DINAMARCA E NORUEGA EXUBERANTE
SAÍDA
BRASIL

11 DIAS
9 NOITES

02/10/2019
12/10/2019

SOMENTE
TERRESTRE

Conheça as belezas da Dinamarca e Noruega no pacote de viagem Dinamarca e Noruega
Exuberante 2018, onde você conhecer: Copenhague, Oslo, Riviera Dinamarquesa, Castelo de
Kronborg, Geilo, Lofthus, Bergen, Gudvangen, Sognefjord, Kaupanger, Balestrand e Laerdal.

ITINERÁRIO
1º DIA - 02/10/2019 - BRASIL / COPENHAGUE
Apresentação no Aeroporto para embarque em voo com destino a Copenhague.
2º DIA - 03/10/2019 - COPENHAGUE
Chegada em Copenhague. Traslado ao hotel sem assistência. Hospedagem. O guia brasileiro
encontrará os passageiros no Hotel.
3º DIA - 04/10/2019 - COPENHAGUE
Café da manhã. Saída para visita panorâmica aos principais pontos turísticos, históricos e
arquitetônicos da cidade. Incluindo a Praça da Prefeitura, Fonte Geﬁon, a Pequena Sereia, a
Igreja de Mármore, o Palácio de Christianborg e o Palácio Real. Restante do dia livre.
4º DIA - 05/10/2019 - COPENHAGE / RIVIERA DINAMARQUESA / CASTELO DE KRONBORG /
CRUZEIRO COM DESTINO A OSLO (NORUEGA)
Café da manhã. Início do passeio ao norte da Ilha de Zelandia. Visita a Riviera Dinamarquesa
e ao Castelo de Kronborg (entrada inclusa). O passeio encerra no ﬁnal da tarde no píer para
embarque em ferry com destino a Oslo (cabine externa na Categoria Premium). Jantar de
boas-vindas a bordo (Categoria Premium). Hospedagem.
5º DIA - 06/10/2019 - OSLO / GEILO / LOFTHUS (NORUEGA)
Café da manhã a bordo. Desembarque na capital da Noruega e início da viagem em ônibus
pelo interior do país com destino à cidade de Geilo, a principal e mais famosa estação de
esqui da Noruega, local pitoresco para se visitar no verão. Durante o percurso, passagem
pelos ﬁordes de Hols e Tyri e pelo Vale de Hallingdal. Parada em Geilo para almoço (não
incluso). À tarde, continuação com destino a Lofthus pela Cadeia de Montanhas de
Hardanger. Chegada em Voringfossen com parada para observação da catarata de mais de
180 metros. Após, continuação descendo até o ﬁorde de Hardanger, chegando ao tradicional
Hotel Ullensvang, localizado no vilarejo de Lofthus, com vista para os ﬁordes. Na categoria
Classic, pernoite na vila de Kinsarvik. Hospedagem. Jantar (incluso).
6º DIA - 07/10/2019 - LOFTHUS
Café da manhã. Dia livre.

7º DIA - 08/10/2019 - LOFTHUS / BERGEN
Café da manhã. Saída com destino a Bergen, cidade que foi capital da Noruega no século
XIII. Chegada em Bergen, a capital dos ﬁordes noruegueses, cidade que foi sede da Liga
Hanseática. Visita panorâmica incluindo a Catedral de Santa Maria, o cais germânico,
Mercado de Peixes e Flores, Parque da Cidade, Península de Nordnes, entre outros.
Hospedagem.

8º DIA - 09/10/2019 - BERGEN / GUDVANGEN / SOGNEFJORD / KAUPANGER / BALESTRAND
Café da manhã. Saída com destino à cidade de Gudvangen para embarque em Ferry
cruzando o Sognefjord até a cidade de Kaupanger (travessia de duas horas). O Sognefjord
(Fiorde dos Sonhos) é conhecido como o Rei dos Fiordes e considerado o maior do mundo,
com 204 km de comprimento e 1.308 metros de profundidade. Chegada a Kaupanger e
embarque em ônibus. Continuação da viagem com destino a Balestrand.
Hospedagem. Jantar (incluso).
9º DIA - 10/10/2019 - BALESTRAND / LAERDAL / OSLO
Café da manhã. Saída com destino a Laerdal, localizada à beira de um ﬁorde e cercada de
lagos e montanhas. Breve parada e continuação com destino a Oslo, a capital da Noruega.
Hospedagem.
10º DIA - 11/10/2019 - OSLO
Café da manhã. Visita panorâmica incluindo o Parlamento, o Teatro Nacional, a Prefeitura, a
fortaleza medieval de Akerhus, o Palácio Real e o Parque Frogner, com as famosas
esculturas de Gustav Vigeland retratando diferentes fases da vida. Tarde livre.
11º DIA - 12/10/2019 - OSLO / BRASIL
Café da manhã. Saída do hotel e traslado sem assistência ao aeroporto de Oslo.

