
Europa 
N�rdicaCircuitos

PÁGINA VIAGENS N° DE DIAS PAÍSES PREÇO DESDE
493 A Rota do Norte Fim Moscou (Novidade) 14 DIN - SWD - FIN - EST - RUS 2367EUR
493 A Rota do Norte (Novidade) 18 DIN - SWD - FIN - EST - RUS 2915EUR
468 Alemanha e Capitais Escandinavas Fim Estocolmo 10 ALE - DIN - SWD 1255EUR
468 Alemanha e Capitais Escandinavas Fim Helsinque 12 ALE - DIN - SWD - FIN 1516EUR

462 - 463 Alemanha e Escandinávia 15 ALE - DIN - NOR - SWD - DIN - ALE 2191EUR
462 - 463 Alemanha, Noruega e Dinamarca 15 ALE - DIN - NOR - DIN - ALE 2223EUR

498 Berlim, Capitais do Leste e Rússia com Avião 16 ALE - RC - HUN - ESV - AUS - RUS 2532EUR
465 Berlim, Copenhague 5 ALE - DIN 601EUR
465 Berlim, Copenhague, Estocolmo 7 ALE - DIN - SWD 899EUR
465 Berlim, Copenhague, Estocolmo e Helsinque 9 ALE - DIN - SWD - FIN 1154EUR
473 Capitais Bálticas de Estocolmo a Helsinque 5 SWD - FIN 569EUR

473 Capitais Bálticas de Estocolmo a Tallinn 7 SWD - FIN - EST 846EUR

473 Capitais Bálticas do Estocolmo para Vilnius 11 SWD - FIN - EST - LET - LITU 1356EUR
460 Capitais Bálticas Inicio Copenhague 13 DIN - SWD - FIN - EST - LET - LITU 1729EUR
476 Capitais Russas 8 RUS 1213EUR

470 - 471 Centro da Europa e Escandinávia 18 FRA - BEL - HLD - ALE - DIN - NOR - SWD - DIN - ALE - FRA 2505EUR

470 - 471 Centro da Europa e Escandinávia completo 22
FRA - BEL - HLD - ALE - DIN - NOR - SWD - DIN - ALE - RC - AUS 

- ESL - ITA - SUI - FRA
2968EUR

458 Círculo Escandinavo 8 DIN - NOR - SWD - DIN 1356EUR
474 Contorno Báltico 17 ALE - DIN - SWD - FIN - EST - LET - LITU - POL - ALE 2207EUR
460 Copenhague, Estocolmo 5 DIN - SWD 676EUR
460 Copenhague, Estocolmo e Helsinque 7 DIN - SWD - FIN 920EUR

490 - 491 Cores da Rússia 8 RUS 1266EUR
492 De Estocolmo a Moscou (Novidade) 12 SWD - FIN - EST - RUS 1899EUR
492 De Estocolmo a Moscou e Cazã (Novidade) 16 SWD - FIN - EST - RUS 2511EUR

494 - 495 De Helsinque para Cazã (Novidade) 16 FIN - EST - RUS 2840EUR
490 - 491 De Moscou a Helsinque 11 RUS - FIN 2037EUR

459 Dinamarca e Noruega 8 DIN - NOR - DIN 1319EUR
482 - 483 Escandinávia e Rússia Início Berlim 19 ALE - DIN - SWD - FIN - EST - RUS 2809EUR
482 - 483 Escandinávia e Rússia Início Copenhague 17 DIN - SWD - FIN - EST - RUS 2617EUR
482 - 483 Escandinávia e Rússia Início Estocolmo 15 SWD - FIN - EST - RUS 2431EUR
482 - 483 Escandinávia e Rússia Início Oslo 16 NOR - SWD - FIN - EST - RUS 2298EUR

466 Escandinávia Início Amsterdã 11 HLD - ALE - DIN - NOR - SWD - DIN 1638EUR
466 Escandinávia Início Hannover 10 ALE - DIN - NOR - SWD - DIN 1489EUR
475 Escandinávia, Bálticos e Capitais do Leste Fim Praga 16 NOR - SWD - FIN - EST - LET - LITU - POL - RC 1894EUR

475 Escandinávia, Bálticos e Capitais do Leste Fim Viena 19
NOR - SWD - FIN - EST - LET - LITU - POL - RC - HUN - ESV - 

AUS
2255EUR

467 Europa Escandinava e do Leste 14 NOR - SWD - DIN - ALE - RC - HUN - ESV - RC - POL 1574EUR
467 Europa Escandinava e Oriental fim Budapeste 11 NOR - SWD - DIN - ALE - RC - HUN 1234EUR
458 Grande Escandinávia 10 DIN - NOR - SWD - FIN 1516EUR

486 - 487 Grande Escandinávia com Rússia 20 DIN - NOR - SWD - FIN - EST - RUS 3404EUR
472 Grande Rota Escandinávia e Bálticos 18 DIN - NOR - SWD - FIN - EST - LET - LITU - POL - ALE 2644EUR

496 - 497 Grande Rota pelo Nordeste da Europa (Novidade) 21 RUS - EST - LET - LITU - POL - RC 3117EUR
469 Grandes Capitais do Norte Fim Copenhague 7 FRA - BEL - HLD - ALE - DIN 824EUR
469 Grandes Capitais do Norte Fim Estocolmo 9 FRA - BEL - HLD - ALE - DIN - SWD 1122EUR
469 Grandes Capitais do Norte Fim Helsinque 11 FRA - BEL - HLD - ALE - DIN - SWD - FIN 1356EUR

494 - 495 Helsinque, São Petersburgo e Moscou (Novidade) 9 FIN - EST - RUS 1622EUR
494 - 495 Helsinque, São Petersburgo, Moscou e Cazã (Novidade) 13 FIN - EST - RUS 2197EUR

499 Inglaterra, Escócia e Irlanda com Escandinávia avião 16 ING - ESC - IRL - DIN - NOR - SWD 2867EUR
461 Oslo, Estocolmo e Helsinque 6 NOR - SWD - FIN 628EUR
464 Países Bálticos 7 EST - LET - LITU 761EUR
464 Países Bálticos, Polônia e República Tcheca 11 EST - LET - LITU - POL - RC 1213EUR

