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Capitais Escandinavas e Fiordes Noruegueses 
com concerto de André Rieu em 16/06/23 

(junho 2023) 
 

roteiro 
 
1º Dia – 14/06/23 - São Paulo 
Apresentação no aeroporto de Guarulhos para embarque em direção a 
Copenhague. 

 
2º Dia – 15/06/23 - Copenhague 
Chegada ao aeroporto, traslado para o hotel e acomodação. 
 
3º Dia – 16/06/23 - Copenhague 
Após o café da manhã, visita panorâmica à cidade percorrendo seus 
principais monumentos e lugares históricos como a Praça da Prefeitura, 
Palácio de Christiansborg (atual sede do parlamento dinamarquês), 
Fonte da Deusa Gefion, o porto de Nyhavn com suas pitorescas e 
coloridas casas do século XVII, e o emblema da cidade, a famosa estátua 
da Pequena Sereia. Opcionalmente, pode visitar-se o majestoso Castelo 
Real de Frederiksborg. Traslado para o concerto e retorno.  
 
4º Dia – 17/06/23 - Copenhague 
Café da manhã e dia livre. 
 
5º Dia – 18/06/23 - Copenhague / Aarhus 
Pela manhã saída em ônibus para a cidade de Odense, cruzando o 
estreito de Storebaelt. Passaremos por uma das obras mais importantes 
da engenharia dinamarquesa, as pontes que unem as ilhas de Zealand e 
Funen. Breve parada em Odense, mundialmente conhecida por ser o 
berço de uma das mais famosas personalidades dinamarquesas, o 
escritor Hans Christian Andersen, autor dos contos infantis O Patinho 
Feio, A Pequena Sereia, entre outro. Continuação para Aarhus, a segunda 
maior cidade na Dinamarca e uma das mais antigas. Tempo livre e visita à 
cidade. Acomodação. 
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6º Dia – 19/06/23 - Aarhus / Stavanger 
Café da manhã e continuação para Hirtshals. Embarque em ferry para 
atravessar o Mar do Norte seguindo para Kristiansand, na Noruega. 
Desembarque e passeio pelo centro da cidade. Continuação para 
Stavanger, famosa por ser a maior cidade de casas de madeira da 
europa, que tem um fotogênico bairro antigo composto por 173 casas de 
madeira, estreitas ruas de paralelepípedos e coloridas casas portuárias 
que dão à cidade um ar muito exótico. Acomodação. 
 
7º Dia – 20/06/23 - Stavanger 
Café da manhã e saída para o porto de Stavanger onde embarcaremos 
para desfrutar das encantadoras paisagens naturais com uma geologia 
espetacular e curiosidades no majestoso Lysefjord ou - ord claro, que 
recebeu esse nome devido à cor do granito de suas montanhas. Durante 
a travessia de barco poderemos admirar uma das mais famosas 
formações rochosas do país chamada Preikestolen ou o “púlpito”, que 
tem uma queda vertical de 604m, e foi cenário de uma das cenas do  
Missão Impossível. Acomodação. 
 
8º Dia – 21/06/23 - Stavanger/Bergen 
Café da manhã e saída para Bergen percorrendo a costa norueguesa e 
seus ords através de túneis, pontes e trechos em barco. Chegada a 
Bergen e acomodação. Faremos uma visita panorâmica em Bergen, que 
uma das cidades mais antigas da Noruega, localizada num promontório 
nas margens do Mar do Norte. Lá poderemos conhecer a Fortaleza, um 
dos castelos mais antigos e conservados da cidade, Bryggen com as 
instalações portuárias do século XVI, e a igreja românica de Maria. 
Acomodação. 
 
9º Dia – 22/06/23 - Bergen/Oslo 
Café da manhã e saída para Gudvangen, onde passaremos por uma 
cativante paisagem de florestas, rios, cachoeiras e lagos cercados 
por montanhas. Em Gudvangen tomaremos um ferry para Flåm, 
atravessando a parte mais bonita e espetacular do “Fjord dos Sonhos”. 
Desembarque e continuação em ônibus para Oslo pela encantadora 
paisagem norueguesa. Chegada a Oslo e acomodação. 
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10º Dia – 23/06/23 - Oslo 
Café da manhã e visita à capital viking, situada ao fundo do fjord 
homônimo, passando pela prefeitura, pelo castelo Akershus, Palácio Real, 
Parlamento e Parque Vigeland com as famosas esculturas de bronze de 
Gustav Vigeland, que simbolizam o ciclo da vida do ser humano e o 
grande monólito com seus 121 corpos entrelaçados. Tarde livre para 
passear pelo animado distrito de Oslo conhecido como Akerbrygge, que 
conta com instalações portuárias revitalizadas com restaurantes, 
bares, discotecas e lojas. Acomodação. 
 
