhante da viagem na
recepção das 18h30 às 19h30. Hospedagem.
2º dia, quarta-feira > COPENHAGUE
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita panorâmica a Copenhague. Apreciamos as principais atrações
turísticas da cidade, como a Fonte de Geﬁon; a Residência Real de Amalienborg; os canais idílicos de Nyhavn,
com os seus prédios coloridos; o Palácio de Christiansborg, sede do parlamento; o palácio da bolsa e a famosa
Pequena Sereia. Tarde livre para conhecer melhor esta linda cidade – sugerimos a visita ao emblemático parque
de atrações Tivoli ou, simplesmente, passear pela famosa rua de pedestres Strøget. Hospedagem.
3º dia, quinta-feira > COPENHAGUE | OSLO
Café da manhã no hotel. Manhã livre para realizar compras ou fazer uma visita opcional. À tarde, traslado para
o porto, onde embarcamos no cruzeiro noturno DFDS Seaways com destino a Oslo. Durante a travessia,
aproveitaremos as várias atrações a bordo, música ao vivo, lojas, restaurantes e bares, entre outras. Os clientes
deverão preparar uma bolsa de mão para o pernoite no navio, já que não terão acesso às bagagens durante a
viagem. Jantar, com uma bebida incluída, e alojamento em cabine com janela.
4º dia, sexta-feira > OSLO | GEILO
Café da manhã a bordo, desfrutando da bela vista panorâmica do ﬁorde de Oslo. Desembarque e início da visita
à capital da Noruega. Conhecemos o Parque de Frogner, com as famosas esculturas do artista Gustav Vigeland,
o Palácio Real, a fortaleza medieval de Akershus e o exterior da Prefeitura de Oslo. Na parte da tarde,
continuação para Geilo, passando por Hønefoss e Gol, famosas estações de esqui. Durante a viagem,
apreciamos lindas paisagens até chegarmos à bonita vila de Geilo, onde pernoitamos. Jantar e hospedagem.
5º dia, sábado > GEILO | BERGEN
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã. Seguimos para a região onde se encontra o ﬁorde mais largo e
profundo da Noruega, o Sogn og Fjordane, conhecido como o Fiorde dos Sonhos. Durante este lindo passeio,
que nos leva de Flåm a Gudvangen, contemplamos as águas verdes cristalinas, impressionantes falésias e
cachoeiras. No ﬁnal do cruzeiro, continuamos para Bergen. Passamos pela região de Hordaland e Voss, cuja
paisagem nos presenteia com cenários de sonho. Na chegada a Bergen, fazemos uma visita panorâmica à
cidade, com o guia acompanhante. Bergen é considerada uma das mais charmosas cidades da Europa. Entre
outros pontos de interesse, visitamos o Mercado de Peixes e Bryggen, o bairro da Liga Hanseática.
Hospedagem.
6º dia, domingo > BERGEN | BALESTRAND
Café da manhã no hotel. Manhã livre para desfrutar a capital dos ﬁordes ou fazer um passeio opcional à casa do
famoso compositor Norueguês Edvard Grieg. No início da tarde, partimos para Balestrand, atravessamos de
ferry de Oppedal para Lavik e, ao ﬁm do dia, chegamos à encantadora área dos ﬁordes, onde está localizado o
famoso hotel Kvikne’s, um lugar histórico e romântico, inserido num cenário natural de enorme beleza.
Hospedagem e jantar no Hotel Kvikne’s.
7º dia, segunda-feira > BALESTRAND | OSLO
Café da manhã no hotel. Saída pela manhã para Oslo. No caminho, pegaremos dois curtos ferries e faremos
uma parada em Borgund, onde visitaremos a bela igreja de Madeira, Borgund Stavkirke (entrada incluída),
expoente máximo da arte Norueguesa em madeira. As árvores utilizadas na sua construção foram cortadas no
ﬁnal do século 12 e, desde então, fazem parte desta fantástica paisagem, tornando esta igreja uma das mais
visitadas e fotografadas da Noruega. Após a visita, continuamos para Oslo, onde chegaremos ao ﬁnal do dia.
Hospedagem.
8º dia, terça-feira > OSLO
Café da manhã no hotel. Dia livre para passeios na capital da Noruega. Na parte da manhã, pode-se fazer um
passeio opcional aos famosos museus marítimos da Península de Bygdoy: Museu dos Barcos Vikings, Kon-tiki e
Fram. Hospedagem.
9º dia, quarta-feira > OSLO | ESTOCOLMO
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída para Estocolmo. No caminho, fazemos uma parada em Karlstad,
cidade sueca localizada entre o legendário lago Värnern e a foz do Rio Klarälven. Passamos, também, pela
cidade de Mariefred, onde realizamos uma pequena parada para apreciar o belo Castelo de Gripsholm e as lindas
paisagens circundantes. Este castelo, que remonta a uma primitiva fortiﬁcação erguida em 1370, é considerado
um dos mais belos monumentos históricos da Suécia. Continuando pela região dos lagos, chegamos em
Estocolmo ao ﬁnal do dia. Hospedagem.
10º dia, quinta-feira > ESTOCOLMO
Café da manhã no hotel. Na parte da manhã, visita panorâmica guiada a Estocolmo. Conhecemos a parte antiga
da cidade, Gamla Stan, com suas pequenas praças, ruelas e edifícios coloridos. Contemplamos o exterior do
Palácio Real, a catedral, o Parlamento e a Casa dos Nobres. Tarde livre para conhecer esta maravilhosa cidade,
apelidada de “Rainha das Águas”, ou realizar uma excursão opcional visitando a Prefeitura de Estocolmo e o
museu do navio de guerra Vasa. Naufragado na sua viagem inaugural, no século 17, é um dos museus mais
visitados da Escandinávia. Hospedagem.
11º dia, sexta-feira > ESTOCOLMO
Café da manhã no hotel. Fim dos nossos serviços.
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