480 - 481 Rússia e Escandinávia fim Berlim 16 RUS - FIN - SWD - NOR - DIN - ALE 2548EUR
480 - 481 Rússia e Escandinávia fim Copenhague 14 RUS - FIN - SWD - NOR - DIN 2314EUR
480 - 481 Rússia e Escandinávia fim Estocolmo 11 RUS - FIN - SWD 1771EUR
480 - 481 Rússia e Escandinávia fim Oslo 12 RUS - FIN - SWD - NOR 1947EUR
480 - 481 Rússia e Escandinávia fim Praga 18 RUS - FIN - SWD - NOR - DIN - ALE - RC 2761EUR
500 - 501 Rússia e Europa do Leste Avião Fim Budapeste 14 RUS - POL - RC - HUN 2181EUR
500 - 501 Rússia e Europa do Leste Avião Fim Praga 11 RUS - POL - RC 1947EUR
500 - 501 Rússia e Europa do Leste Avião Fim Viena 15 RUS - POL - RC - HUN - ESV - AUS 2441EUR

478 Rússia Inesquecível (Novidade) 13 RUS 2383EUR
477 Rússia Medieval e Anel de Ouro 9 RUS 1484EUR

484 - 485 Rússia, Bálticos e Capitais do Leste Fim Praga 18 RUS - EST - LET - LITU - POL - RC 2585EUR
484 - 485 Rússia, Bálticos e Capitais do Leste Fim Riga 12 RUS - EST - LET 1660EUR
484 - 485 Rússia, Bálticos e Capitais do Leste Fim Tallinn 10 RUS - EST 1404EUR
484 - 485 Rússia, Bálticos e Capitais do Leste Fim Varsóvia 16 RUS - EST - LET - LITU - POL 2351EUR
490 - 491 Rússia, Escandinávia e Berlim com Praga (Novidade) 21 RUS - FIN - SWD - NOR - DIN - ALE - RC 3271EUR
488 - 489 São Petersburgo e Escandinávia fim Berlim 12 RUS - FIN - SWD - NOR - DIN - ALE 1947EUR
488 - 489 São Petersburgo e Escandinávia fim Copenhague 10 RUS - FIN - SWD - NOR - DIN 1702EUR
488 - 489 São Petersburgo e Escandinávia fim Estocolmo 7 RUS - FIN - SWD 1133EUR
488 - 489 São Petersburgo e Escandinávia fim Oslo 8 RUS - FIN - SWD - NOR 1287EUR
488 - 489 São Petersburgo e Escandinávia fim Praga 14 RUS - FIN - SWD - NOR - DIN - ALE - RC 2160EUR

479 São Petersburgo, Moscou e a Rússia Tártara (Novidade) 10 RUS 1771EUR
479 São Petersburgo, Moscou  (Novidade) 6 RUS 1197EUR
461 Triângulo Nórdico 6 NOR - SWD - DIN 713EUR
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DESDE 1356E-DIAS 8/10

(Opç. 1) Círculo Escandinavo
01 QUA. Copenhague.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou 
através dos cartazes informativos localizados na recep-
ção do hotel.

02 QUI. Copenhague- Odense- Aarhus.-
Pela manhã, visita panorâmica com guia local à capital 
dinamarquesa, a maior cidade escandinava, repleta de 
contrastes: seu popular Tivoli, o palácio de Christianborg, 
os bares de Nyhavn, a ¨Pequena Sereia¨.... 
Sairemos e viajaremos para Jutlândia. Durante o trajeto 
percorreremos uma ponte de 20 km sobre o mar e para-
remos em ODENSE onde poderemos visitar sua catedral 
gótica e a casa de Andersen.  Chegada a AARHUS e tras-
lado ao nosso hotel. 

03 SEX. Aarhus- Kristiansand - Flekkefjord - 
Stavanger.-

A viagem segue até HIRSTHALS, de onde se embarcará 
em um ferry para travessia do Mar do Norte, rumo à 
Noruega. Continuação pela costa sul da Noruega, com 
bonitas paisagens. Parada no pitoresco povoado de 
FLEKKEFJORD. Chegada e tempo livre em STAVANGER, 
bonita cidade com seu ativo porto ao lado dos fiordes. 
Nota: duração aproximada do ferry rumo a Noruega de 3 
horas; os horários dos ferrys são variáveis, normalmente 
se reserva um tempo para almoçar à bordo.

04 SAB. Stavanger- Bergen.-
Ao sair da cidade pararemos no monumento ¨Espadas 
na Rocha¨, onde recordaremos os Vikings. Prosseguiremos 
em uma etapa de grande beleza paisagística. A viagem 
segue por meio de túneis, pontes e trechos em barco, 
acompanhando a costa norueguesa dos fiordes. Um dos 
túneis sob o mar é o que alcança a maior profundidade 
no mundo. Duas tranquilas e espetaculares travessias 
em barco. Chegada em BERGEN na hora do almoço. 
Subida de bondinho incluída ao Monte Flouyen, de onde 
se terá uma visão maravilhosa da cidade e do fiorde de 
Bergen. Tarde livre na capital dos fiordes.

05 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoje as paisagens são novamente fantásticas: imagens 
do interior da Noruega; fiordes, geleiras, lagos e bosques. 
Viajaremos rumo ao FIORDE SOGNE, o maior dos fiordes 
noruegueses, antes de chegar pararemos na bela cacho-
eira de TVINDEFOSSEN. Embarcaremos em um magnífi-
co cruzeiro entre as cidades de Gudvangen e Flam; fan-
tásticas paisagens durante a travessia de algo mais de 
duas horas. Continuaremos entre magníficos espaços 
onde não faltam paisagens nevadas, passaremos pelo 
túnel de Aurland – um dos mais longos do mundo –, visi-
taremos (ingresso incluído) a igreja de madeira de 
BORGUND, do século XII, considerada a igreja medieval 
de madeira mais bem conservada da Noruega. Chegada 
a OSLO, tempo livre. Seu porto, as ruas centrais, as obras 
de arte do Parque Frogner.

06 SEG. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica com guia local à capital 
Noruega, cidade que combina uma vibrante Arquitectura 
moderna com seus edifícios clássicos, um magnífico 
meio paisagístico e grandes parques com esculturas. 
Oslo é considerada a “capital verde europeia”. Após a 
visita, caso deseje, poderá conhecer o Museu dos Vikings. 

Saída rumo à Suécia. Paisagens de bosques e lagos. 
Parada em OREBRO, histórica cidade junto a um formoso 
lago com um grande castelo e bonito centro histórico.  
Chegada a ESTOCOLMO ao final do dia.