11º Dia – 24/06/23 - Oslo/Estocolmo 
Café da manhã e saída para Estocolmo percorrendo as impressionantes 
paisagens da província de Varmland, com lagos e grandes bosques. 
Chegada à tarde. Acomodação. 
 
12º Dia – 25/06/23 - Estocolmo 
Café da manhã e visita panorâmica à cidade passando pelo Palácio Real, 
prefeitura, Museu Nacional e Ópera. Acomodação. 
 
13º Dia – 26/06/23 - Estocolmo 
Café da manhã no hotel e traslado para o aeroporto. 
 
14º Dia – 27/06/23 - São Paulo 
Desembarque no aeroporto de São Paulo e fim de nossos serviços. 
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voos previstos: 

aeroporto de  
partida 

horário de 
partida 

aeroporto de 
chegada 

horário de 
chegada 

São Paulo-Guarulhos 14/06/23-16h05 Londres 15/06/23-07h20 

Londres 15/06/23-12h50 Copenhague 15/06/23- 15h45 

 

Estocolmo 26/06/23-17h55 Londres 26/06/23-19h35 

Londres 26/06/23-22h20 São Paulo-Guarulhos 27/06/23-06h00 

 
 
 

hotéis previstos: 
cidade hotel noites 

Copenhague Radisson Blu Scandinavia ou similar 3 

Aarhus Radisson Blu Scandinavia ou similar 1 

Stavanger Scandic Royal Stavanger ou similar 2 

Bergen Thon Hotel Rosenkrantz ou similar 1 

Oslo Thon Hotel Opera ou similar 2 

Estocolmo Clarion Sign ou similar 2 
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inclui: 
• Passagem aérea ida e volta em classe econômica; 
• Taxas de embarque; 
• 11 noites de hospedagem com café da manhã; 
• Circuito em transporte turístico com ar-condicionado; 

• Seguro-viagem obrigatório com a cobertura acima de 30 mil euros 
- acima de 75 anos ou estrangeiro, consultar acréscimos e 
cobertura; 

• Visitas, passeios e traslados mencionados no roteiro; 

• Guia acompanhante em espanhol com conhecimento em 
português; 

• Ingresso (não reembolsável) para o concerto de André Rieu dia 
16/06/23, em Copenhagen, no Royal Arena; 

• Maleteiros nos hotéis. 

 
 
 
 

não inclui: 
• Refeições não citadas no roteiro; 
• Gorjetas; 
• Passeios citados como opcionais; 
• Excesso de bagagem; 
• Serviços extras de ordem pessoal; 
• Nenhum outro item que não conste como incluído.  
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valores & pagamentos: 
Valor total por pessoa em USD: 
Em apartamento Duplo…....….: US$ 4.672,00 
Suplemento Single...................: US$ 1.112,00 
 
Forma de Pagamento: 
Desconto de 3% no pagamento à vista via PIX  
5% de entrada + 9x sem juros no cartão de crédito. 
 

resumo 
• Data: 14 a 27 de junho de 2023 

• Cidade de saída:  São Paulo 

• Quantidade de noites: 11 

• Tipo de viagem: memorial por você  
 
***Valores referenciados em dezembro/2022 e sujeitos a alterações.  
Ao reservar consulte a equipe memorial para saber mais sobre condições 
e disponibilidade. 

*** Reserva sujeita a disponibilidade de lugares. 

*** Em caso de variação cambial abrupta, os valores estarão sujeitos a 
acréscimo na última parcela. 

Lembramos que a documentação de viagem é de responsabilidade dos 
passageiros em providenciar e verificar dados e validades, e devem ser 
reconfirmadas junto aos Consulados e Cia. Aérea. 

 
 
 
 


