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1º Dia – SAÍDA BRASIL/BERGEN
2º Dia – BERGEN: Desembarque em Bergen, translado em ônibus 
privado do aeroporto para hotel com assistente. Check in no hotel. 
Jantar e pernoite em Bergen. 
3º Dia – BERGEN: Café da manhã, saída para uma visita panorâmica de 
Bergen com guia falando português. Almoço livre. Tarde livre em Bergen 
para visitas individuais ou descanso. Jantar e pernoite em Bergen. 
4º Dia – BERGEN / GUDVANGEN / FLÅM / MYRDAL / OSLO: Café da 
manhã no hotel. Saída de ônibus com guia para Gudvangen. Chegada 
em Gudvangen e minicruzeiro no fiorde Nærøy�ord, almoço em 
restaurante. Na tarde passeio com trem panorâmico Flamsbana de 
Flam até Myrdal. Chegada em Myrdal e embarque no trem para Oslo 
(jantar livre). Chegada em Oslo, traslado para hotel,  e pernoite.
5º Dia – OSLO: Café da manhã, passeio panorâmico pela cidade: o 
Parque Frogner que abriga as esculturas controversas por Gustav 
Vigeland, o Palácio Real, a Câmara Municipal e da fortaleza medieval de 
Akershus. Almoço livre. Tarde livre para compras ou para descansar. 
Jantar e pernoite no hotel em Oslo.
6º Dia – OSLO/ESTOCOLMO DE TREM: Café da manhã no hotel. 
Traslado para estação de Oslo com assistência em português. Viagem de 
trem até Estocolmo (500 km). Almoço livre. Chegada, encontro com o 
guia de língua Português e visita à cidade. Alojamento no hotel. Jantar e 
pernoite.
 7º Dia – ESTOCOLMO/TALLINN: Café da manhã no hotel. Na parte da 
manhã, visita panorâmica da cidade de Estocolmo. Ela vai começar por 
Fjällgaatan para desfrutar da magnífica vista sobre a cidade de 
Estocolmo, construída sobre 14 ilhas. Parada na cidade velha, com suas 
encantadoras ruas de calçada pavimentada, o Palácio Real, a Catedral e 
da Câmara Municipal, onde a cerimônia acontece anualmente na 
entrega dos Prêmios Nobel. Almoço livre. Tarde livre e em horário 
apropriado traslado hotel/porto para o embarque no ferry para Tallinn 
na Estônia. Jantar e pernoite no ferry.
 8º Dia - TALLINN: Café da manhã no hotel. Pela manhã desembarque 
em Tallinn, encontro com nossa guia português e visita da cidade, 
capital do estado da Estônia. Almoço livre. À Tarde con�nuação da visita 
e no final da tarde chegada no hotel. Jantar e pernoite em Tallinn.
9º Dia - TALLINN / HELSINQUE:
Café da manhã. Traslado para o porto de Tallinn, embarque no navio 
para Helsinque (2 horas). Desembarque, encontro com nosso guia local 
para uma visita panorâmica a cidade conhecida como “a Filha do 
Bál�co”, visitaremos o Palácio Presidencial, Igreja encravada na rocha 
(Temppeliaukio), Praça do Senado, colorido mercado do porto, 
Monumento Sibelius., Igreja ortodoxa Russa. Jantar e pernoite em 
Helsinque.
10º Dia - HELSINQUE/SÃO PETESBURGO: Café da manhã no hotel. 
Transfer para a estação de trem com assistente português. Saída de 
trem para São Petersburgo. Chegada em São Petersburgo, encontro 
com nossa guia português e visita da cidade de meio dia. No final da 
tarde traslado ao hotel. Alocação de quartos, jantar e pernoite em São 
Petersburgo.
11º Dia - SÃO PETESBURGO: Café da manhã no hotel. De manhã city 
tour da cidade com guia. Pela tarde, visita ao Museu Hermitage, as 
coleções em exibição incluem mais de 2.700.000 peças, entre elas, 
Leonardo, Rafael, Rembrandt, Rubens, Rodin. Almoço livre. Tarde 
dedicada a sightseeing tour e visita à coleção de obras-primas dos 
impressionistas franceses, Ma�sse e Picasso, na General Staff Building. 
Jantar com show folclórico no Palácio Nikolaevskij e pernoite no hotel.
12º Dia - SÃO PETESBURGO: Café da manhã no hotel. Manhã dedicada 
a 'caminhada até a residência de verão de Pushkin. Conhecida como a 
residência de Catarina II, cuja fachada barroca espetacular é de 300 
metros de comprimento. O interior é uma sucessão de magníficos 
quartos e um grande parque que a rodeia. Almoço livre. Viagem à tarde 
para um Petrodvoretz, uma cidade resort no Golfo da Finlândia, foi a 
residência de verão do czar Pedro, o Grande. Jantar e pernoite no hotel.