07 TER. Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica à belíssima capital 
construída nas 13 ilhas unidas entre si. Conheceremos 
Gamla Stand ou “Cidade entre as Pontes”, centro históri-
co da cidade cheio de vida onde estão muitos dos edifí-
cios monumentais como o Museu Nobel, situado junto à 
Praça de Stortorget, que homenageia os ganhadores dos 
Prêmios Nobel, a Catedral ou o Palácio Real. Quando for 
possível poderemos desfrutar de uma bela vista a partir 
do mirante de Fjällgatan. Tempo livre. Recomendamos 
conhecer seus museus e parques.  Sugerimos que opcio-
nalmente faça uma visita à prefeitura e ao navio-museu 
Vasa.

08 QUA. Estocolmo- Helsingborg- Helsingor- 
Copenhague.-

Viagem rumo ao sul. No começo da tarde , após dispor-
mos de tempo na ativa cidade costeira de HELSINGBORG 
embarque num pequeno ferry desde HELSINGBORG, na 
Suécia, com destino a HELSINGOR na Dinamarca. 
Chegada em HELSINGOR. Tempo na cidade de Hamlet, 
na qual se destaca o grande Castelo de Kronborg. Logo 
após, continuação à cidade de COPENHAGUE. Chegada 
no final da tarde.   
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional.

(Opç. 2) Grande Escandinávia
Dias 1 - 7 como em Opç. 1
08 QUA. Estocolmo- Ferry- Noite a bordo.-
Dia livre. No final da tarde, embarque num moderno 
ferry, em camarotes duplos com banheiro privativo 
rumo à Finlândia.

09 QUI. Turku-Naantali-Helsinque.-
Ao amanhecer, recomenda-se subir ao convés. A chega-
da à Finlândia se realiza contornando o arquipélago de 
Aland, com centenas de ilhas cobertas por bosques, 
podendo-se admirar belas paisagens. Desembarque em 
TURKU e passeio por esta cidade de forte influência 
sueca. A viagem segue à cidade vizinha de NAANTALI, 
pitoresco povoado com seus casebres de madeira junto 
ao mar. Continuação até HELSINQUE. Chegada e tempo 
para passear e almoçar. Tarde livre, você poderá conhe-
cer esta cidade com seu antigo mercado, a influência 
russa em seus edifícios e igrejas.

10 SEX. Helsinque.-
Faremos um passeio de barco (transporte regular aquá-
tico) às ilhas de Suomenlinna, seis ilhas onde se destaca 
a grande fortaleza que protegia a entrada da cidade e 
que foi declarada Patrimônio da Humanidade – Passeio 
pela área (poderemos passar de uma ilha para outra 
através de suas pequenas pontes para pedestres). 
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional. 

Grande Escandinávia 

HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

Círculo Escandinavo

bergen
Fotografía:  pathyfa

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

Por motivos climatológicos de força maior, em raras 
ocasiões, os horários dos ferris utilizados podem 
variar adaptando-se ao programa do dia afetado. 
Recomendamos viajar com cartão de crédito inter-
nacional nos países escandinavos nos quais cada 
vez mais é frequente o não aceite de dinheiro em 
espécie para realizar pagamentos (comércios, res-
taurantes, etc).
A luz solar, especificamente nos países do norte da 
Europa, é muito variável em função da época do ano, 
fazendo com que vivamos experiências diferentes 
no verão os dias são muito longos chegando a ter 
pouco período sem sol enquanto que no inverno tem 
muitas poucas horas de luz solar, predominando a 
noite durante o dia.

OPÇÃO 1
ID: 18579 

OPÇÃO 2
ID: 18601

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1394 1968 1553 2255
T. Med $ 1394 1968 1606 2308
T.Baixa $ 1356 1930 1516 2218

opção 1

opção 2

Abr.20: 29
Mai.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Set.20: 02, 09, 16, 23, 30
Out.20: 07, 21
Nov.20: 04
Dez.20: 23
Jan.21: 06
Fev.21: 03
Mar.21: 03, 31*

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

OPÇÃO 1

Não se pernoita

Nº de noites de pernoite

Início da Rota

1

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS

O PREÇO INCLUÍ
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando espanhol/ português, 
seguro básico de viagem, café da manhã tipo 
buffet. 

• Inclui traslado de chegada
• Barco: fiorde Sogner 
• Visita Panorâmica em: Copenhague, Oslo, 

Estocolmo.
• Entradas: Igreja da madeira de Borgund em 

Bergen.
• Ferry: Dinamarca - Noruega, tramos en la costa 

Noruega, Suécia - Dinamarca.
• Funicular: Mount Flouyen em Bergen.

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Nas ilhas de Soumenlinna em Helsinque.
• Ferry: Estocolmo Suécia / Turku Fim.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

*Apenas opção 1
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AARHUS

Stavanger

Bergen Oslo

Copenhague

1

1
1

2

1

1

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 1319 E-DIAS 8
DATAS DE SAÍDA

Dinamarca e Noruega 
Bergen

ID:18589 DBL INDIV

T.Alt $ 1319 1957

T. Med $ 1404 2042

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

NOTA IMPORTANTE  
Por motivos climatológicos de força maior, em 
raras ocasiões, os horários dos ferris utilizados 
podem variar adaptando-se ao programa do 
dia afetado. 
Recomendamos viajar com cartão de crédi-
to internacional nos países escandinavos nos 
quais cada vez mais é frequente o não aceite de 
dinheiro em espécie para realizar pagamentos 
(comércios, restaurantes, etc).

Abr.20: 29
Mai.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Set.20: 02, 09, 16, 23, 30
Out.20: 07

01 QUA. Copenhague.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos locali-
zados na recepção do hotel.

02 QUI. Copenhague- Odense- Aarhus.-
Pela manhã, visita panorâmica com guia local à 
capital dinamarquesa, a maior cidade escandinava, 
repleta de contrastes: seu popular Tivoli, o palácio de 
Christianborg, os bares de Nyhavn, a ¨Pequena 
Sereia¨.... 

Sairemos e viajaremos para Jutlândia. Durante o tra-
jeto percorreremos uma ponte de 20 km sobre o mar e 
pararemos em ODENSE onde poderemos visitar sua 
catedral gótica e a casa de Andersen.  Chegada a 
AARHUS e traslado ao nosso hotel. 

03 SEX. Aarhus- Kristiansand - Flekkefjord - 
Stavanger.-

A viagem segue até HIRSTHALS, de onde se embarca-
rá em um ferry para travessia do Mar do Norte, rumo 
à Noruega. Continuação pela costa sul da Noruega, 
com bonitas paisagens. Parada no pitoresco povoado 
de FLEKKEFJORD. Chegada e tempo livre em 
STAVANGER, bonita cidade com seu ativo porto ao 
lado dos fiordes. 

