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ESCANDINÁVIA E RÚSSIA PREMIUM PLUS
20 dias e 18 noites

Copenhague - 2 noites | Ferry CPH-OSL - 1 noite | Lofthus - 2 noites | Bergen - 1 noite | Balestrand - 1 noite | Oslo - 2 noites
| Estocolmo - 2 noites | Ferry STO-HEL - 1 noite | São Petersburgo - 3 noites | Moscou - 3 noites
Arquipélago em Estocolmo - Suécia

SAÍDAS GARANTIDAS

Alta Temporada 2018:
Julho: 11 | Agosto: 15 | Setembro: 12

1°DIA - BRASIL / COPENHAGUE
Apresentação
Copenhague.

no

aeroporto

para

embarque

com

destino

a

2°DIA - COPENHAGUE (DINAMARCA)

Chegada a Copenhague, a belíssima capital da Dinamarca. Traslado
PRIVADO INCLUSO sempre em carro de luxo COM ASSISTENTE local
falando Português ou Espanhol do aeroporto de Copenhague até o
hotel de Copenhague. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite
livre.
Welcome drink INCLUSO no ato do check-in no hotel de Copenhague.

3°DIA - COPENHAGUE

Café da manhã BUFÊ, e visita panorâmica aos principais pontos
turísticos, históricos e arquitetônicos da cidade, apreciando a Praça
da Prefeitura, Fonte Gefion, a Pequena Sereia, a Igreja de Mármore,
o imponente Palácio de Christianborg e o Palácio Real. Neste dia,
sugerimos uma visita OPCIONAL ao parque Tivoli, que fica no coração
da cidade. Noite livre.
Jantar standard de boas-vindas de três pratos (entrada, prato principal

e sobremesa) INCLUSO com uma taça de vinho da casa INCLUSA no
Restaurante Hereford Beefstou (ou similar) localizado no interior do
Tivoli Park de Copenhague.

4°DIA - COPENHAGUE / RIVIERA DINAMARQUESA / CASTELO DE
KRONBORG / CRUZEIRO COM DESTINO A OSLO (NORUEGA)

Após café da manhã BUFÊ, início da excursão ao Norte da Ilha de
Zelândia onde conheceremos a bela Riviera Dinamarquesa e o
imponente Castelo de Kronborg (ENTRADA INCLUSA). O término da
excursão será no píer em Copenhague onde embarcaremos, no final
da tarde, com destino a Oslo, a bordo de um maravilhoso Ferry (CABINE
EXTERNA no Tour Premium PLUS). Jantar de boas-vindas a bordo
(INCLUSO no Tour Premium PLUS). Esta travessia é simplesmente uma
maravilha!

5°DIA - OSLO / GEILO / LOFTHUS (NORUEGA)

Após o delicioso café manhã (BUFÊ) a bordo, desembarque em Oslo, a
belíssima capital da Noruega e início da viagem em nosso ônibus pelo
deslumbrante interior do país com destino à cidade de Geilo, a principal
e mais famosa estação de esqui da Noruega, e um lugar pitoresco para
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se visitar no verão. No caminho, passaremos pelos lagos de Hols e Tyri
e o maravilhoso Valle de Hallingdal. Parada em Geilo para almoço (NÃO
INCLUSO). À tarde, seguiremos com destino a Lofthus pela Cadeia
de Montanhas de Hardanger (uma das maiores geleiras naturais da
Europa), chegando a Voringfossen, onde faremos uma parada para
admirar a sua catarata de mais de 180 metros, a qual no fim do verão
apresenta um volume significativamente menor de água. A seguir,
continuaremos descendo até o belo fiorde de Hardanger, chegando
ao tradicional e Hotel Ullensvang, localizado no vilarejo de Lofthus. No
Tour Premium PLUS os passageiros terão uma espetacular vista para os
fiordes desde seus apartamentos. À noite JANTAR INCLUSO.

6°DIA - LOFTHUS (NORUEGA)

Café da manhã BUFÊ no hotel. Hoje o dia será totalmente livre no
maravilhoso Hotel Ullensvang que é um dos lugares preferidos
de férias da Rainha Sônia da Noruega. Os passageiros poderão
aproveitar as piscinas interna e externa de águas aquecidas do hotel,
que possibilita aos hóspedes relaxar com uma vista espetacular dos
Fiordes em qualquer época do ano. Também é possível desfruar de
caminhadas (NÃO INCLUSA) pela famosa trilha até Trolltunga ou
sobrevoar de helicóptero pelos topos nevados das montanhas do
Fiorde de Hardanger (NÃO INCLUSO).