 13º Dia - SÃO PETESBURGO/MOSCOU: Café da manhã no hotel. De 
manhã traslado de ônibus até a estação de trem e saída de trem para 
Moscou (segunda classe). Almoço livre. Na tarde encontro com nossa 
guia e visita no Mosteiro Novodevichy. No final da tarde transferência 
de ônibus até o hotel, alojamento em quartos privados. Jantar e 
pernoite em Moscou.
14º Dia - MOSCOU: Café da manhã no hotel. Pela manhã, visita à cidade 
cênica de Moscou incluindo a Catedral de Cristo Salvador . Almoço livre. 
Tarde dedicada a visitar o território do Kremlin (incluindo entrada para 
duas catedrais). Muita história, andando através de enormes torres de 
sino, catedrais, coroados com cúpulas douradas ", tsarinas sinos" e 
majestosos edi�cios que contêm tesouros preciosos. A atmosfera do 
Kremlin, que se tornou a "cidade murada" por excelência, é irrepe�vel, 
porque este complexo arquitetônico manteve o seu papel original, 
sendo ainda o centro do poder polí�co na Rússia e a atual residência do 
Presidente. Jantar e pernoite no hotel em Moscou.
 15º Dia - MOSCOU: Café da manhã no hotel. Pela manhã excursão para 
Sergiev Possad, a cidade sagra dos russos.  Almoço livre. Na parte da 
tarde con�nuação da visita da cidade. Caminhada em Arbat Street. 
Jantar e pernoite no hotel em Moscou.
 16º Dia - MOSCOU/BRASIL: Café da manhã no hotel. Passeios pela 
cidade pela manhã. Em hora a ser marcada traslado para o aeroporto, 
para retorno ao Brasil.
17º Dia CHEGADA AO BRASIL

ESCANDINÁVIA�E�RÚSSIA�-�MAIO�de�2020

INCLUI:� Acompanhante brasileiro durante todo o tour | 13 

Noites de hospedagem em Categoria Primeira | Transporte com 
ônibus locais exclusivo durante todo o i�nerário | Traslados de 
chegada e saída (Aeroporto/Hotel/Aeroporto) | Guias locais 
falando português para as visitas descritas | Assistência falando 
português (ou italiano ou espanhol) para os traslados descritos 
|Café da manhã e jantar diariamente (exceto no dia 3°) 
|Transporte da bagagem de Bergen até Oslo | 01 Almoço no dia 3° 
em Flam | Passeio panorâmico por Bergen | Passeio de barco no 
Fiorde Nærøy�ord (Gudvangen/Flam) |Passeio de trem 
panorâmico Flamsbana de Flam até Myrdal |Passeio de trem de 
Myrdal até Oslo (2° classe) |Passeio panorâmico por Oslo |Passeio 
de trem de Oslo até Estocolmo (2° classe) | Passeio panorâmico 
em Stockholm | 1 noite em cruzeiro noturno de Stockholm até 
Tallinn em Cabine Interna com camas de solteiro, incluindo jantar 
| Passeio panorâmico em Tallinn (sem ingressos) | Passeio de ferry 
Tallinn/Helsinque | Passeio panorâmico em Helsinki incl. entrada 
na Igreja Temppeliaukio | Passeio de trem de Helsinque até São 
Petersburgo | Visita ao Museu Hermitage, General Staff Building, 
Palácio de Catarina, Parque Peterhof |1 jantar com show no 
Palácio Nikolaevskij | Trem de alta velocidade Sapsan para 
Moscou em segunda classe | City tour em Moscou incluindo a 
Catedral de Cristo Salvador e Kremlin e mosteiro Novodevichy 
com entradas | Excursão em Sergiev Possad |Taxas e impostos 
hoteleiros | Fones de ouvido | Cartão de Seguro e Assistência em 
Viagem

VOOS�INTERNACIONAIS:�
TARIFA�USD�827.00�+�TAXAS�EM�USD

PARCELA��EM��4X��SEM�JUROS
01�BAGAGEM�PARA�DESPACHO�23�KG

1  AF459    04MAY    GRUCDG  1855 1115
2  AF1252  05MAY    CDGBGO  1415 1625
3  AF1745  19MAY    SVOCDG  1845 2140
4  AF454    19MAY    CDGGRU  2335 0625
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