ESCANDINÁVIA COM RÚSSIA
DINAMARCA, NORUEGA, SUÉCIA, LETÔNIA,
ESTÔNIA, FINLÂNDIA, RÚSSIA
Copenhague / Oslo / Bergen / Sogndal / Hamar / Estocolmo
/ Riga / Tallinn / Helsinque / São Petersburgo / Moscou

08 a 27 de Agosto de 2018
Roteiro previsto:
Dia 01 – (08/08 – Quarta-feira) Recife / Lisboa / Copenhague
Às 09h.30min. apresentação do grupo no aeroporto Internacional dos Guararapes Gilberto Freyre para embarque às
23h.35min. no vôo TAP 012 com destino a Lisboa. Noite em viagem.
Dia 02 - (09/08 – Quinta-feira) Copenhague
Previsão de chegada às 11h.20min.. Tempo em conexão e reembarque às 17h. no voo TAP TP 752 com previsão de chegada em
Copenhague às 21h.35min. Recepção, trâmites de imigração e traslado ao First Hotel Mayfair – Helgolandsgade 3, 1635
Kobenhavn V – Tel: +45 7012-1700. Pernoite
Dia 03 – (10/08 – Sexta-feira) Copenhague
Café da manhã. Durante a visita panorâmica em Copenhague veremos os pontos espetaculares desta capital como a fonte
de Gefion, Residência Real de Amalienborg, Parlamento, Praça da Prefeitura, Palácio de Christiansborg, a Pequena Sereia,
etc. Resto do dia livre. Alojamento.
Dia 04 – (11/08 - Sábado) Copenhague – SCANDINAVIA AIRLINES - OSLO
Café da manhã. Às 11h. acertos de extras no hotel e saída para o aeroporto onde embarcaremos em voo SAS SK458 as
15h.30min. com destino a OSLO. Previsão de chegada as 16h.40min. Recepção e traslado ao hotel para acomodação em
aptos duplos e triplos (conforme reserva). Acomodação no Comfort Börsparken - Tollbugaten 4, 0152 Oslo - +47 22 47
17 17.
Dia 05 – (12/08 – Domingo) Oslo
Café da manhã e visita panorâmica: conheceremos o Parque de Frogner com as controvérsias esculturas do famoso artista
Gustav Vigeland, o Palácio Real, a Fortaleza medieval de Akershus e o exterior da Prefeitura de Oslo. Á tarde, sugerimos
passeio opcional aos famosos museus marítimos da Península de Bygdoy, Museu dos Barcos Vikings, Kon-tiki e Fram.
Dia 06 – (13/08 – Segunda-feira) Oslo - Bergen
Café da manhã. Sairemos em viagem, atravessando a região dos fiordes por Henefoss, passando por Gol e Geilo, famosas
estações de esqui da região. Continuaremos pelo Fiorde de Hardanger, um dos mais belos da Noruega, com sua paisagem
impressionante. Em Voringsfoss, faremos uma parada para ver a cascata mais famosa da Noruega e seguiremos para Eidfjord
através de belas e íngremes montanhas atravessando túneis e estradas sinuosas. Chegada para acomodação no Hotel Zander
K- Zander Kaaes gate 8, 5015 Bergen - +47 55 36 20 40.
Dia 07– (14/08 – Terça-feira) Bergen
Café da manhã.Em seguida, faremos visita panorâmica na cidade considerada uma das mais belas e charmosas da Europa.
Visitaremos o Mercado do Peixe e Bryggen com as suas casas hanseáticas, entre outros pontos turísticos. Tarde livre para
desfrutarmos da Capital dos Fiordes (Bergen) ou participarmos de passeio opcional à casa do famoso compositor Norueguês
Edvard Grieg. Pernoite
Dia 08– (15/08 – Quarta-feira) Bergen – Voss – Sogndal (Região dos Fiordes)
Café da manhã. Às 08h. sairemos em viagem com destino à Sogndal. No trajeto passaremos por Voss, um lugar perfeito
para os amantes da natureza, cuja paisagem nos presenteia com cenários de sonhos. Posteriormente efetuaremos um cruzeiro
pelo Sognefiord – O Fiorde dos sonhos. Chegada a região dos fiordes e acomodação no Hotel Leikanger Fjord – Strandavegen
1, 6863 Leikanger - +47 57 65 60 20. Pernoite
Dia 09– (16/08 – Quinta-feira) Sogndal - Hamar
Café da manhã. Seguiremos viagem através de encantadoras aldeias e cachoeiras até chegarmos á cidade de Hamar. No
caminho faremos uma curta travessia de ferry e já do outro lado continuaremos até chegarmos á bela igreja de Madeira,
Borgund Stavkirke, 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. Seguiremos pelas montanhas de Filefjell, passando pela costa do maior largo da
Noruega, o Mjosa, onde está localizada a encantadora cidade de Hamar e onde pernoitaremos. Alojamento no Hotel Scandic
Hamar – Vangsvegen 121, 2381 - +47 21 61 40 00.
Dia 10– (17/08 – Sexta-feira) Hamar - Estocolmo