Nota: duração aproximada do ferry rumo a Noruega 
de 3 horas; os horários dos ferrys são variáveis, nor-
malmente se reserva um tempo para almoçar à bordo.

04 SAB. Stavanger- Bergen.-
Ao sair da cidade pararemos no monumento ̈ Espadas 
na Rocha¨, onde recordaremos os Vikings. 
Prosseguiremos em uma etapa de grande beleza pai-
sagística. A viagem segue por meio de túneis, pontes e 
trechos em barco, acompanhando a costa noruegue-
sa dos fiordes. Um dos túneis sob o mar é o que alcan-
ça a maior profundidade no mundo. Duas tranquilas e 
espetaculares travessias em barco. Chegada em 
BERGEN na hora do almoço. Subida de bondinho 
incluída ao Monte Flouyen, de onde se terá uma visão 

maravilhosa da cidade e do fiorde de Bergen. Tarde 
livre na capital dos fiordes.

05 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoje as paisagens são novamente fantásticas: ima-
gens do interior da Noruega; fiordes, geleiras, lagos e 
bosques. Viajaremos rumo ao FIORDE SOGNE, o maior 
dos fiordes noruegueses, antes de chegar pararemos 
na bela cachoeira de TVINDEFOSSEN. Embarcaremos 
em um magnífico cruzeiro entre as cidades de 
Gudvangen e Flam; fantásticas paisagens durante a 
travessia de algo mais de duas horas. Continuaremos 
entre magníficos espaços onde não faltam paisagens 
nevadas, passaremos pelo túnel de Aurland – um dos 
mais longos do mundo –, visitaremos (ingresso incluí-
do) a igreja de madeira de BORGUND, do século XII, 
considerada a igreja medieval de madeira mais bem 
conservada da Noruega. Chegada a OSLO, tempo 
livre. Seu porto, as ruas centrais, as obras de arte do 
Parque Frogner.

06 SEG. Oslo.-
Dia livre. Poderão aproveitar do encanto desta cida-
de. Tempo livre para passear e descobrir lugares para 
recordar.

07 TER. Oslo, Ferry Oslo Copenhague.-
Faremos uma visita panorâmica com guia local à 
capital Noruega, cidade que combina uma vibrante 
Arquitectura moderna com seus edifícios clássicos, 
um magnífico meio paisagístico e grandes parques 
com esculturas. Oslo é considerada a “capital verde 
europeia”. Após a visita, caso deseje, poderá conhecer 
o Museu dos Vikings. No início da tarde embarcaremos 
em um ferry muito moderno com condições de cruzei-
ro. Desfrute das paisagens do fiorde de Oslo a bordo, 
durante a saída. Acomodação em camarotes com 
banheiro.

08 QUA. Ferry Oslo Copenhague.-
Chegada a COPENHAGUE prevista para o início da 
manhã.Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de 
seu voo para saber se vai precisar de uma noite adi-
cional. 

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUÍ
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando espanhol, seguro básico 
de viagem, café da manhã tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada
• Barco: fiorde Sogner .
• Visita Panorâmica em: Copenhague, Oslo.
• Entradas: Igreja da madeira de Borgund em 

Bergen. 
• Ferry: Dinamarca - Noruega, trâmites  na 

costa Noruega, Oslo- Copenhague noite a 
bordo.

• Funicular: Mount Flouyen em Bergen.

stavanger, noruega
kafagon

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL
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DESDE 676E-DIAS 5/7/13

(Opç. 1) Copenhague, Estocolmo
01 SAB. Copenhague.-
Bem vindos. Tempo livre. Recebera informação para o 
começo de seu tour no final da tarde, ou a través dos 
cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

02 DOM. Copenhague.-
Pela manhã visita panorâmica com guia local, à capital 
dinamarquesa que é a maior cidade escandinava, reple-
ta de contrastes: seu popular ¨Tivoli¨, o Palácio de 
Christianborg, Nyhavn, a estátua ¨Pequena Sereia¨... 
Tarde livre.

03 SEG. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- 
Mariefred- Estocolmo.-

A viagem continua até HELSINGOR, a cidade de Hamlet, 
na qual se destaca seu grande Castelo de Kronborg. em 
seguida a viagem prossegue para a SUÉCIA com uma 
curta travessia em ferry (viagem curta de 20 minutos, na 
qual se recomenda realizar câmbio monetário para obter 
Coroas Suecas). A viagem prossegue entre paisagens de 
lagos grandes e densas florestas. Em JONKOPING, tempo 
para passear e almoçar nesta pequena cidade moderna 
com seu grande lago. A viagem segue até MARIEFRED, 
pitoresco povoado com casas tradicionais, o pequeno 
porto desportivo e o seu castelo. Tempo para passear. 
Continuação à ESTOCOLMO. Chegada no final do dia.

04 TER. Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica à belíssima capital 
construída nas 13 ilhas unidas entre si. Conheceremos 
Gamla Stand ou “Cidade entre as Pontes”, centro históri-
co da cidade cheio de vida onde estão muitos dos edifí-
cios monumentais como o Museu Nobel, situado junto à 
Praça de Stortorget, que homenageia os ganhadores dos 
Prêmios Nobel, a Catedral ou o Palácio Real. Quando for 
possível poderemos desfrutar de uma bela vista a partir 
do mirante de Fjällgatan. Tempo livre. Recomendamos 
conhecer seus museus e parques.  Sugerimos que opcio-
nalmente faça uma visita à prefeitura e ao navio-museu 
Vasa.

05 QUA. Estocolmo.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 2) Copenhague, Estocolmo e Helsinque
Dias 1 - 4 como em Opç. 1
05 QUA. Estocolmo- Ferry- Noite a bordo.-
Dia livre. No final da tarde, embarque num moderno 
ferry, em camarotes duplos com banheiro privativo rumo 
à Finlândia.

06 QUI. Turku-Naantali-Helsinque.-
Ao amanhecer, recomenda-se subir ao convés. A chega-
da à Finlândia se realiza contornando o arquipélago de 
Aland, com centenas de ilhas cobertas por bosques, 
podendo-se admirar belas paisagens. Desembarque em 
TURKU e passeio por esta cidade de forte influência 
sueca. A viagem segue à cidade vizinha de NAANTALI, 
pitoresco povoado com seus casebres de madeira junto 
ao mar. Continuação até HELSINQUE. Chegada e tempo 
para passear e almoçar. Tarde livre, você poderá conhe-
cer esta cidade com seu antigo mercado, a influência 
russa em seus edifícios e igrejas.

