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* Preço da criança (2 aos 11 anos) quando compartilhado quarto com dois adultos.
** O valor das taxas aeroportuárias, segurança e combustível está sujeito a alteração até 20 dias antes da data de partida. 

*** Consultar as Condições Gerais de Viagem.

AGOSTO   VIAGEM EM GRUPO

DIA 1  ›  Lisboa ou Porto  ›  Copenhaga

DIA 4  ›  Oslo

DIA 6  ›  Estocolmo

DIA 5  ›  Oslo  ›  Karlstad  ›  Estocolmo
535 Kms

DIA 2  ›  Copenhaga

DIA 3  ›  Copenhaga  ›  Hillerod  ›  Helsingör  
›  Copenhaga (Ferry)  ›  Oslo   110 Kms

Comparência no aeroporto duas horas antes da partida 
para assistência nas formalidades de embarque. Partida 
em voo regular com destino a Copenhaga, via Lisboa. 
Chegada e desembarque. Transporte até ao centro da 
capital dinamarquesa, conhecida como a cidade mais feliz do 
mundo. O seu ambiente encantador repleto de monumentos 
históricos, espaços verdes, palácios com jardins exuberantes 
e canais remete-nos para um verdadeiro conto de fadas. 
Visita panorâmica com destaque para a Praça do Município, a 
Torre da Igreja da Santíssima Trindade, a Fonte da Deusa de 
Gefión, o Monumento da Pequena Sereia, símbolo da cidade 
em homenagem aos contos de fadas do famoso escritor Hans 
Christian Andersen, a Gliptoteca New Calsberg e para o Museu 
Nacional. Jantar. Alojamento no Comfort Hotel Vesterbro 
 ou similar. 

Pequeno-almoço a bordo. Chegada a Oslo e desembarque. 
Visita com guia local pela capital da Noruega, cidade vibrante 
e cosmopolita, repleta de história e tradição. Passagem 
por lugares como o sumptuoso Palácio Real com os seus 
belos jardins, o Teatro Nacional, a imponente Fortaleza 
de Akershus, a praça de Stortorvet na qual se encontra a 
magnífica Catedral de Oslo, a moderna Casa da Ópera e 
a Galeria Nacional. Almoço. Visita ao peculiar Parque de 
Vigeland, repleto de esculturas completamente despidas, e 
ainda ao Museu dos Navios Viking, onde conheceremos as 

Pequeno-almoço no hotel. Dia inteiro dedicado à visita guiada 
em Estocolmo, apelidada como a “Veneza da Escandinâvia” 
por estar construída sobre 14 pequenas ilhas de um extenso 
arquipélago, e conhecida pela beleza natural das suas 
paisagens. Passeio pela Gamla Stan, a cidade velha com suas 
estreitas vielas empedradas, repleta de charmosas praças 
e edifícios medievais decorados com as cores mais alegres. 
Destaque para a Catedral de São Nicolau e pelo Palácio Real 
de Estocolmo. Almoço. Da parte da tarde, visita ao interior do 
fantástico Museu de Vasa, que alberga o célebre navio com 
o mesmo nome, antiga embarcação sueca que naufragou na 
sua viagem inaugural e que permaneceu mais de 300 anos no 
fundo do mar. Terminaremos o dia com a entrada na Câmara 
de Estocolmo, local onde se realiza anualmente a cerimónia 
de entrega dos Prémios Nobel. Tempo livre para atividades 
de caráter pessoal. Sugerimos um passeio de barco pelos 
canais da cidade. Jantar. Alojamento.

Pequeno-almoço no hotel. Início da viagem em direção a 
Estocolmo, capital sueca. Paragem na cidade de Karlstad, 
situada nas margens do lago Väneren, o maior da Suécia. 
Almoço. Breve panorâmica com destaque para a Catedral, o 
Monumento da Paz e o Teatro. Continuação para Estocolmo, 
atravessando os magníficos lagos da região. Jantar. 
Alojamento no Clarion Hotel Stockholm  ou similar. 

