
 
LENDAS ESCANDINAVAS-2023 

DINAMARCA, NORUEGA, SUÉCIA, – 11 DIAS 
Saídas Garantidas: 

 2,9,16,23 e 30 de maio,6,13,20 e 27 de junho,4,11,18, e 25 de julho,1,8,15,22, e 29 de agosto, 5,12 e 19 de setembro de 2022.(em negrito 
saídas em espanhol) 

 
Conheça três vibrantes capitais, onde ótimos restaurantes servem os famosos pratos da nova cozinha nórdica. Desfrute de modernos cafés 
e compre as últimas tendências de design do mundo. Conheça os fiordes em todo o seu esplendor e navegue nas suas águas cristalinas que 
rasgam as montanhas salpicadas de neve. A luz especial das longas noites nórdicas irá acrescentar um toque de magia à viagem. 
 

 
DIA 01  –  TERÇA-FEIRA 
COPENHAGUE 
Chegada por conta própria ao hotel (traslado de chegada pode ser adicionado com suplemento).  
Reunião de apresentação com o guia acompanhante da viagem na recepção das 18:30 ás 19:30.  
Alojamento. 
 
DIA 02 – QUARTA-FEIRA 
COPENHAGUE 
Café da manhã no hotel.  
Pela manhã visita panorâmica da cidade. Copenhague tem uma rica história, cresceu de uma 
pequena vila de pescadores para se transformar na capital da Dinamarca. Hoje em dia a cidade 
é conhecida como a capital da cultura, um centro de design e experimentação e seus 
restaurantes premiados com estrela Michelin. Durante a visita, apreciaremos as principais 
atrações turísticas da cidade, entre outras: a fonte de Gefion, a Residência Real de Amalienborg, 

PREÇOS EM EUROS POR PESSOA  
Com alojamento em quarto duplo1 

€ 2.332 
Suplemento para alojamento em quarto individual2 

€960 
 

 
NOTAS IMPORTANTES:                                                                 
1. A diária começa às 15:00 e termina às 12:00; 
2. O alojamento em quarto individual nos hotéis deve 

ser solicitado no momento da reserva de lugar no 
tour; não se garante alojamento em quarto 
individual quando solicitado posteriormente. 
 
 
 



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, poderá visitar o emblemático parque de 
atrações Tivoli ou simplesmente passear pela famosa rua de pedestre Strøget.  
Alojamento. 
 
DIA 03 – QUINTA-FEIRA 
COPENHAGUE - OSLO 
Café da manhã no hotel.  
Manhã livre para realizar compras ou fazer uma visita opcional. Á tarde, traslado para o porto 
onde embarcaremos 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 c/uma bebida incluída e alojamento em 
cabines com janela. 
 
DIA 04 – SEXTA-FEIRA 
OSLO - FAGERNES 
Café da manhã a bordo desfrutando da bela vista panorâmica do fiorde de Oslo. Desembarque 
e início da visita da cidade. Oslo foi fundada por Harald Hadrade no século XI e é cercada por 
majestosos picos de montanhas e extensas florestas. Ela reside no topo de um fiorde de 110 km 
de tirar o fôlego. Conheceremos 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 Fagernes, passando por Hønefoss, famosa estação de 
esqui. Durante a viagem apreciaremos lindas paisagens até chegarmos á bonita vila de 
Fagernes, onde pernoitaremos. Jantar e alojamento. 
 
DIA 05 – SÁBADO 
FAGERNES - BERGEN 
Café da manhã no hotel.  
Saída pela manhã. Seguiremos para a região onde se encontra o fiorde mais largo e profundo 
da Noruega, o Sognefjord, conhecido como o Fiorde dos Sonhos. Durante este lindo passeio, que 
nos leva de Flåm a Gudvangen, contemplaremos as águas verdes cristalinas, impressionantes 
falésias e cachoeiras. No final do cruzeiro continuaremos para Bergen, passaremos pela região 
de Hordaland e Voss, cuja paisagem nos presenteia com cenários de sonho.  
Na chegada a Bergen, faremos a visita panorâmica da cidade com o guia acompanhante. Bergen 
é considerada uma das mais charmosas cidades da Europa. A capital dos fiordes tem sempre 
algo a oferecer. Um lugar cheio de história e tradição que combina com o charme de uma vila 
de casas de madeira. Entre outros pontos de interesse, visitaremos o Mercado de Peixes e 
Bryggen, o bairro da Liga Hanseática.  
Alojamento. 
 
DIA 06 –  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 partiremos para Balestrand, atravessaremos de ferry de Oppedal para Lavik 
e ao final do dia chegaremos á encantadora área dos fiordes, onde está localizado o famoso 
hotel Kvikne’s, um lugar histórico e romântico inserido num cenário natural de enorme beleza.  

 
HOTELARIA:                                                                                  
• Copenhague –  Scandic  Spectrum  ou similar; 
• Fagernes – Scandic Valdres ou similar 
• Bergen – Scandic Ørnen  similar; 
• Balestrand – Hotel Kvikne’s ou similar; 
• Oslo- Scandic St. Olavs ou similar  
• Estocolmo – Clarion Stockholm  ou similar 
 
NB: reservamos o direito de alterar o hotel por outro de 
categoria similar, por motivos de ordem operacional ou 
force majeure  
 
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 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. 
 