7°DIA - LOFTHUS / BERGEN

Café da manhã BUFÊ. Saída com destino a Bergen cidade que foi
capital da Noruega no século XIII, a qual tem uma paisagem única
em termos de beleza. No caminho cruzaremos a moderna ponte de
Hardanger, sobre o Fjord do mesmo nome, com parada para fotos na
cachoeira de Steinsdalfossen. Chegada a Bergen e visita panorâmica
a esta linda cidade, capital dos fiordes noruegueses, que foi sede da
Liga Hanseática, incluindo a Catedral de Santa Maria, o cais germânico,
Mercado de Peixes e Flores, Parque da Cidade, Península de Nordnes,
entre outros pontos de interesse. Acomodação e hospedagem no
hotel e noite livre.

8°DIA - BERGEN/GUDVANGEN / SOGNEFJORD/KAUPANGER/
BALESTRAND

Café da manhã BUFÊ. Saída pela manhã com destino à cidade de
Gudvangen para embarque em Ferry cruzando o Sognefjord até a
cidade de Kaupanger, travessia de duas horas com paisagens fantásticas

num dos maiores e mais profundos Fiordes do mundo. O Sognefjord
(Fiorde dos Sonhos) é conhecido como o Rei dos Fiordes e considerado
o maior do mundo com seus 204 quilômetros de comprimento e 1.308
metros de profundidade. Chegando a Kaupanger, encontraremos o
nosso ônibus para seguir viagem com destino a Balestrand. Chegada
a Balestrand e hospedagem no magnífico Hotel Kviknes. JANTAR
INCLUSO.

9°DIA - BALESTRAND/ LAERDAL / OSLO

Café da manhã BUFÊ e saída com destino a Laerdal, localizada à beira
do fiorde, cercada de lagos e montanhas, fascinando a todos os que a
visitam. Faremos uma breve parada para fotos deste antigo e bucólico
porto norueguês, e no caminho, teremos mais uma parada para fotos
do exterior na tradicional igreja de madeira “Borgund Stavekirke”
e prosseguiremos para Oslo, a capital da Noruega. Acomodação e
hospedagem no hotel. Noite livre.

10°DIA - OSLO

Café da manhã BUFÊ. Visita panorâmica a esta cidade que foi criada no
século XI, conhecendo o Parlamento, o Teatro Nacional, a Prefeitura, a
fortaleza medieval de Akerhus, o Palácio Real e o Parque Frogner, com
as belas e famosas esculturas de Gustav Vigeland, retratando diferentes
fases da vida. Poderemos aproveitar a tarde livre para caminhar pela
Karl Johans Gate, com dezenas de lojas e restaurantes. À noite, uma
boa pedida é aproveitarmos a beleza da capital da Noruega no seu
pitoresco e animado píer. Noite livre.

11°DIA - OSLO / KARLSTAD / ESTOCOLMO (SUÉCIA)

Café da manhã BUFÊ. Saída em direção à Suécia. Passagem por Karlstad,
às margens do Lago Varnen, o mais importante do país. Continuação
para Estocolmo, apreciando as belezas da região. À tarde, chegada a
esta cidade que é conhecida como uma das mais belas capitais da
Europa. Acomodação e hospedagem no hotel. Noite livre.

12°DIA - ESTOCOLMO

Café da manhã BUFÊ. Saída para visita panorâmica a esta linda cidade
que é considerada a “Rainha das águas” por estar construída sobre
14 ilhas, conhecendo o bairro medieval de Gamla Stan, com seu belo
Palácio Real, a Prefeitura com o Golden Hall, onde é feita a entrega
do Prêmio Nobel (INGRESSO NÃO INCLUSO), e a Igreja da Coroação.

Helsinque
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Na tarde livre, o ideal é passear pelas ruas de Estocolmo com seu
diversificado comércio, apreciar suas belezas naturais e curtir o bairro
de Gamla Stan, que conta com muitas lojas, restaurantes e galerias de
arte. Noite livre.

13°DIA - ESTOCOLMO / CRUZEIRO PELO MAR BÁLTICO /
HELSINQUE (FINLÂNDIA)

Café da manhã BUFÊ. Aproveite a manhã para fazer um passeio de
barco pelos belíssimos canais que cortam Estocolmo. À tarde, traslado
ao píer para embarque em luxuoso Ferry com destino a Helsinque
(CABINE EXTERNA no Tour Premium PLUS ). Pernoite a bordo, quando
poderemos curtir toda a infraestrutura de lazer que o navio oferece:
discoteca, shows, lojas, restaurantes, bares e free shop (JANTAR
INCLUSO a bordo no Tour Premium PLUS).

14°DIA - HELSINQUE / SÃO PETERSBURGO (RÚSSIA)

Café da manhã BUFÊ a bordo. Desembarque e visita panorâmica pela
bela capital finlandesa, conhecida como “a Filha do Báltico”, apreciando
as Praças do Senado e do Mercado, o Palácio Presidencial, a igreja
encravada na rocha e muito mais. A continuação embarcaremos no
moderno trem de alta velocidade “Allegro” com destino a belíssima
cidade de São Petersburgo, a “Veneza do Norte” com bilhete 1ª classe
no Tour Premium PLUS. O percurso demora aproximadamente 3 horas
e 40 minutos. Chegada, no final do dia, em São Petersburgo. Traslado
ao hotel e acomodação. Noite livre.

