
 
IMPÉRIO VIKING 2023 

SAÍDAS GARANTIDAS 2023 

MAIO: 05, 19 – JUNHO: 02, 16, 30 – JULHO: 14, 28 – AGOSTO: 11, 25 – SETEMBRO: 08, 22. 

 
DIA 1 - SEXTA-FEIRA 
COPENHAGUE 
Chegada ao aeroporto, traslado para o hotel e acomodação. 
 
DIA 2 – SABADO 
COPENHAGUE 
Café da manhã e visita panorâmica à cidade, percorrendo seus principais monumentos e lugares 
históricos como a Praça da Prefeitura, Palácio de Christiansborg (atual sede do Parlamento), 
Fonte da Deusa Gefion, porto de Nyhavn com suas pitorescas e coloridas casas do século XVII e 
claro o emblema da cidade, a famosa Pequena Sereia. Opcionalmente, pode visitar-se o majestoso 
Castelo Real de Frederiksborg, no norte da Zelândia. Acomodação. 
 
DIA 3 – DOMINGO 
COPENHAGUE - AARHUS   
Pela manhã, saída em ônibus para a cidade de Odense, cruzando o estreito de Storebaelt por uma 
das obras mais importantes da engenharia dinamarquesa, as pontes que unem as  ilhas de  Zealand  
e  Funen.  Breve  parada em  Odense,  mundialmente  conhecida por ser o berço de uma das mais 
famosas personalidades dinamarquesas,  Hans  Christian  Andersen.  Continuação para Aarhus, a 
segunda maior cidade na Dinamarca e uma das mais antigas. Tempo livre e visita à cidade. 
Acomodação. 
 

TARIFAS EM EUROS 
Por pessoa em  quarto duplo 

€ 2945 
Suplemento individual 

€ 1140 
 

NOTAS 
ESTOCOLMO: Devido a um congresso internacional 
em Estocolmo, a acomodação em Setembro 18-20 
(saída de Copenhagen Set 08) será num hotel 4 
estrelas nos arredores da cidade (30 km do centro). 
 
STAVANGER:  Devido a um congresso internacional 
em Stavanger, a acomodação em Setembro 25/27 
(saída de Copenhagen Set 22) será num hotel 4 
estrelas  na zona do aeroporto. 
 

FORMA DE PAGAMENTO: 
Sinal de 30% do preço total do tour somente à vista 
(sem o uso de cartão de crédito) e o saldo de 70% 
em até 5 vezes sem juros com cartões de crédito 



DIA 4 -  SEGUNDA-FEIRA 
AARHUS - STAVANGER 
Café da manhã  e  continuação  para Hirtshals  e  embarque  em  ferry  para atravessar  o  Mar  do  
Norte  seguindo para  Kristiansand,  na  Noruega.  Desembarque e passeio pelo centro da cidade. 
Continuação para Stavanger, famosa por ser a maior cidade de casas de madeira da Europa. Seu 
fotogênico bairro antigo, composto por 173 casas antigas de madeira, suas estreitas ruas de  
paralelepípedos e suas  coloridas casas  portuárias  dão  à  cidade  um  ar muito pitoresco. 
Acomodação. 
 
DIA 5 - TERCA-FEIRA 
STAVANGER 
Café da manhã e saída para o porto de Stavanger, onde embarcamos para desfrutar das 
encantadoras paisagens naturais com uma geologia espetacular e curiosidades que nos oferece o 
Lysefjord ou fjord claro, cujo nome é devido à cor do granito de suas montanhas. Durante a 
travessia de barco podemos admirar uma das mais famosas formações rochosas do país chamada 
Preikestolen ou o púlpito’, que tem uma queda vertical de 604m, cenário de uma das cenas do 
filme Missão Impossível. No retorno à cidade, recomendamos visitar em seu tempo livre o 
interessante Museu do Petróleo. Acomodação. 
 
DIA 6 - QUARTA-FEIRA 
STAVANGER - BERGEN 
Café da manhã e saída para Bergen percorrendo a costa norueguesa e seus fjords através de 
túneis, pontes e trechos em barco. Chegada a Bergen e acomodação. Em seguida, visita 
panorâmica a Bergen, uma das cidades mais antigas da Noruega, localizada num promontório nas 
margens do Mar do Norte. Como locais de maior interesse se destacam a Fortaleza, Hakonshallen, 
Bryggen (instalações portuárias do século XVI) e a igreja românica de Maria. Acomodação. 
 