07 SEX. Helsinque.-
Faremos um passeio de barco (transporte regular aquá-
tico) às ilhas de Suomenlinna, seis ilhas onde se destaca 
a grande fortaleza que protegia a entrada da cidade e 

que foi declarada Patrimônio da Humanidade – Passeio 
pela área (poderemos passar de uma ilha para outra 
através de suas pequenas pontes para pedestres). 
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional.

(Opç. 3) Capitais Bálticas Início Copenhague
Dias 1 - 6 como em Opç. 2
07 SEX. Helsinque- Tallinn.-
Faremos um passeio de barco (transporte regular aquá-
tico) às ilhas de Suomenlinna, seis ilhas onde se destaca 
a grande fortaleza que protegia a entrada da cidade e 
que foi declarada Patrimônio da Humanidade – Passeio 
pela área (poderemos passar de uma ilha para outra 
através de suas pequenas pontes para pedestres). À 
tarde tomaremos o ferry rumo à Estônia; travessia de 
algo mais de duas horas e meia; lhe sugerimos que apro-
veite para admirar a saída de Helsinque e as ilhas exis-
tentes ao seu redor. Chegada a Tallinn.

08 SAB. Tallinn.-
A capital da Estônia é uma maravilhosa cidade que man-
tém conservado intacto seu núcleo medieval. Visita 
panorâmica da cidade incluída, onde se passará por 
suas muralhas, igrejas, praças e ruas cheias de vida turís-
tica. Tarde livre.

09 DOM. Tallinn- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravessando bosques e planícies, chegada à PARNU, 
popular cidade balneária. Posteriormente, passagem à 
Letônia. Em TURAIDA, oportunidade para conhecer seu 
castelo medieval, rodeado por um grande parque com 
esculturas. Almoço incluído. Um passeio por SIGULDA, 
pequena capital com muito encanto numa região de 
belas paisagens. Chegada à RIGA no meio da tarde.

10 SEG. Riga.-
Visita panorâmica da capital que é a maior e mais 
moderna cidade dos Países Bálticos e onde se conservam 
o rastro da época soviética. Tarde livre. 

11 TER. Riga- Palcio Rundale- Monte das Cruzes- 
Trakai- Vilnius.-

Sairemos cedo rumo à LITUÂNIA, durante o trajeto 
conheceremos o PALÁCIO BARROCO DE RUNDALE cons-
truído pelo mesmo arquiteto que realizou o Museu 
Hermitage em São Petersburgo. Entraremos na Lituânia, 
país que recebeu uma forte influência católica: o impres-
sionante MONTE DAS CRUZES nos recorda tal fato com 
dezenas de milhares de cruzes de todos os tamanhos. 
Almoço incluído durante o trajeto. Depois disso conhece-
remos TRAKAI, o belíssimo castelo localizado em uma 
ilha de um lago muito próximo a Vilnius. VILNIUS, aloja-
mento.  

Nota: De acordo com a duração da luz solar a visita ao 
Castelo de Trakai poderá ser efetuada na quarta-feira, 
após a visita da cidade.

12 QUA. Vilnius.-
Visita panorâmica da cidade. Construída sobre sete 
colinas (como Roma, cidade com a qual gosta de ser 
comparada). Suas igrejas barrocas, suas muralhas, seu 
castelo, suas ruas comerciais localizadas no centro, suas 
1.200 casas medievais.  Tarde livre. 

13 QUI. Vilnius.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

Copenhague, Estocolmo opção 1

opção 2

opção 3
Copenhague, Estocolmo e Helsinque 
Capitais Bálticas Início Copenhague 

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte 
final do folheto e na sua página web “Minha 
Viagem”

OPÇÃO 2 E 3

Estocolmo

Turku
Helsinque

 Tallinn

riga

vilnius

2

2

1

2

2

2

Copenhague

Helsingor

1

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de força maior, em raras ocasiões, 
os horários dos ferris utilizados podem variar adaptando-se 
ao programa do dia afetado. 
Recomendamos viajar com cartão de crédito internacional 
nos países escandinavos nos quais cada vez mais é frequente 
o não aceite de dinheiro em espécie para realizar pagamentos 
(comércios, restaurantes, etc).
A luz solar, especificamente nos países do norte da Europa, é 
muito variável em função da época do ano, fazendo com que 
vivamos experiências diferentes no verão os dias são muito 
longos chegando a ter pouco período sem sol enquanto que 
no inverno tem muitas poucas horas de luz solar, predomi-
nando a noite durante o dia.

OPÇÃO 1
ID: 18582 

OPÇÃO 2
ID: 18583 

OPÇÃO 3
ID: 18574 

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 723 1164 968 1537 1787 2691
T. Med $ 713 1154 984 1553 1819 2723
T.Baixa $ 676 1117 920 1489 1729 2633

(Opç. 1)
Abr.20: 11, 25
Mai.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Set.20: 05, 12, 19, 26

Out.20: 03, 10, 24
Nov.20: 07
Dez.20: 26
Jan.21: 09
Fev.21:  06
Mar.21: 06

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)

(Opç. 3 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)

Jun.20: 27
Ago.20: 29
Dez.20: 26

Jun.20: 27
Ago.20: 29
Out.20: 24

Letônia – Castelo de Sigulda
Fotografía:  Rosalía Fernandez

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

O PREÇO INCLUÍ

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus 
guia falando espanhol /português, seguro básico 
de viagem, café da manhã tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Copenhague, Estocolmo.
• Ferry: Rostock (Alem) / Gedser (Dinam), Helsingor 

(Dinam) / Suecia.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Nas ilhas de Soumenlinna em Helsinque.
• Ferry: Estocolmo Suécia / Turku Fim.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Barco: Nas ilhas de Soumenlinna em Helsinque.
• Visita Panorâmica em: Tallinn, Riga, Vilnius.
• Entradas: Castelo de Turaida, Palácio de Rundale, 

Castelo em Trakai.
• Ferry: Helsinque Finlan / Tallinn Eston.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: Turaida, 

Rundale.

