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Cordenação: Pe. Celso Anunciação e Neuza Batista

SEG. (15/08) – RECIFE/LISBOA/COPENHAGUE

Embarque em voo com destino a Copenhague.

TER. (16/08) – LISBOA/COPENHAGUE

Chegada em Copenhague. Recepção no aeroporto e tras-
lado para o hotel. Jantar e descanso.

QUA. (17/08) – COPENHAGUE

Café da manhã. Manhã livre para descanso do grupo. 

À tarde iniciaremos a visita panorâmica da cidade, onde
contemplaremos  os  pontos  espetaculares  desta  capital
como a fonte de Gefion,  a Residência Real de Amalien-
borg, os canais idílicos de Nyhavn com seus numerosos
restaurantes, cafés e barcos de madeira, o Palácio de Ch-
ristiansborg e a famosa Pequena Sereia.  Jantar no hotel.

QUI. (18/08) – COPENHAGUE - 42km – HILLEROD

Café da manhã. Manhã livre. 

À tarde visitaremos o Castelo de Fredericksborg, situado
na cidade de Hillerod, ao norte de Copenhague. O castelo
é rodeado por um lindo lago, um jardim barroco e român-
ticos jardins, é o maior castelo renascentista na Escandi-
návia. Foi construído nas primeiras décadas do século 17
pelo rei Christian IV e é um fino exemplar da arquitetura e
arte da época. Desde 1878, o Castelo de Frederiksborg
passou a abrigar o Museu de História Nacional. Um pas-
seio pelas belas salas do museu é um passeio através de
500 anos de história da Dinamarca, ilustrado por retratos,
pinturas de eventos históricos, móveis e arte decorativa.
No final da visita regressaremos a Copenhague pela Rivie-
ra Dinamarquesa, zona costeira onde em tempos antigos
se encontravam pequenos agrupamentos de pescadores e
encontramos hoje em dia uma das áreas mais atraentes
do país, aqui moram as pessoas mais ricas e famosas da
Dinamarca em lindas casas ao longo da costa. Jantar no
hotel.
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SEX. (19/08) – COPENHAGUE / OSLO (noite a bordo)

Café da manhã no hotel. Realizaremos um passeio de barco
pelos canais e píeres da cidade. Poderemos ver diversos
prédios e monumentos sob outro ângulo. Às 12h assistire-
mos a  troca  da  guarda real  no Palácio  de Amalienborg.
Traslado para o porto, onde embarcaremos no cruzeiro no-
turno da DFDS Seaways com destino a Oslo. Durante a tra-
vessia aproveitaremos as várias  atrações a bordo, como
música ao vivo, lojas, restaurantes e bares, entre outras.
Jantar e acomodação em cabines externas.

SAB. (20/08) – OSLO

Café da manhã a bordo desfrutando da bela vista panorâ-
mica do fiorde de Oslo. Chegada a Oslo às 09:45 onde da-
remos início à visita da cidade. Conheceremos o Parque de
Frogner com as famosas esculturas do artista Gustav Vige-
land, o Palácio Real, a fortaleza medieval de Akershus e o
exterior da Prefeitura de Oslo. Hospedagem no hotel e tar-
de livre. Jantar no hotel.

DOM. (21/08) – OSLO – 460km – BERGEN

Café da manhã. Atravessaremos a região dos fiordes por
Hønefoss e passando por Gol e Geilo, famosas estações de
esqui.  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. Seguiremos para Eidfjord através
de belas e íngremes montanhas atravessando túneis e es-
tradas sinuosas. Seguiremos através do fiorde de Hardan-
ger, um dos mais belos da Noruega e faremos uma parada
na cascata  de  Steindalsfossen,  outra atração  imperdível.
Hospedagem no hotel e jantar.

SEG. (22/08) – BERGEN

Café da manhã no hotel. Pela manhã faremos uma visita
panorâmica da cidade, considerada umas das mais char-
mosas da Europa. Visitaremos o Mercado de Peixes e Bryg-
gen com as suas casas Hanseáticas, entre outros pontos
turísticos, como o Mount Floyen, onde subiremos de funicu-
lar e poderemos apreciar uma vista espetacular da cidade
de Bergen. Almoço e tarde livre para desfrutar a capital
dos fiordes ou participar no passeio opcional à casa do fa-
moso compositor Norueguês Edvard Grieg.  Jantar no ho-
tel.
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TER. (23/08) – BERGEN – 201km – SOGNEFIORD              
6km –  BALESTRAND