DIA 7 - QUINTA-FEIRA 
BERGEN - OSLO 
Café da manhã e saída para Gudvangen através de uma cativante paisagem de florestas, rios, 
cachoeiras e lagos cercados por montanhas. Em Gudvangen tomamos um ferry para Flåm, 
atravessando a parte mais bonita e espetacular do ‚Fjord dos sonhos’. Desembarque e continuação 
em ônibus para Oslo pela encantadora paisagem norueguesa. Chegada a Oslo e acomodação.  
 
DIA 8 - SEXTA-FEIRA 
OSLO 
Café  da  manhã  e  visita  à  “capital viking“,  situada  ao  fundo  do  fjord homônimo, passando 
pela Prefeitura, pelo  castelo  Akershus,  Palácio  Real, Parlamento  e  Parque  Vigeland  com as  
famosas  esculturas  de  bronze  de Gustav Vigeland, que simbolizam o ciclo da vida do ser humano 
e o grande monólito com seus 121 corpos entrelaçados. Tarde livre para passear pelo animado 
distrito de Oslo conhecido como Akerbrygge, instalações portuárias revitalizadas com 
restaurantes, bares, discotecas e lojas. Acomodação. 
 
DIA 9 – SABADO 
OSLO - ESTOCOLMO 
Café da manhã e saída para Estocolmo percorrendo as impressionantes paisagens da província de 
Varmland, com seus lagos e grandes bosques. Chegada à tarde. Acomodação.  
 
 
 

Visa, MasterCard e Diners. A Rota da Seda Viagens 
e Turismo reserva-se o direito de alterar a forma de 
pagamento sem aviso prévio a qualquer momento 
antes do recebimento do sinal. 
 

HOTEIS PREVISTOS 
(Ou similares na categoria indicada em cada   

COPENHAGUE: 
COPENHAGEN ISLAND  * * * * (*)      

AARHUS: 
RADISSON BLU SCANDINAVIA   * * * *  (*) 

STAVANGER: 
SCANDIC ROYAL STAVANGER  * * * * (*) 

BERGEN: 
THON HOTEL ROSENKRANTZ   * * * * (*) 

OSLO: 
CLARION THE HUB  * * * * (*) 

ESTOCOLMO: 
DOWNTOWN CAMPER BY SCANDIC  * * * * (*) 

HELSINQUE: 
SOKOS PRESIDENTTI   * * * * (*) 

 
OS PREÇOS INCLUEM: 
• Carregadores nos hotéis 
• Guia acompanahnte em espanhol (com 

conhecimentos de portugués)      
• 11 noites com café da manhã tipo buffet 
• Cruzeiro Hirtshals - Kristiansand 
• Cruzeiro de 1 noite Tallink-Silja Line, cabine 

externa com janela, com café da manhã tipo 
buffet 
 

OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 
• Passagens aéreas de voos domésticos ou 

internacionais que não estejam mencionados no 
tour; 

• Taxas consulares para passaporte cujo visto 
turístico se faz necessário, nem serviço de 
despachante; brasileiros estão isentos de 
necessidade de visto turístico para estes 
países, desde que a permanência seja menor ou 
igual a noventa dias e que o passaporte tenha 
validade mínima de três meses a contar da data 
de saída do território de cada um deles; 

• Seguro de viagem (ATENÇÃO: Nunca viaje sem 
seguro de viagem!), que deve ser contratado 
separadamente; 

• Refeições não citadas no roteiro; 
• Serviço de guarda-volumes nem de 

carregadores de bagagem  em aeroportos; 



DIA 10 – DOMINGO 
ESTOCOLMO 
Café da manhã e visita panorâmica à cidade passando pelo Palácio Real, Prefeitura, Museu 
nacional e Ópera. Acomodação em Estocolmo. 
 
DIA 11 - SEGUNDA-FEIRA 
ESTOCOLMO - CRUZEIRO TALLINK/SILJA - HELSINQUE 
Café da manhã e tempo livre. Às 15:30h, traslado para o porto e embarque no cruzeiro Tallink-Sija 
Line, que dispõe de 3 restaurantes, clube noturno, discoteca e lojas livres de impostos. 
Acomodação em cabines duplas externas categoria A. 
 
DIA 12 - TERCA-FEIRA 
HELSINQUE 
Café da manhã buffet a bordo e chegada a Helsinque às 10:00h. Desembarque e visita panorâmica 
à capital da Finlândia, também conhecida como “a cidade branca do norte“. Passamos pela Igreja 
Ortodoxa da Trindade, vestígio do Domínio russo, Praça do Senado, Temppeliaukio Kirkko, igreja 
luterana de planta circular escavada na rocha cuja cúpula tem a forma de uma gigantesca espiral 
com filetes de cobre. Tarde livre. Acomodação. 
 