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 628 E-DIAS 6/6
DATAS DE SAÍDA

OPÇÃO 1
ID: 18639  

OPÇÃO 2
ID: 18616  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 761 1171 644 963
T. Med $ 745 1155 665 984
T.Baixa $ 713 1123 628 947

(Opç. 1) Triângulo Nórdico
01 DOM. Oslo.-
Bem vindos. Tempo livre. Recebera informação para o 
começo de seu tour no final da tarde, ou a través dos 
cartazes informativos localizados na recepção do 
hotel.

02 SEG. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica com guia local à 
capital Noruega, cidade que combina uma vibrante 
Arquitectura moderna com seus edifícios clássicos, 
um magnífico meio paisagístico e grandes parques 
com esculturas. Oslo é considerada a “capital verde 
europeia”. Após a visita, caso deseje, poderá conhecer 
o Museu dos Vikings. Saída rumo à Suécia. Paisagens 
de bosques e lagos. Parada em OREBRO, histórica 
cidade junto a um formoso lago com um grande cas-
telo e bonito centro histórico.  Chegada a ESTOCOLMO 
ao final do dia.

03 TER. Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica à belíssima capital 
construída nas 13 ilhas unidas entre si. Conheceremos 
Gamla Stand ou “Cidade entre as Pontes”, centro his-
tórico da cidade cheio de vida onde estão muitos dos 
edifícios monumentais como o Museu Nobel, situado 
junto à Praça de Stortorget, que homenageia os 
ganhadores dos Prêmios Nobel, a Catedral ou o 
Palácio Real. Quando for possível poderemos desfru-
tar de uma bela vista a partir do mirante de Fjällgatan. 
Tempo livre. Recomendamos conhecer seus museus e 
parques.  Sugerimos que opcionalmente faça uma 
visita à prefeitura e ao navio-museu Vasa.

04 QUA. Estocolmo- Helsingborg- Helsingor- 
Copenhague.-

Viagem rumo ao sul. No começo da tarde , após dis-
pormos de tempo na ativa cidade costeira de 
HELSINGBORG embarque num pequeno ferry desde 
HELSINGBORG, na Suécia, com destino a HELSINGOR 
na Dinamarca. Chegada em HELSINGOR. Tempo na 
cidade de Hamlet, na qual se destaca o grande Castelo 
de Kronborg. Logo após, continuação à cidade de 
COPENHAGUE. Chegada no final da tarde.   

05 QUI. Copenhague.-
Pela manhã visita panorâmica com guia local, à 
capital dinamarquesa que é a maior cidade escandi-
nava, repleta de contrastes: seu popular ¨Tivoli¨, o 
Palácio de Christianborg, Nyhavn, a estátua ̈ Pequena 
Sereia¨... Tarde livre.

06 SEX. Copenhague.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 2) Oslo, Estocolmo e Helsinque
Dias 1 - 3 como em Opç. 1
04 QUA. Estocolmo- Ferry- Noite a bordo.-
Dia livre. No final da tarde, embarque num moderno 
ferry, em camarotes duplos com banheiro privativo 
rumo à Finlândia.

05 QUI. Turku-Naantali-Helsinque.-
Ao amanhecer, recomenda-se subir ao convés. A che-
gada à Finlândia se realiza contornando o arquipéla-
go de Aland, com centenas de ilhas cobertas por bos-
ques, podendo-se admirar belas paisagens. 
Desembarque em TURKU e passeio por esta cidade de 
forte influência sueca. A viagem segue à cidade vizi-
nha de NAANTALI, pitoresco povoado com seus case-
bres de madeira junto ao mar. Continuação até 
HELSINQUE. Chegada e tempo para passear e almo-
çar. Tarde livre, você poderá conhecer esta cidade 
com seu antigo mercado, a influência russa em seus 
edifícios e igrejas.

06 SEX. Helsinque.-
Faremos um passeio de barco (transporte regular 
aquático) às ilhas de Suomenlinna, seis ilhas onde se 
destaca a grande fortaleza que protegia a entrada da 
cidade e que foi declarada Patrimônio da Humanidade 
– Passeio pela área (poderemos passar de uma ilha 
para outra através de suas pequenas pontes para 
pedestres). 
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo 
para saber se vai precisar de uma noite adicional

Triângulo Nórdico   opção 1

opção 2Oslo, Estocolmo e Helsinque 

turku. finlandia
gery3260

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

Estocolmo

Turku

Helsinque
Oslo 1

1

Copenhague

Helsingor

2

2

1

Por motivos climatológicos de força maior, em 
raras ocasiões, os horários dos ferris utilizados 
podem variar adaptando-se ao programa do dia 
afetado. 
Recomendamos viajar com cartão de crédito 
internacional nos países escandinavos nos quais 
cada vez mais é frequente o não aceite de dinheiro 
em espécie para realizar pagamentos (comércios, 
restaurantes, etc).
A luz solar, especificamente nos países do norte 
da Europa, é muito variável em função da época 
do ano, fazendo com que vivamos experiências 
diferentes no verão os dias são muito longos che-
gando a ter pouco período sem sol enquanto que 
no inverno tem muitas poucas horas de luz solar, 
predominando a noite durante o dia.

Abr.20: 12, 26
Mai.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Set.20: 06, 13, 20, 27
Out.20: 04, 11, 25
Nov.20: 08
Dez.20: 27
Jan.21: 10
Fev.21: 07
Mar.21: 07

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUÍ
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito 

em ônibus guia falando espanhol/portu-
guês, seguro básico de viagem, café da 
manhã tipo buffet. 

• 
• Visita Panorâmica em: Oslo, Estocolmo, 

Copenhague.
• Ferry: Suécia - Dinamarca.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Nas ilhas de Soumenlinna em 

Helsinque.
• Ferry: Estocolmo Suécia / Turku Fim.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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DESDE 2191 E-DIAS 15

(Opç. 1) Alemanha e Escandinávia
01 QUI. Berlim.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos locali-
zados na recepção do hotel.

02 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e 
pujante capital da Alemanha. Conheceremos o cen-
tro histórico, a ilha dos museus, o Reichstag, o 
Portão de Brandemburgo, suas artérias comerciais e 
seus parques. Conheceremos também o impressio-
nante Memorial do Holocausto e o Museu-memorial 
do Muro de Berlim.  Opçional_mente, sugere-se 
conhecer os arredores de Postdam  com seus belos 
palácios.  

03 SAB. Berlim- Dresden- Bamberg- Nuremberg.-
Saída rumo à DRESDEN, cidade que está situada 
junto ao Rio Elba e onde se poderá admirar seu 
palácio. A viagem segue para a Baviera. Chegada 
em BAMBERG, belíssima cidade cheia de vida. 
Sugere-se passear pela ¨Pequena Veneza¨. 
Continuação em direção a cidade histórica de 
NUREMBERG, a segunda cidade da Baviera, com 
longa história, onde se encontrava o Coliseu de 
Hitler.