INCLUSO
Hospedagem em hotéis categoria turística superior com café da manhã (Categoria
Premium);
Transporte em ônibus ou van de luxo durante todo o percurso;
Traslados Aeroporto / Hotel / Aeroporto (sem assistência);
Guia acompanhante brasileiro durante todo o percurso na Europa;
Passeios e visitas com guias locais falando português ou espanhol de acordo com o
programa;
Cruzeiro entre Copenhague / Oslo (em cabine externa na Categoria Premium);
Refeições de acordo com o programa: 03 jantares para a Categoria Premium;
Serviço de mensageiros nos hotéis (01 mala por pessoa);
Transporte de uma mala com no máximo 20 kg por pessoa.
Ferry cruzando o Sognefjord, de Gudvangen a Kaupanger (aproximadamente 2 horas);

HOTÉIS PREVISTOS
HOTEL

CIDADE

Scandic Copenhagen

Copenhague

Scandinavian Seaways DFDS (Cabine Externa)

Ferry Copenhagem / Oslo

Ullensvang (Apartamento Fjord View)

Lofthus

First Marin

Bergen

Kviknes (Fjord View)

Balestrand

Radisson Blu Oslo

Oslo

CATEGORIA

VALORES
COTAÇÃO DO DIA 23.08.2019

ENTRADA DE R$2.614,00

ENTRADA DE R$3.488,00

+9X DE R$1.162,00

+9X DE R$1.550,00

Preço por pessoa em Apartamento Duplo
Standard.
Todas taxas inclusas.

Preço por pessoa em Apartamento Single
Standard.
Todas taxas inclusas.

TOTAL: R$13.071,00

TOTAL: R$17.438,00

OBSERVAÇÕES
Reservas sujeitas a disponibilidade;
Valores referentes a categoria “premium”.
Não incluso: passagem aérea de e para o Brasil e taxas de embarque; despesas de caráter
pessoal; refeições e bebidas não constantes como inclusas; cartão de assistência de viagem;
passeios opcionais; gorjetas; excesso de bagagem (franquia de uma mala com no máximo 20
kg por pessoa); demais itens não constantes como inclusos;
Consulte valores em apartamento individual ou outras conﬁgurações;
Consulte valores para noite extra nos destinos;
O guia brasileiro encontrará os passageiros no hotel no 2º dia do programa;
Hospedagem nos hoteis previstos ou de mesma categoria;
O Guia Brasileiro não acompanha os passageiros no traslado de saída, no último dia do
programa, até o aeroporto. Em todo o caso, o Guia dará previamente todas as informações aos
passageiros sobre o traslado de saída;
Nas saídas nos dias 01/05/19, 15/05/19, 02/10/19, 09/10/19, 25/10/19 e 30/10/19, no 8º dia
deste programa, o trecho de ferry com duração aproximada de duas horas pelo Sognefjord,
entre as cidades de Gudvangen e Kaupanger não estará operando; assim sendo, será realizado
um trecho de ferry, também pelo Sognefjord, com duração aproximada de 30 a 45 minutos
entre as cidades de Vangsnes e Dragsvik;
Em datas de feiras e eventos especiais, a hospedagem poderá ser realizada nos arredores das
cidades visitadas;
Consulte documentação necessária para ingresso em cada país;
Formas de pagamento: Consulte câmbio vigente no dia do pagamento. À vista 5% de desconto
via boleto bancário, ou entrada à vista de 20% + 9 vezes sem juros no cheque ou nos cartões
de crédito pessoa física (Visa, MasterCard, Amex ou Diners Club). Em caso de variação cambial,
preços serão reajustados de acordo;
Condições Gerais e especíﬁcas conforme contrato e anexo 1.
* Reservas sujeitas a disponibilidade. Preços por pessoa em apartamento standard. Preços
incluem taxas de embarque e IRRF, quando aplicável. Valores em reais referentes ao câmbio do
dia 23/08/2019 (EUR 1,00 = R$ 4,670), que serão reajustados ao câmbio vigente no dia do
pagamento. Preços sujeitos à alterações sem aviso prévio.