OS PREÇOS INCLUEM: 
• 09 noites de alojamento em hotéis de categoria 

superior com café da manhã buffet  
• 01 noite a bordo do DFDS Seaways em cabines 

exteriores com café da manhã buffet  
• 01 noite a bordo do navio Tallink Silja Line Estocolmo 

– Talin em cabines com janela e café da manhã 
buffet incluído  

• 03 jantares incluídos – 1 no barco DFDS, 1 no Hotel 
Kvikne’s, 1 no Hotel Scandic Valdres  

• O jantar a bordo do navio DFDS inclui 1 bebida por 
pessoa  

• Visitas panorâmicas das capitais com guias locais 
autorizados de língua Portuguesa, exceto nas saídas 
marcadas com ** onde o guia será em Espanhol  

• Guia acompanhante de viagem ÚNICA E 
EXCLUSIVAMENTE de língua Portuguesa durante 
todo o programa, exceto nas saídas marcadas com 
** onde o guia será em Espanhol  

• Ônibus de longa distância do dia 03 ao 10 do roteiro 
COM Wi-Fi grátis a bordo  

• Serviço de maleteiro incluído somente nos portos  
• Devido ao espaço limitado e capacidade dos ônibus, 

o limite de bagagem é de 1 mala por pessoa com o 
máximo de 20 kg, com as medidas máximas de 
76x54x33 cm e uma mala de mão com o máximo de 
5 kg  

 
OS PREÇOS NÃO INCLUEM: 



Alojamento e jantar no Hotel Kvikne’s. 
 
DIA 07 – 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 nos finais do sec. XII e desde esses tempos fazem parte desta fantástica 
paisagem, tornando esta igreja uma das mais visitadas e fotografadas da Noruega. Após a visita, 
continuaremos para Oslo onde chegaremos ao final do dia.  
Alojamento. 
 
DIA 08 – TERÇA-FEIRA 
OSLO 
Café da manhã no hotel.  
Dia livre para conhecer melhor a capital da Noruega, na parte da manhã possibilidade de fazer 
um passeio opcional aos famosos museus marítimos da Península de Bygdoy: Museu dos barcos 
Kon-tiki e Fram.  
Alojamento. 
 
DIA 09  – QUARTA-FEIRA 
OSLO- ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel.  
Pela manhã saída para Estocolmo. No caminho faremos uma parada em Karlstad, cidade sueca 
localizada entre o legendário lago Värnern e a foz do rio Klarälven. Passaremos pela cidade de 
Mariefred onde faremos uma pequena parada para apreciar o belo Castelo de Gripsholm e as 
lindas paisagens circundantes. Este castelo remonta a uma primitiva fortificação erguida na 
década de 1370 e é considerado um dos mais belos monumentos históricos da Suécia. 
Continuando pela região dos lagos chegaremos a Estocolmo ao final do dia.  
Alojamento. 
 
DIA 10  –  QUINTA – FEIRA 
ESTOCOLMO 
Café da manhã no hotel.  
Na parte da manhã visita panorâmica guiada a Estocolmo. A cidade é uma das mais bonitas da 
Escandinávia, graças à sua geografia e seus imponentes monumentos carregados de história. 
Visitaremos a parte antiga da cidade Gamla Stan, com suas pequenas praças, ruelas e edifícios 
coloridos. Contemplaremos o exterior do Palacio Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa dos 
Nobres.  
Tarde livre para conhecer esta maravilhosa cidade, conhecida como “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 sec XVII, este é um dos museus mais visitados da 
Escandinavia.  
Alojamento. 
 
DIA 11  –  SEXTA-FEIRA 
ESTOCOLMO - TALIN 
Café da manhã no hotel.  
Fim dos nossos serviços.  

• Traslados. Oferece-se estes serviços mediante 
pagamento de suplemento, por favor, consulte-nos 
caso tenha interesse em adquiri-los; 

• Passagens aéreas de voos domésticos ou 
internacionais; 

• Taxas consulares para passaporte cujo visto 
turístico se faz necessário, nem serviço de 
despachante; brasileiros estão isentos de 
necessidade de visto turístico nos países visitados 
neste roteiro desde que a permanência seja menor 
ou igual a noventa dias e o passaporte tenha validade 
mínima de seis 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 mencionadas no roteiro; 
• Serviço de guarda-volumes nem de carregadores de 

bagagem em hotéis e aeroportos; 
• 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). 

 
NOTAS GERAIS 
• No dia 03 do programa os clientes deverão preparar 

uma bolsa de mão para o pernoite no navio, pois não 
terão acesso às bagagens durante a viagem  

• O WI-FI a bordo do ônibus de longa distância poderá 
não funcionar em determinadas áreas nos fiordes 
devido a falta de cobertura  

• Reservamos o direito de alterar o itinerário por 
motivos de ordem operacional ou force majeure  

 
 



(traslado de saída pode ser adicionado com suplemento) 
 
A ordem das visitas programadas poderá sofrer alterações a critério do operador local, a fim de 
propiciar um melhor aproveitamento da viagem. 
  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


