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Desenvolvemos este roteiro especial a pedido de alguns de nossos mais queridos clientes. Demoramos um 
pouquinho, porque quisemos desenvolvê-lo com todo o carinho e conhecimento em viagens de que dispomos, para 
que se transformasse não apenas em uma viagem especial e inesquecível, mas para que inaugurasse também 
uma série especial de viagens, diferentes e exóticas, que lançamos a cada ano. Sim, a cada ano, uma novidade!
Venha participar conosco deste clube de viagens, que tem o objetivo de lhe apresentar o mundo inteiro, uma viagem 
de cada vez!

Escandinávia (Noruega, Fjordes e
Capitais Nórdicas)

19 dias

3º DIA – COPENHAGEN 
(DINAMARCA)
Café da manhã. Faremos hoje um 
tour pela cidade de Copenhagen. 
Passaremos pela Prefeitura, pelo 
Palácio Real de Amalienborg, o 
canal Nyhavn, a Pequena Sereia e o 

1º DIA – SÃO PAULO / 
COPENHAGEN (DINAMARCA)
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
no embarque com destino a 
Copenhagen, na Dinamarca, com 
escala a confirmar.

2º DIA – COPENHAGEN 
(DINAMARCA)
Chegada à cidade de Copenhagen 
e traslado ao hotel. Dependendo do 
horário de chegada, dia livre para 
recuperação do voo, e para um 
passeio restaurador e a pé. Jantar 
(se o horário de chegada permitir).

Castelo Rosenborg. Continuaremos 
então nosso passeio mais para o 
norte da Dinamarca, para conhecer 
os castelos Frederiksborg e 
Kronborg. Preparem-se para um 
dia repleto de atividades, mas 
deveras realizador. Isso porque a 
capital da Dinamarca é linda; e hoje 
será nosso dia de conhecêla!

Operadora
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- 2 noites na Dinamarca
- 8 noites na Noruega
- 3 noites na Suécia
- 1 noite na Finlândia
- 2 noites em cruzeiros de travessia
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- passeio de trem e passeios de barco na Noruega
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- café da manhã todos os dias e 14 jantares conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem
* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

®

saída:

AGOSTO/2022

Castelo Kronborg
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4º DIA – COPENHAGEN 
(DINAMARCA) / OSLO 
(NORUEGA)
Café da manhã. Hoje 
aproveitaremos nosso dia para 
conhecer esta belíssima cidade 
através de um pequeno passeio 
de barco pelos canais, e depois 
caminhando pela zona pedonal, 
Strøget. Começaremos pela zona 
da Prefeitura, e terminaremos perto 
da zona do porto de Nyhavn. E 
ali pertinho está a loja da Lego... 
Eba.... À tarde, embarcaremos no 
DFDS Seaways (ou similar) para 
seguir com destino a Oslo. Pernoite 
à bordo. Jantar.

5º DIA – OSLO (NORUEGA)
Café da manhã. Desembarcaremos 
em Oslo e faremos nosso passeio 
pela cidade. Visitaremos o centro 
da cidade para conhecer o Palácio 
Real, a Prefeitura, a Catedral, o 
edifício do Parlamento – Storting - e 
o impressionante e famoso parque 
de esculturas Vigeland. Visitaremos 
Bygdøy, onde poderemos ver o 
mundialmente famoso Museu 
Viking, e também o Museu 
Norueguês de História e Cultura 
(sem entrada). À tarde, faremos 
um passeio pela Karl Johan, rua 
principal de Oslo, que oferece 
muitas lojas e entretenimento de 
rua. Jantar.

6º DIA – OSLO / LILLEHAMMER 
(NORUEGA)
Café da manhã. Hoje viajaremos 
através de Eidsvoll, ao longo do 
lago Mjøsa - maior lago na Noruega 
- até a cidade olímpica e cultural 
de Lillehammer. Ali visitaremos, 
de forma panorâmica, a Arena 
Olímpica (Lysgårdsbakken), com 
sua vista de tirar o fôlego, da cidade 
e do lago. Conheceremos também 
o Museu Olímpico e o Maihaugen - 
Museu a Céu Aberto (sem entrada). 
Continuaremos nossa viagem por 
Gudbrandsdal para conhecer sua 
exuberante natureza e cultura 
agrícola, ambas bem preservadas. 
Em Ringebu, visitaremos a Igreja 
Stave do século XIII. Jantar.