Café da manhã no hotel. Saída para Balestrand. No caminho
passaremos por Voss, um lugar perfeito para os amantes
da natureza, cuja paisagem nos presenteia com cenários
magnifícos. Passando por Hordaland, seguiremos para Sogn
og Fjordane, região onde se encontra o fiorde mais largo e
profundo da Noruega – o Sognefjord que significa em Por-
tuguês o Fiorde dos Sonhos. Navegaremos pelo Fiorde dos
Sonhos  de  Gudvangen,  onde  contemplaremos  as  águas
verdes cristalinas e impressionantes falésias e cachoeiras.
Continuaremos  até  Fjaerland  onde  faremos  uma  parada
para admirar o Glaciar de Bøya, um braço do majestoso
Glaciar de Jostedal. Admirando as pitorescas aldeias e ca-
choeiras pelo caminho chegaremos a Balestrand na parte
da tarde, uma encantadora área dos fiordes onde está loca-
lizado o famoso hotel Kvikne's, um lugar histórico e român-
tico onde teremos o jantar incluído no programa.

QUA. (24/08) – BALESTRAND

Dia em Balestrand, uma encantadora área dos fiordes onde
está localizado o famoso hotel Kvikne's, um lugar histórico
e romântico onde estaremos hospedados. Café, almoço e
jantar incluído no programa.

QUI. (25/08) – BALESTRAND – 360km – 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 Ma-
deira,  Borgund  Stavkirke  (entrada  incluída),  expoente
máximo da arte Norueguesa em madeira; as árvores utili-
zadas na sua construção foram cortadas nos finais do sec.
XII e desde esses tempos fazem parte desta fantástica pai-
sagem, tornando esta igreja uma das mais visitadas e foto-
grafadas  da  Noruega.  Após  a  visita  continuaremos  para
Oslo onde chegaremos ao final do dia. Alojamento e jan-
tar.

SEX. (26/08) – OSLO
Café da manhã no hotel. Dia livre em Oslo. 
Jantar no hotel.

SAB. (27/08) –  VOO OSLO/LISBOA/RECIFE
Café da manhã no hotel. Translado para o aeroporto.
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PROGRAMA TERRESTRE EM APTO DUPLO
Preços por pessoa | Mínimo de 25 passageiros

Passagem aérea + taxas de embarque U$ 1.485,00 (Dólares)

Parte terrestre   €  3.360,00 (Euros)
Suplemento para apartamento individual: € 815,00 

(Somente para as pessoas que desejam ficar sozinhas no quarto)

O PREÇO INCLUI O PREÇO NÃO INCLUI
 Passagem aérea desde Recife em classe econômica 
 Voos internacionais com TAP 
 Despacho de UMA mala por pessoa com peso máximo de 23kg
 Taxas de embarque nos aeroportos
 Hotéis de categoria turística superior
 Café da manhã diariamente em todo o roteiro
 Onze jantares descritos no roteiro
 Almoço no dia 24/08
 Serviço de ônibus luxo durante toda a viagem
 Cruzeiro noturno Copenhague/Oslo (cabines externas + jantar e café)
 Guia acompanhante da Unitur desde Recife
 Guia acompanhante local com o grupo de 16 a 27 agosto
 Guias locais em português como mencionados no programa
 Ingressos: Castelo  frederiksborg;  Passeio  de  barco  Copenhague;

Funicular  Bergen;  Cruzeiro  de  2  horas  entre  os  Fiordes
Flan/Gudvangem; Igreja de madeira de Borgund Stave.

   Kit de viagem: Etiqueta de bagagem, porta-documentos
 Seguro de viagem internacional

- Passaporte
- Refeições não citadas no 
roteiro e bebidas
- Passeios opcionais
- Testes PCR ou Antígeno para 
Covid-19, se necessário

Observação:

No momento, Dinamarca e 
Noruega, exigem a comprovação da
imunização completa para Covid-
19.
Para os brasileiros, essa 
comprovação é possível baixar pelo
aplicativo Connect SUS.

Condições de pagamento e inscrições:
- A inscrição será confirmada mediante o pagamento da taxa de U$ 300,00 (Trezentos Euros) que constitui parte
do pagamento do pacote, devendo, portanto, ser deduzida no acerto final do mesmo.
- A passagem aérea poderá ser parcelada no cartão de crédito nas condições em que a cia aérea estiver operando
no período da emissão da mesma, o que deverá ocorrer até 60 dias antes da viagem.
- O saldo será feito através de boleto que pode ser pago em qualquer agência bancária. O valor das parcelas será
estabelecido  pelo  próprio  interessado.  Estes  valores  serão  convertidos  em  Dólares  no  dia  do  pagamento,
constituem um crédito que, mensalmente, vão abatendo o valor do pacote. 

 Pagamentos podem ser feitos através de depósito bancário ou pix.
 Parcelamento no cartão de crédito mediante consulta.

IMPORTANTE: Os valores acima, embora exatos, podem sofrer alterações devido a vários fatores que 
independem da nossa vontade, tais como: aumento das tarifas aéreas internacionais, variações bruscas nas 
cotações cambiais do Dólar e Euro.
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