Café da manhã. Saida até a fronteira sueca para chegar à atrativa cidade de Karlstad, localizada entre o legendário lago
Värnern e a foz do rio Klarälven. Continuação pela região dos lagos para chegar a Estocolmo.Alojamento no Hotel Elite
Carolina Tower – Eugeniavägen 6, 171 64 Solna- +46 8 400 071 00.
Dia 11 – (18/08 - Sábado) Estocolmo
Café da manhã. Pela manhã faremos uma visita guiada a Estocolmo onde 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 este maravilhosa cidade, conhecida como “Rainha das Águas” ou realizar uma
excursão opcional visitando a famosa prefeitura de Estocolmo e o museu do navio de guerra Vasa, naufragado na sua viagem
inaugural no sec XVII; este é um dos museus Escandinavos mais visitados.
Dia 12 – (19/08 - Domingo) Estocolmo – Scandinavia Airlines – Riga
Café da manhã. Às 06h. acertos de extras no hotel e saída para o aeroporto onde embarcaremos em voo SAS SK1762 as
08h.45min. com destino à RIGA. Previsão de chegada as 11h.05min. Recepção e traslado ao hotel para acomodação no
Tallink Hotel Riga – lizabetes iela 24, Centra rajons, Rīga, LV-1050 - +371 67 099 760.
Dia 13 – (20/08 – Segunda-feira) Riga
Café da manhã.Durante a manhã, faremos visita guiada à capital da Letônia, onde passearemos pela cidade velha com suas
pitorescas ruas de pedras, a catedral luterana, as antigas residências dos comerciantes, a porta dos Suecos, os edificios de
estilo Liberty, entre outros. Tarde livre
Dia 14 – (21/08 – Terça-feira) Riga - Tallin
Café da manhã. Sairemos em viagem com destino à Tallin (Estônia), passando pelo litoral com uma parada em Pärnu, famoso
centro turístico. À tarde chegada a Tallinn. Visita da capital da Estônia com a sua encantadora cidade medieval onde sobressai
o Castelo de Toompea, a Catedral de Alexander Nevsky, a cúpula da Igreja, a praça do Mirador e a praça da prefeitura.
Jantar medieval opcional no Restaurante Olde Hansa. Alojamento no Hotel Tallink City – A. Laikmaa 5, 10145 Tallinn+372 630 0808- ou Similar.
Dia 15 – (22/08 – Quarta-feira) Tallin – Helsinque – St. Petersburgo
Café da manhã. Em horario à definir, traslado para o porto e travessia de 2 horas de ferry para Helsinque. Chegada e visita
panorâmica da capital Finlandesa, também conhecida como “A Cidade Branca do Norte”. Durante a visita passaremos pela
Catedral Ortodoxa de Uspenski, a Praça do Senado, a igreja luterana Tempeliaukkio, uma igreja luterana escavada em uma
grande rocha e que tem uma cúpula em forma de um gigantesco espiral com fios de cobre, o parque com monumento a
Sibelius, o mercado do porto e a rua Esplanaadii. Após almoço, saída em Trem diurno de Alta velocidade com destino a St.
Petersburgo. Traslado ao hotel para acomodação em aptos duplos e triplos (conforme reserva) no Hotel Ambassador – Pr.
Rimskogo - Korsakova, 7 - +7 812 331 88 44.
Dia 16 – (23/08 – Quinta-feira) St. Petersburgo
Café da manhã. Visita panorâmica ao centro da cidade com a Praça dos Palácios, a igreja de São Salvador do Sangue
demarrado, 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, um dos mais famosos e museus do mundo que conta com quase 3 milhões
de visitantes por ano, possuindo uma coleção com mais de 3 milhões de peças de arte da cultura mundial. Alojamento.
Dia 17 – (24/08 – Sexta-feira) St. Petersburgo – Moscou
Café da manhã e traslado à estação ferroviária para embarcarmos no trem para Moscou. Chegada e traslado ao Hotel
Golden Ring – 5 Smolenskaya Street, 119121 - +7 495 725 0100 . Alojamento.
Dia 18 – (25/08 - Sábado) 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 palacio subterráneo, o metrô de Moscou.
Dia 19 – (26/08 – Domingo) Moscou
Café da manhã. Hoje nos espera a visita ao recinto amuralhado do Kremlin, antiga residencia dos czares russos e agora
centro da presidência. Tarde livre. Alojamento.
Dia 20 – (27/08 – Segunda-feira) Moscou – Recife - Natal
Às 05h. traslado ao aeroporto para embarque as 07h.20min. no vôo TAP TP 1231 com destino a Lisboa (conexão). Previsão
de chegada às 11h. Tempo em conexão e reembarque às 16h.50min. no voo TAP TP 011 com destino à Recife (PE). Previsão
de chegada a cidade do Recife às 20h.45min.
Fim dos nossos serviços.