7º DIA – LILLEHAMMER / 
GEIRANGER (NORUEGA)
Café da manhã. Viajaremos 
através do belo Vale Romsdal com 
sua magnífica montanha “Troll 
wall” até Åndalsnes. Subiremos 
a espetacular estrada Troll, uma 
das mais conhecidas atrações 
da Noruega. Será emocionante, 
excitante, e talvez uma de nossas 

melhores experiências com a 
natureza. A estrada tem 11 curvas e 
seu ponto mais alto está localizado 
a 858m acima do nível do mar. 
Continuaremos viagem até Linge, 
onde faremos uma pequena 
travessia de balsa até Eidsdal. 
Seguiremos ao longo da Estrada 
das Águias para então descer para 
a vila de Geiranger, localizada à 
frente do mundialmente famoso 
Geirangerfjord. Prepare-se para 
esta aventura! Jantar.

8º DIA – GEIRANGER / 
BALESTRAND (NORUEGA)
Café da manhã. Desfrutaremos 
hoje de um pequeno cruzeiro pelo 
Geirangerfjord, desde Geiranger 
até Hellesylt. O Geirangerfjord 
é um dos mais estreitos fiordes 
da Noruega. Durante nosso 
cruzeiro, passaremos por diversas 
cachoeiras, inclusive a cachoeira 
Sete Irmãs e Véu da Noiva. 
Continuaremos através de Stryn, 
até o Glaciar Briksdal para desfrutar 
de um passeio em carro aberto. O 
Glaciar Jostedals é o maior glaciar 

Copenhagen

Geiranger

Oslo

Troll Road

Lillehammer
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continental da Europa, e cobre uma 
área de 486 quilômetros quadrados. 
Seguiremos viagem então, através 
das montanhas Gaularfjell, até 
Balestrand. Jantar.

9º DIA – BALESTRAND / BERGEN 
(NORUEGA)
Café da manhã. Hoje seguiremos 
para Bergen por uma estrada 
cinematográfica, através de Førde. 
Viajaremos para o sul e cruzaremos 
o Sognefjord com a balsa de Lavik 
para Oppedal, e continuaremos 
nossa viagem para Bergen, a 
porta de entrada para os fiordes. 
Chegando a Bergen, faremos 
uma visita panorâmica da cidade, 
visitando o popular mercado de 
flores e peixes, o famoso porto 
de Brygger, o bairro hanseático e 
Edvard Griegs, lar de Troldhaugen. 
Pela tarde faremos um passeio 
à pé pela cidade e tomaremos o 
funicular para o Monte Fløien, de 
onde teremos uma belíssima vista 
panorâmica da cidade de Bergen e 
de seus arredores. Jantar.

10º DIA – BERGEN (NORUEGA)
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a conhecer esta belíssima 
cidade, à pé. Passearemos pelo 
porto de Bryggen e pelo bairro 
hanseático, onde poderemos fazer 
nossas comprinhas. A tarde será 
livre para que a dediquemos ao que 
desejarmos, juntos ou separados, 
conforme a vontade de cada um.

11º DIA – BERGEN / FLÅM / 
EIDFJORD (NORUEGA)
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Bergen e viajaremos através de 
Dale, Voss e Vinje até Gudvangen. 
Desfrutaremos então de um 
cruzeiro de 2 horas pela bela Nærøy 
- e Aurlandsfjord até Flåm. Estas 
são partes do Sognefjord, o mais 
longo e profundo fiorde do mundo. 
Chegando em Flåm, embarcaremos 
na famosa Flåm Railway. Faremos 
uma viagem espetacular desde 
a estação de Flåm, localizada 
no Aurlandsfjord, até a estação 
da montanha em Myrdal. Essa 
distância é de aproximadamente 
20 km e a diferença de altitude 
é de 865 metros. Ao longo do 

caminho, passaremos por 20 
túneis, e diversas pontes. Em 
Myrdal trocaremos de trem e 
embarcaremos com destino a Voss. 
Chegando a Voss, continuaremos 
nossa viagem por majestosas 
montanhas, grandes fiordes, 
belíssimas cachoeiras e o maior 
parque nacional o Hardangervidda, 
até Eidfjord, onde chegaremos a 
nosso hotel. Jantar.