04 DOM. Nuremberg- Kloster Weltenburg- 
Landshut -Dachau- Munique.-

O dia de hoje nos prepara grandes surpresas. Em 
Kelheim embarcaremos para realizar um rápido 
cruzeiro pelo vale do Danúbio, na zona das “gargan-
tas do Danúbio”. Chegada a KLOSTER WELTENBURG, 
um belíssimo mosteiro beneditino fundado no ano 
de 1040. Tempo para visita. Saída rumo a LANDSHUT, 
uma das cidades mais bonitas da Alemanha. Tempo 
para almoçar. À tarde, seguiremos para DACHAU, 
onde visitaremos o museu sobre o campo de con-
centração Nazista. À tarde, chegada a MUNIQUE, 
visitaremos o impressionante recinto da BMW WELT 
(mundo BMW), moderníssimas instalações de expo-
sições multifuncionais do grupo BMW, a prestigiada 
marca de automóveis alemã depois disso conhece-
remos o parque onde está localizado o 
Olympiastadion de grande beleza arquitetônica e 
onde foram realizados os famosos Jogos Olímpicos 
de 1972. Posteriormente disporemos de tempo livre 
no centro histórico onde você poderá desfrutar das 
típicas cervejarias.

05 SEG. Munique- Fussen- Rotemburgo- 
Frankfurt.-

Entre altos cumes alpinos e belas paisagens, chega-
mos em FUSSEN, onde se localiza o Castelo de 

Neuschwanstein, subiremos de ônibus até a Ponte 
de Maria, onde desfrutaremos de uma fantástica 
paisagem a partir desta pequena ponte localizada 
entre barrancos, em que você poderá retornar 
caminhando ou de charrete (não incluído).  Seguindo 
a ¨Rota romântica¨, a viagem segue para 
ROTEMBURGO, cidade cercada de muralhas. 
Entrada incluída ao belíssimo ¨Museu do Natal¨. 
Continuação até FRANKFURT, capital financeira da 
Alemanha.

06 TER. Frankfurt-Cruzeiro Reno-Cochem-Burg 
Eltz-Colonia- Dusseldorf.-

Hoje é dia de conhecer o Vale do Reno e Mosela, dois 
rios históricos e com povoados cheios de encanto. 
Se fará um pequeno cruzeiro pelo rio Reno, entre os 
povoados de RUDESHEIM e ST. GOAR. Sem dúvida, o 
lugar mais pitoresco do Reno. Posteriormente, 
tempo para almoçar em COCHEM, às margens do rio 
Mosela. Conheceremos também o incrível Burg Eltz, 
castelo medieval cercado de bosques entre monta-
nhas. Chegada em COLÔNIA prevista para o final da 
tarde, tempo para passear na ativa área da cate-
dral antes de dar continuidade ao nosso hotel loca-
lizado em DUSSELDORF.
Nota: em alguma data o alojamento poderá ser feito 
em Colônia. 

07 QUA. Dusseldorf- Zollverein -Hamelin-
Hannover.-

Um passeio por DUSSELDORF, cidade às margens do 
Reno, no centro da região mais industrial da 
Alemanha. Continuaremos rumo a ZOLLVEREIN, um 
dos pontos mais importantes da “rota europeia da 
herança industrial”, visitaremos seu complexo 
industrial da mina de carvão, declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Seguiremos para o 
norte, pararemos em HAMELIN, no norte da 
Alemanha. Esta cidade se tornou popular devido ao 
conto folclórico ¨O Flautista de Hamelin¨. Após pas-
sar pelas ¨pegadas dos ratos¨, a viagem continua 
até HANNOVER. Tempo para conhecer o centro 
desta imponente cidade. 
Nota: Datas de feiras e congresso o alojamento 
poderá ser feito em alguma cidade próxima. 

08 QUI. Hannover-Hamburgo-Flensburg-Aarhus.-
Um breve tempo em HANNOVER antes de sair para 
HAMBURGO, cidade na que se contornará o lago e se 
conhecerá o ativo porto. Tempo para almoçar. A 
viagem segue para FLENSBURG, bonito povoado 
com mar na fronteira com a Dinamarca. Chegada à 
AARHUS, a segunda maior cidade da Dinamarca, no 
centro da Jutlândia.

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

Alemanha e Escandinávia 
Alemanha, Noruega e Dinamarca 

opção 1

opção 2

BERLIM
PORTA DE BRANDEMBURGO

OPÇÃO 1
ID: 18569 

OPÇÃO 2
ID: 18570 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2250 3074 2223 3154
T. Med $ 2229 3053 2266 3197
T.Baixa $ 2191 3015 - -

Abr.20: 02, 16, 23, 30
Mai.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Set.20: 03, 10, 17, 24
Out.20: 01, 15, 29
Dez.20: 17, 31
Jan.21: 28
Fev.21: 25
Mar.21: 25

munich, nuevo ayuntamiento

anidemsaiasi

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

OPÇÃO 2

OPÇÃO  1

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)

Excluindo as seguintes datas

Abr.20: 02, 16
Out.20: 15, 29
Dez.20: 17, 31
Jan.21: 28
Fev.21: 25
Mar.21: 25
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09 SEX. Aarhus- Kristiansand - Flekkefjord - 
Stavanger.-

A viagem segue até HIRSTHALS, de onde se 
embarcará em um ferry para travessia do Mar do 
Norte, rumo à Noruega. Continuação pela costa 
sul da Noruega, com bonitas paisagens. Parada no 
pitoresco povoado de FLEKKEFJORD. Chegada e 
tempo livre em STAVANGER, bonita cidade com 
seu ativo porto ao lado dos fiordes. 
Nota: duração aproximada do ferry rumo a 
Noruega de 3 horas; os horários dos ferrys são 
variáveis, normalmente se reserva um tempo para 
almoçar à bordo.

10 SAB. Stavanger- Bergen.-
Ao sair da cidade pararemos no monumento 
¨Espadas na Rocha¨, onde recordaremos os 
Vikings. Prosseguiremos em uma etapa de grande 
beleza paisagística. A viagem segue por meio de 
túneis, pontes e trechos em barco, acompanhan-
do a costa norueguesa dos fiordes. Um dos túneis 
sob o mar é o que alcança a maior profundidade 
no mundo. Duas tranquilas e espetaculares tra-
vessias em barco. Chegada em BERGEN na hora 
do almoço. Subida de bondinho incluída ao Monte 
Flouyen, de onde se terá uma visão maravilhosa 
da cidade e do fiorde de Bergen. Tarde livre na 
capital dos fiordes.