DIA 13 - QUARTA-FEIRA 
HELSINQUE  
Café da manhã e traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços. 
 

• Bolsa de viagem, etiquetas de bagagem, porta-
vouchers, capa de passaporte nem nenhum 
outro brinde; 

• Nenhum material impresso (toda a 
documentação de viagem é enviada apenas 
eletronicamente); 

• Excursões, passeios, visitas, espetáculos, 
atividades e refeições OPCIONAIS que venham 
a ser oferecidos pelo guia; 

• Direito de fotografia e filmagem nas atrações 
visitadas em que ele é cobrado à parte; 

• Gastos de caráter pessoal, como despesas 
adicionais em hotéis, bebidas nas refeições, 
telefonemas, táxi etc., sendo estas de 
responsabilidade exclusiva do passageiro; 

• Gorjetas para o guia e para o motorista (sempre 
a critério do passageiro, mas tradicionalmente 
esperadas em qualquer país). 
  

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 
1) A reserva de lugar na parte terrestre do tour se dá mediante confirmação pela Rota da Seda Viagens e Turismo no momento do recebimento do sinal, e a 
inscrição é efetivada no momento do recebimento pela Rota da Seda Viagens e Turismo da integralização do pagamento e do contrato de aquisição de programa 
de viagem internacional assinado e rubricado em todas as páginas dentro do prazo estipulado. O pagamento do sinal pelo passageiro implica sua aceitação 
integral do programa, dos preços, das formas de pagamento, das presentes observações, das dicas de viagem e do contrato anexo. 
2) Os preços deste tour estão fixados em euros, e serão convertidos para reais pelo câmbio do euro turismo a ser informado pela Rota da Seda Viagens e 
Turismo no dia do pagamento do sinal. Não serão aceitos pagamentos em moeda estrangeira. 
3) A entrega do contrato de aquisição de programa de viagem internacional assinado e rubricado em todas as páginas, da autorização de débito original 
corretamente preenchida e assinada sem rasuras, da fotocópia legível da frente e do verso do cartão de crédito usado para o pagamento, da carteira de 
identidade e do CPF do seu titular, deve ser feita à Rota da Seda Viagens e Turismo no prazo máximo de 1 semana após o pagamento do sinal. A não observação 
desse prazo, bem como a entrega de documentos incompletos, rasurados, incorretamente preenchidos ou sem assinatura válida, serão consideradas 
desistência do tour, com o consequente cancelamento dos serviços solicitados e aplicação da multa de cancelamento. 
4) O sinal de 30% do preço total do tour não é válido para outro tour da Rota da Seda Viagens e Turismo. 
5) Em caso de desistência da viagem pelo passageiro por qualquer motivo (inclusive de saúde) até trinta dias antes do início do tour, será cobrada multa de 
20% (vinte por cento) do valor total do tour e dos serviços adicionais contratados. A menos de trinta dias do início do tour, a multa será acrescida de todo e 
qualquer valor a qualquer título que comprovadamente venha a ser cobrado da Rota da Seda pelo fornecedor. 
 
 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 
No momento da reserva, é imprescindível encaminhar as cópias das principais páginas do seu passaporte (válido por mais de seis meses a contar da data de 
saída do passageiro do último país visitado) onde constam: nome completo, data de nascimento, nacionalidade, número do passaporte com data de emissão e 
validade, endereço completo, número de CPF. 
BAGAGENS: 
Nas viagens de ônibus, cada viajante poderá viajar com até uma unidade de bagagem de tamanho médio com peso máximo de 30 quilos. O excesso de bagagem 
será aceito sempre e quando a capacidade de carga do veículo o permitir e com prévio pagamento de uma taxa a ser determinada caso a caso, podendo ser 
recusado sempre a critério do guia ou do motorista do ônibus. A bagagem não faz parte do contrato de transporte, ficando entendido para todos os efeitos que 
o passageiro deve conservá-la sempre consigo, qualquer que seja a parte do veículo ou do hotel em que estiver acomodada, e que é transportada pelo 



passageiro por sua conta e risco, sem que a Rota da Seda Viagens e Turismo possa ser obrigada a responder contratualmente pela perda ou danos que possa 
sofrer, seja qual for a razão. 
 

 

 
 
 

 

 

 