15°DIA - SÃO PETERSBURGO

Café da manhã BUFÊ. Saída para visita a esta belíssima cidade, fundada
pelo Czar Pedro, o Grande, passando pela Fortaleza de Pedro e Paulo,
a belíssima catedral de São Salvador Sangrando, a Catedral de Santo
Isaac e outros atrativos. À tarde visitaremos o mundialmente famoso
Museu Hermitage (ENTRADA INCLUSA), um dos maiores do mundo.

16°DIA - SÃO PETERSBURGO

Café da manhã BUFÊ. Dia livre para continuar conhecendo esta
maravilha de cidade que encanta a todos os que a visitam. Neste
dia livre, poderemos fazer um tour opcional até Petrodvoretz (ou
Peterhof), deslumbrante palácio dos czares russos, ou, ainda, visitar os
belíssimos e artísticos mosaicos da Catedral de Santo Isaac. Noite livre

Kremlin Moscou

para assistirmos OPCIONALMENTE um belo espetáculo de música e
danças folclóricas russas.

17°DIA - SÃO PETERSBURGO / MOSCOU

Café da manhã BUFÊ. Manhã livre, em horário apropriado, traslado até a
estação de trens de São Petersburgo para embarcar no moderno trem
de alta velocidade Sapsan que cobre a distância de 650 quilômetros
desde São Petersburgo até Moscou em menos de 5 horas (BILHETE DE
TREM desde São Petersburgo a Moscou em Primeira Classe INCLUSO).
O trem Sapsan, conhecido como “Falcão Peregrino“, pode chegar
a alcançar 250 quilômetros por hora e é um dos mais modernos do
mundo. Chegada em Moscou, recepção e traslado ao hotel. Noite livre.

18°DIA - MOSCOU (RÚSSIA)

Café da manhã BUFÊ. Visita a imponente capital da Rússia, fundada
em 1147, e o maior centro político e cultural do país, apreciando a
Praça Vermelha, o famoso Teatro Bolshoi e a Catedral de São Basílio construída em 1560. Visitaremos a Gum, a maior loja de departamentos
da capital e o metrô (ENTRADA INCLUSA), com antigas e modernas
estações das mais belas e luxuosas do mundo: verdadeiras obras de
arte.

19°DIA - MOSCOU

Café da manhã BUFÊ. Saída para visita ao interior do famoso Kremlin
(ENTRADA INCLUSA), com a Catedral da Assunção, onde eram
coroados os czares, o Campanário, o Sino da Czarina, o Canhão do Czar
e muito mais. Aproveite o restante do dia livre para compras do famoso
e variado artesanato russo. Sugerimos visita OPCIONAL ao belíssimo
museu da Grande Vitória Russa, com continuação para a famosa Arbat
Street.
Jantar standard de despedida de três pratos (entrada, prato principal
e sobremesa) INCLUSO com uma taça de vinho da casa INCLUSA no
famoso Café Pushkin (ou similar) de Moscou.

20°DIA - MOSCOU / BRASIL

Café da manhã BUFÊ. Traslado PRIVADO INCLUSO sempre em carro
de luxo COM ASSISTENTE local falando Português ou Espanhol do
hotel de Moscou até o aeroporto de Moscou. Maleteiros INCLUSOS no
Aeroporto de Moscou (UMA MALA POR PASSAGEIRO).

TOUR PREMIUM PLUS
ESCANDINÁVIA E RÚSSIA

PREMIUM PLUS, um novo jeito Tumlare de viajar em que o conforto é o grande diferencial.
• Maleteiros INCLUSOS no Aeroporto de Copenhague (UMA MALA POR
PASSAGEIRO).
• Traslado privado INCLUSO na chegada em Copenhague sempre em carro de luxo
privado com Assistente local falando Português ou Espanhol;
• Jantar standard de boas-vindas de três pratos (entrada, prato principal e sobremesa
INCLUSO com uma taça de vinho da casa INCLUSA no Restaurante Hereford
Beefstou (ou similar) localizado no interior do Tivoli Park de Copenhague;
• Hotéis de categoria Primeira e Luxo em todo o roteiro;
• Passeios INCLUSOS de acordo com o roteiro;
• Ingressos INCLUSOS para as mais imperdíveis atrações;

• Refeições (conforme indicado abaixo) INCLUSAS;
• Bilhete de 1ª classe INCLUSO no trem de alta velocidade “Allegro” com destino a
belíssima cidade de São Petersburgo;
• Bilhete de 1ª Classe INCLUSO no trem Sapsan, conhecido como “Falcão Peregrino“
de São Petersburgo a Moscou;
• Jantar standard de despedida de três pratos (entrada, prato principal e sobremesa)
INCLUSO com uma taça de vinho da casa INCLUSA no famoso Café Pushkin (ou
similar) de Moscou;
• Traslado PRIVADO INCLUSO sempre em carro de luxo COM ASSISTENTE local
falando Português ou Espanhol do hotel de Moscou até o aeroporto de Moscou.