Pequeno-almoço no hotel. Continuação das visitas em 
Copenhaga, iniciando pelo Castelo Rosenborg de estilo 
renascentista. Possibilidade para observar a troca da Guarda 
Real que terminará no Palácio de Amalienborg, residência 

Pequeno-almoço no hotel. Saída pela manhã em direção a 
Hillerød, cidade situada na entrada da misteriosa floresta 
de Gribskov. Acompanhados pelo guia local visitaremos o 
majestoso Castelo de Frederiksborg, de estilo renascentista, 
uma das grandes heranças do reinado de Cristiano IV, que 
alberga o Museu de História Nacional. Destaque ainda para 
as suas luxuosas divisões repletas de pinturas e decorações 
históricas e para o belo jardim barroco. Continuação para 
Helsingör. Almoço. Breve visita a pé pela zona antiga da 
cidade onde destacamos o Castelo de Kronborg, imortalizado 
na peça ”Hamlet” de William Shakespeare. Regresso a 
Copenhaga. Em horário a combinar localmente, transporte 
para o porto para embarque no Navio MS Pearl Seaways 
e partida no cruzeiro noturno em direção a Oslo. Jantar a 
bordo. Acomodação em cabines interiores. 

DIA 7  ›  Estocolmo  ›  Lisboa ou Porto
Pequeno-almoço servido em lunch-box. Em horário a 
indicar localmente, transfer ao aeroporto de Estocolmo para 
embarque no voo regular com destino ao Porto, via Lisboa. 
Chegada, fim da viagem e dos nossos serviços.

Partidas de 
Lisboa ou Porto
7 dias › 6 noites de alojamento
de 6 a 12 de Agosto

PREÇO INCLUI:
› Assistência nas formalidades de embarque;
› Passagem aérea em classe económica, em voos 
regulares TAP, com direito a uma peça de bagagem 
até 23 kg e com a duração aproximada de: 
• Porto (00h55) – Lisboa (03h35) – Copenhaga
• Estocolmo (04h25) – Lisboa (00h55) – Porto 
› Cruzeiro entre Copenhaga e Oslo com jantar 
buffet e pequeno-almoço a bordo, em cabines 
interiores;
› Taxas aeroportuárias, combustível e segurança no 
valor de 70€ (Partida de Lisboa) **; 
› Circuito em autocarro de turismo de acordo com 
o itinerário;
› Acompanhamento pelo guia 4TOURS durante 
todo o programa de viagem; 
› Guias locais de língua portuguesa em Copenhaga, 
Castelo de Frederiksborg, Oslo e Estocolmo;
› Alojamento de 1 noite em cruzeiro (cabines 
interiores);
› Refeições: 5 almoços e 6 jantares;
› Entrada no Castelo de Frederiksborg em Hillerod; 
Parque de Vigeland e Museu dos Navios Viking 
em Oslo; Museu de Vasa e Câmara Municipal em 
Estocolmo; 
› Seguro de Viagem – Capital 30.000€ ***;
› Taxas de serviço, hoteleiras e IVA;

PREÇO NÃO INCLUI:
› Bebidas às refeições;
› Despesas de caráter pessoal e outros serviços não 
mencionados como incluídos.

›
REFEIÇÕESVISITAS

05 11Capitais
Escandinavas

Mergulhe no ambiente cosmopolita, artístico e cultural da 
Escandinávia e vibre com o ritmo e estilo de vida nórdico, as 

suas distintas histórias e a sua tradição gastronómica.

1. VISTA PANORÂMICA, ESTOCOLMO

3. PALÁCIO DE AMALIENBORG, COPENHAGA 4. NYHAVN, COPENHAGA
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA: Cartão de Cidadão ou Bilhete de 
Identidade ou Passaporte válido.

NOTAS: A realização deste circuito depende de um número mínimo de 
25 viajantes. Caso tal não aconteça, o viajante será informado de acordo 
com os prazos estipulados nas Condições Gerais. 

grandes heranças históricas do célebre povo escandinavo. 
Tempo livre para atividades de caráter pessoal. Jantar. 
Alojamento no Radisson Blu Scandinavia Oslo  ou 
similar. 

oficial da Rainha da Dinamarca. Passagem por um dos 
edifícios mais emblemáticos desta metrópole escandinava, a 
antiga Bolsa de Valores. Seguimos pela Praça Nova do Rei, 
onde se encontra o Teatro Real Dinamarquês. Passeio pelo 
bairro de Christiania, conhecido pela diversidade cultural e 
um estilo de vida alternativo. Almoço. Passeio por Nyhavn, 
antigo bairro de pescadores e cartão postal de Copenhaga, 
repleto de casas pitorescas e barcos coloridos. Tempo 
livre para desfrutar da atmosfera tranquila e relaxada de 
Copenhaga. Sugerimos a visita à imponente Cidadela ou ao 
famoso e gigantesco Parque Tivoli. Jantar. Alojamento.

PREÇO POR PESSOA EM:

Duplo

Single

Crianças *

   1.850€

   2.280€

   1.560€

Suplemento de partida do Porto  25€