12º DIA – EIDFJORD / HØNEFOSS 
(NORUEGA)
Café da manhã. Hoje visitaremos 
o parque de Hardangervidda. 
Continuaremos então nossa 
viagem até Hønefoss. O ponto alto 
deste passeio será nossa visita à 
mais alta e mais famosa cachoeira 
da Noruega, Vøringsfossen, com 
uma queda livre de 145 metros, e 
uma queda total de 182 metros. 
Continuaremos o passeio desde 
Fossili, no impressionante planalto 
sem árvores de Hardangervidda, 
até Geilo. Passaremos então por 
Gol, através do vale de Hallingdal 
e do Tyrifjord, até chegarmos a 
Hønefoss. Jantar.

13º DIA – HØNEFOSS (NORUEGA) 
/ ÖREBRO (SUÉCIA)
Café da manhã. Viajaremos até 
Jevnaker onde visitaremos o Balestrand Flåm

Bergen

Glaciar  Briksdal

Hardangervidda
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Confira nosso
parcelamento sem juros

Confira nosso
parcelamento sem juros

Preço por pessoa:

duplo:
Individual:

US$ 6.890
US$ 7.890

Taxas já inclusas
nossos preços são completos !

Hadeland Glassverk, uma das 
atrações turísticas mais visitadas 
da Noruega, baseada na história, 
arte, cultura, tradições e artesanato 
deste tão belo país. Continuaremos 
através de Kongsvinger até 
Karlstad, a capital de Värmland, 
às margens do Vänern, maior 
lago da Suécia. Karlstad tem 
uma localização estratégica para 
comércio e transporte na região. 
Faremos uma visita ao bairro 
mais antigo da cidade, Almen em 
Ålvgatan, salvo de um incêndio 
desastroso em 1865. Seguiremos 
até Örebro para nosso jantar e 
pernoite.

14º DIA – ÖREBRO / ESTOCOLMO 
(SUÉCIA)
Café da manhã. Pela manhã 
exploraremos a cidade de Örebro 
com seu castelo medieval. 
Continuaremos passando por uma 
belíssima paisagem de florestas 
e lagos cintilantes, passando por 
Eskilstuna. Faremos uma parada 
na pequena e típica vila suéca de 
Mariefred, às margens do Lago 
Mälaren, de frente para o Castelo 
Gripsholm, que abriga uma coleção 
real de pinturas. Seguiremos então 
para Estocolmo, capital da Suécia, 
muitas vezes chamada de “Veneza 
do Norte” por causa de seus 
numerosos canais. Poderemos 
explorar melhor esta linda cidade, 
visitando a Cidade Velha (Gamla 
Stan) com suas ruas estreitas de 
paralelepípedos, e a casa dos 

antigos mercadores, a catedral de 
Estocolmo e muitos outros locais 
conhecidos. Jantar.

15º DIA – ESTOCOLMO (SUÉCIA)
Café da manhã. Hoje faremos 
nossa visita guiada pela cidade de 
Estocolmo. Esta cidade é conhecida 
como uma das mais belas capitais 
do mundo. Alguns de seus pontos 
de interesse que visitaremos são 
a Cidade Velha (Gamla Stan), 
o Palácio Real (sem entrada), 
os edifícios do Parlamento (sem 
entrada), a Ilha de Djurgården, a 
Prefeitura com seus famosos halls 
dourado e azul. Restante do dia 
livre.

16º DIA – ESTOCOLMO (SUÉCIA) 
/ HELSINKI (FINLÂNDIA)
Café da manhã. Pela manhã 
faremos nossa visita do Museu 
Vasa. À tarde, embarcaremos na 
Tallink Silja Lines (ou similar) com 
destino a Helsinki. Pernoitaremos à 
bordo. Jantar.

17º DIA – HELSINKI (FINLÂNDIA)
Café da manhã. Em nossa 
chegada desembarcaremos em 
Helsinki, capital da Finlândia, logo 
cedo, pela manhã. Faremos uma 
visita panorâmica da cidade para 
conhecer a Praça do Senado, o 
Parque Espanade e vários lugares 
belíssimos da capital da Finlândia. 
Nossa tarde será reservada para 
os que quiserem fazer um passeio 
a pé. Jantar.

18º DIA – HELSINKI (FINLÂNDIA) 
/ SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

19º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Hønefoss

Estocolmo

Mariefred

Helsinki