NOSSO PACOTE INCLUI:











Hospedagem nos Hotéis com café da manhã;
Traslados de chegada e saída conforme o programa;
Ônibus de Luxo para trechos rodoviários;
Guia Acompanhante; (Língua Hispânica)
Visita panorâmica com Guias Locais conforme o programa.
Seguro viagem;
Trecho aéreo (Estocolmo – Riga) e (Copenhague – Oslo)
Tkt trem (Helsinque – St. Petersburgo);
Tkt trem (St. Petersburgo – Moscou);

NOSSO PACOTE NÃO INCLUI:



Refeições e passeios não mencionados no programa;
Qualquer serviço não mencionado acima.

VALOR POR PESSOA PARTE AÉREA VOANDO TAP (sujeito a reajuste e alteração sem prévio aviso):
 U$ 1.600,00 (Um mil e Seiscentos dólares)
FORMA DE PAGAMENTO PARTE TERRESTRE:




Em apto duplo/triplo: R$ 15.800,00
Cartão de crédito: 30% de entrada e o saldo em até 4x no cartão.
Cheque: 10 cheques de R$ 1.580,00.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:
- PASSAPORTE VÁLIDO (com vencimento em 6 meses após o retorno da viagem) ou IDENTIDADE
VÁLIDA COM MENOS DE 10 ANOS
1) Cédula de Identidade Original emitida pela Secretaria de Segurança Pública (SSP), em “muito
bom” estado, com menos de 10 anos de emissão. Não pode estar rasurada, desbotada, ou com plástico
aberto. Não vale CREA, OAB, EXÉRCITO e demais identidades profissionais.
- Menores, de 18 anos, desacompanhados de um dos pais precisam de autorização judicial, com foto
3×4 do menor, emitida pelo Juizado de Menores da Polícia Civil e reconhecida a assinatura em cartório.
(2 vias). Caso o menor viaje sozinho, deverá ter a autorização do pai e da mãe para algum responsável
viajando com o mesmo. NÃO É PERMITIDO VIAJAR COM CERTIDÃO DE NASCIMENTO.
O passageiro deverá, no momento do embarque, apresentar a documentação informada. Caso
contrário, ficará impedido de embarcar, não cabendo qualquer reclamação e nem devolução de
valores. DOCUMENTAÇÃO e vistos são de inteira responsabilidade do passageiro.
A operadora poderá promover ajustes, melhorias, inversões de roteiro, cortes, substituição de meios de
transporte e alterações que forem necessários para a realização e/ou continuação da viagem e/ou segurança
do grupo. Eventuais acontecimentos ou cancelamentos (inclusive de vôos), que gerem atrasos ou mudanças
necessárias, e que não prejudiquem consideravelmente a viagem, não darão direito a descontos proporcionais
ou indenizações, uma vez que o roteiro foi projetado e elaborado antecipadamente dentro de situações
normais de clima, tráfego e política e mecânica. Os horários são orientativos e sujeitos a alterações.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:

