
 

Fiordes Magníficos  - Dinamarca, Noruega 
Suécia  e Finlândia 

 

DIA 09 de JUNHO – QUINTA FEIRA 

SÃO PAULO PARA  COPENHAGUE 
Encontro no aeroporto de Guarulhos, assistência para embarque com 
destino à cidade Copenhague 

DIA 10 de JUNHO - SEXTA-FEIRA 
COPENHAGUE 

Chegada ao aeroporto de Copenhague, traslado para o hotel e 
acomodação. 

DIA 11 de JUNHO - SÁBADO 

COPENHAGUE 

Café da manhã e visita panorâmica à cidade percorrendo os 
principais monumentos e lugares históricos como a Praça da 
Prefeitura, o Palácio Christiansborg, atual sede do Parlamento, a fonte 
da Deusa Gefion e o porto Nyhavn com suas encantadoras casas do 
século XVII; e como não poderia deixar de ser, o símbolo da cidade, a 
famosa Pequena Sereia. Acomodação em Copenhague. 

 
 



 
DIA 12 de JUNHO - DOMINGO 

COPENHAGUE CRUZEIRO P/OSLO 

Café da manhã. Às 15:30h traslado para o porto e embarque no 
cruzeiro DFDS para Oslo. Acomodação em cabine externa com janela. 
Jantar buffet a bordo. 

DIA 13 de JUNHO - SEGUNDA-FEIRA 

OSLO 
Café da manhã a bordo e chegada em Oslo às 09:00h. Desembarque 
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 em bronze 
de Gustav Vigeland que simbolizam o ciclo da vida do ser humano e o 
grande monólito com seus 121 corpos entrelaçados. À tarde, passeio 
opcional (não incluído) aos museus marítimos situados na ilha 
Bygdöy, com visita aos famosos barcos vikings dos quais se destaca o 
barco da Rainha Viking Asa. Em seguida veremos o museu Framhaus, 
com o barco polar Fram, construído para o capitão Nansen em sua 
epopéia ao Polo Norte. Tarde livre para passear pelo animado distrito 
de Oslo conhecido como Akerbrygge. Hospedagem. 

DIA 14 de JUNHO - TERÇA-FEIRA 

OSLO - BERGEN 
Saída para Bergen, passamos pelo Parque Hardangervidda e a  
ponte suspensa de Hardanger, que permite admirar o Fjord de 
Hardanger, seguimos pelo Vale de Voss para chegar a Bergen.  

 



 
DIA 15 de JUNHO - QUARTA-FEIRA 

BERGEN 
Café da manhã e visita panorâmica à capital dos fjords. A sua 
localização geográfica, rodeada por 7 colinas e nas margens do Mar 
do Norte, faz com que seja uma das mais bonitas e pitorescas cidades 
da Escandinávia. Durante a visita passamos por lugares de maior 
interesse como a Fortaleza Bryggen com seu famoso mercado de 
peixe, Igreja de Maria, Grieghallen e naturalmente visitamos o interior 
do Bairro Hanseático. Tarde livre e acomodação. 

DIA 16 de JUNHO - QUINTA-FEIRA 

BERGEN - LOEN 
Café da manhã e saída para Gudvangen, onde embarcamos em um ferry 
para percorrer o mais longo e profundo fjord do país, o Sognefjord. Ao 
chegar em Flam, desembarque e continuação para Loen passando pelo 
glaciar Boyabreen.  Acomodação e jantar buffet típico norueguês. 

DIA 17 de JUNHO - SEXTA-FEIRA 

 LOEN - LILLEHAMMER 
Saída para Hellesylt para um cruzeiro de 1 hora pelo Fjord de 
Geiranger, com suas cachoeiras das Sete Irmãs e o Pretendente. 
Desembarque em Geiranger e subida pela espetacular estrada de 
Dalsnibba que ascende mais de 1000m e nos oferece fascinantes 
paisagens e curiosidades. Chegada a Lom, cidade pitoresca e 
importante pela igreja medieval de madeira, uma das maiores e um 
das poucas que tem cabeças de dragão originais. Tempo livre ; 
continuação para Lillehammer. 

 



 
DIA 18 de JUNHO – SABADO 

LILLEHAMMER- ESTOCOLMO 
Café da manhã e saída para Estocolmo. No percurso atravessamos as 
interessantes paisagens de Varmland, uma das 21 províncias que 
compõem a Suécia com lagos e florestas. Chegada à tarde a 
Estocolmo e acomodação.   

DIA 19 de JUNHO – DOMINGO 

ESTOCOLMO 
Café da manhã e visita panorâmica à capital da Suécia, assentada 
em 14 ilhas unidas entre si por belas pontes e é conhecida 
mundialmente como a “Rainha das Águas“. Hospedagem. 

 

DIA 20  de JUNHO - SEGUNDA-FEIRA 
ESTOCOLMO – CRUZEIRO VIKING LINE – HELSINQUE 

Café da manhã e dia livre. Às 15:30h traslado para o porto para embarque 
no cruzeiro Viking Line para Helsinque, que que dispões de 3 restaurantes, 
clube noturno, discoteca e lojas livres de impostos. Na travessia passamos 
por um belo arquipélago de mais de 24.000 ilhas que se estende pela 
costa sueca e finlandesa. Acomodação em cabines duplas externas 
categoria A. 



 

 

DIA 21 de JUNHO - TERÇA-FEIRA 
HELSINQUE 

Café da manhã buffet a bordo e chegada em Helsinque às 10:00h. 
Desembarque e visita  à capital da Finlândia, conhecida como “a 
cidade branca do norte“, passando pela Igreja da Trindade, vestígio do 
Domínio russo, Praça do Senado, igreja luterana escavada na rocha 
cuja cúpula é gigantesca com filetes de cobre. Tarde livre. 

DIA 22 de JUNHO - QUARTA-FEIRA 

 HELSINQUE 

Cafe da manha e traslado ao aeroporto e embarque com destino ao 
Brasil; fim dos serviços 

 



 

SERVIÇOS INCLUÍDOS 

• Carregadores de malas  nos hotéis 
• Guia acompanhante em espanhol (com conhecimentos de 

português) ;  
• 10 noites com café da manhã tipo buffet 
• 1 noite cruzeiro DFDS cabine externa com café da manhã buffet 

+ 1 noite cruzeiro Viking Line, cabine externa com café da 
manhã buffet 

• 1 jantar no hotel Alexandra em Loen 
• Jantar buffet no cruzeiro DFDS 

HOTÉIS PREVISTOS 

• COPENHAGUE:  ADMIRAL * * * * (*)      
• OSLO:   THON OPERA  * * * * *(*) 
• BERGEN:   RADISSON ROYAL * * * * (*) 
• LOEN:   ALEXANDRA  * * * * (*) 
• LILLEHAMMER:  SCANDIC LILLEHAMMER* * * * (*) 
• ESTOCOLMO:  CLARION SIGN  * * * * (*) 
• HELSINQUE:  SOKOS PRESIDENTTI * * * * (*) 

 

Marcus Matta – 2Go Turismo - Whatsapp : +55 11 9 8539-4796 
Fones : (11) 2361-2389 

Site : www.2gotur.com.br 
Instagram : https://www.instagram.com/2gotur/ 

Facebook : https://www.facebook.com/2GoTurismo 

 

http://www.2gotur.com.br/
https://www.instagram.com/2gotur/
https://www.facebook.com/2GoTurismo