O QUE INCLUI NO TOUR PREMIUM PLUS E SEMPRE FAZ A DIFERENÇA! CONFIRA:
• Alojamento em apartamento standard e De Luxe Fjord View em hotéis categoria Primeira e Luxo, INCLUSO
café da manhã BUFÊ.
• Passeios e visitas INCLUSOS conforme roteiro com guias locais falando Português ou Espanhol.
06 refeições INCLUSAS e 01 welcome drink INCLUSO:
• 01 Welcome drink INCLUSO no ato do check-in no hotel de Copenhague;
• 01 Jantar standard de boas-vindas de três pratos ( entrada, prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma taça
de vinho da casa INCLUSA no Restaurante Hereford Beefstou ( ou similar ) localizado no interior do Tivoli Park de
Copenhague;
• 01 Jantar no Ferry de Copenhague a Oslo,
• 01 Jantar no Hotel Ullensvang em Lofthus;
• 01 Jantar no Hotel Kviknes em Balestrand;
• 01 Jantar no Ferry de Estocolmo a Helsinque;
• 01 Jantar standard de despedida de três pratos (entrada, prato principal e sobremesa) INCLUSO com uma taça de
vinho da casa INCLUSA no famoso Café Pushkin (ou similar) de Moscou.

• Traslado PRIVADO INCLUSO sempre em carro de luxo COM ASSISTENTE local falando Português ou Espanhol do
aeroporto de Copenhague até o hotel de Copenhague;
• Ônibus ou Van de luxo com ar-condicionado INCLUSO;
• Luxuoso e fantástico Ferry entre Copenhague / Oslo em CABINE COMMODORE WITH BALCONY INCLUSA;
• Ferry de duas horas INCLUSO cruzando o Sognefjord (o maior fiorde do mundo) de Gudvangen a Kaupanger;
• Luxuoso e fantástico Ferry entre Estocolmo / Helsinque em CABINE DE LUXO EXTERIOR;
• Bilhete de Trem Allegro em Primeira Classe de Helsinki a São Petersburgo INCLUSO com maleteiro para UMA
mala por passageiro INCLUSO;
• Bilhete de Trem Sapsan em Primeira Classe de São Petersburgo à Moscou INCLUSO com maleteiro para UMA
mala por passageiro INCLUSO;
• Traslado PRIVADO INCLUSO sempre em carro de luxo COM ASSISTENTE local falando Português ou Espanhol do
hotel de Moscou até o aeroporto de Moscou.
• Guia acompanhante brasileiro desde o primeiro até o último dia na Europa INCLUSO.
• Gorjetas a maleteiros nos hotéis INCLUSO (01 mala por pessoa);
• Franquia de uma mala com, no máximo, 20 kg por pessoa INCLUSA.

HOTÉIS TOUR PREMIUM PLUS:
CIDADE		
Copenhague
Ferry CPH-OSL

HOTEL		
CAT
Copenhagen Marriot L
Scandinavian Seaways (DFDS)
CABINE COMMODORE WITH
BALCONY
L
Lofthus
Ullensvang Apartamento
Fjord View.
		
De Luxe rooms
L
Bergen		
Radisson Blu Royal
		Bryggen		L
Balestrand		
Kviknes Apartamento
Fjord View
P
Oslo
Continental Oslo
L
Estocolmo		
Sheraton Stockholm
L
Ferry STO-HEL
Silja Line DE LUXE
EXTERIOR
L
São Petersburgo
Astoria		
L
Moscou		
Ararat Park Hyat
		Moscow		L
*Acomodação nos hotéis acima ou similares. Existem outras opções de
hotéis confirmadas para esse Tour, consulte a lista completa de hotéis no
final desta brochura.

PREÇOS PARA TOUR PREMIUM
PLUS NÃO INCLUEM:
• Refeições não mencionadas;
• Bilhete Aéreo do Brasil até Copenhague e de Moscou até
o regresso ao Brasil;
• Seguro assistência saúde/bagagem;
• Extras de caráter pessoal (telefonemas, bebidas,
lavanderia);
• Taxas aeroportuárias nacionais e internacionais;
• Excesso de bagagem (franquia de uma mala com, no
máximo, 20 kg por pessoa);
• Qualquer item não mencionado como incluso;
• Qualquer item mencionado como sugerido ou opcional.
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