11 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoje as paisagens são novamente fantásticas: 
imagens do interior da Noruega; fiordes, geleiras, 
lagos e bosques. Viajaremos rumo ao FIORDE 
SOGNE, o maior dos fiordes noruegueses, antes de 
chegar pararemos na bela cachoeira de 
TVINDEFOSSEN. Embarcaremos em um magnífico 
cruzeiro entre as cidades de Gudvangen e Flam; 
fantásticas paisagens durante a travessia de algo 
mais de duas horas. Continuaremos entre magní-
ficos espaços onde não faltam paisagens neva-
das, passaremos pelo túnel de Aurland – um dos 
mais longos do mundo –, visitaremos (ingresso 
incluído) a igreja de madeira de BORGUND, do 
século XII, considerada a igreja medieval de 
madeira mais bem conservada da Noruega. 
Chegada a OSLO, tempo livre. Seu porto, as ruas 
centrais, as obras de arte do Parque Frogner.

12 SEG. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica com guia local à 
capital Noruega, cidade que combina uma vibran-
te Arquitectura moderna com seus edifícios clás-
sicos, um magnífico meio paisagístico e grandes 
parques com esculturas. Oslo é considerada a 
“capital verde europeia”. Após a visita, caso dese-
je, poderá conhecer o Museu dos Vikings. Saída 
rumo à Suécia. Paisagens de bosques e lagos. 
Parada em OREBRO, histórica cidade junto a um 
formoso lago com um grande castelo e bonito 
centro histórico.  Chegada a ESTOCOLMO ao final 
do dia.

13 TER. Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica à belíssima 
capital construída nas 13 ilhas unidas entre si. 
Conheceremos Gamla Stand ou “Cidade entre as 
Pontes”, centro histórico da cidade cheio de vida 
onde estão muitos dos edifícios monumentais 
como o Museu Nobel, situado junto à Praça de 

Stortorget, que homenageia os ganhadores dos 
Prêmios Nobel, a Catedral ou o Palácio Real. 
Quando for possível poderemos desfrutar de uma 
bela vista a partir do mirante de Fjällgatan. Tempo 
livre. Recomendamos conhecer seus museus e 
parques.  Sugerimos que opcionalmente faça uma 
visita à prefeitura e ao navio-museu Vasa.

14 QUA. Estocolmo- Helsingborg- Helsingor- 
Copenhague.-

Viagem rumo ao sul. No começo da tarde , após 
dispormos de tempo na ativa cidade costeira de 
HELSINGBORG embarque num pequeno ferry 
desde HELSINGBORG, na Suécia, com destino a 
HELSINGOR na Dinamarca. Chegada em 
HELSINGOR. Tempo na cidade de Hamlet, na qual 
se destaca o grande Castelo de Kronborg. Logo 
após, continuação à cidade de COPENHAGUE. 
Chegada no final da tarde.   

15 QUI. Copenhague-Berlim.-
Pela manhã visita panorâmica com guia local, à 
capital dinamarquesa que é a maior cidade 
escandinava, repleta de contrastes: seu popular 
¨Tivoli¨, o Palácio de Christianborg, Nyhavn, a 
estátua ¨Pequena Sereia¨ ... A continuação saí-
mos ao sul da Dinamarca. Em GEDSER tomamos o 
ferry, travessia de umas duas horas rumo a 
Alemanha. Chegada a Warnemunde continuação 
até BERLIM, chegada no final do dia.Fim dos nos-
sos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional.

(Opç. 2) Alemanha, Noruega e Dinamarca
Dias 1 - 11 como em Opç. 1
12 SEG. Oslo.-
Dia livre. Poderão aproveitar do encanto desta 
cidade. Tempo livre para passear e descobrir 
lugares para recordar.

13 TER. Oslo, Ferry Oslo Copenhague.-
Faremos uma visita panorâmica com guia local à 
capital Noruega, cidade que combina uma vibran-
te Arquitectura moderna com seus edifícios clás-
sicos, um magnífico meio paisagístico e grandes 
parques com esculturas. Oslo é considerada a 
“capital verde europeia”. Após a visita, caso dese-
je, poderá conhecer o Museu dos Vikings. No início 
da tarde embarcaremos em um ferry muito 
moderno com condições de cruzeiro. Desfrute das 
paisagens do fiorde de Oslo a bordo, durante a 
saída. Acomodação em camarotes com banheiro.

14 QUA. Copenhague.-
Chegada a COPENHAGUE prevista para o início da 
manhã. Faremos uma visita panorâmica com 
guia local à capital dinamarquesa, a maior cidade 
escandinava, uma cidade de contrastes: com seu 
popular “Tivoli”, o Palácio de Christianborg, as 
mesas ao ar livre de Nyhavn, a pequena sereia. 
Tarde livre.  

15 QUI. Copenhague-Berlim.-
Manhã livre em Copenhague. A continuaçao sai-
mos ao sul da Dinamarca. Em GEDSER tomamos o 
ferry, travessía de umas duas horas rumo a 
Alemanha. Chegada a Warnemunde e continua-
çao ate BERLIM, chegada no final do dia.Fim dos 
nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional. 

HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

Aarhus
DINAMARCA

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

Copenhague

Helsingor

Estocolmo

 Berlim

Dresden

Nuremberg

Munique

Rotemburgo

Frankfurt

DUSSELDORF 

Hamburgo

Hannover

Flensburg

AARHUS

Oslo
Bergen

Stavanger

Kristiansand

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1/2

1

Por motivos climatológicos de força maior, em 
raras ocasiões, os horários dos ferris utilizados 
podem variar adaptando-se ao programa do 
dia afetado. 
Recomendamos viajar com cartão de crédi-
to internacional nos países escandinavos nos 
quais cada vez mais é frequente o não aceite de 
dinheiro em espécie para realizar pagamentos 
(comércios, restaurantes, etc).
A luz solar, especificamente nos países do norte 
da Europa, é muito variável em função da época 
do ano, fazendo com que vivamos experiências 
diferentes no verão os dias são muito longos 
chegando a ter pouco período sem sol enquanto 
que no inverno tem muitas poucas horas de luz 
solar, predominando a noite durante o dia.

castillo de orebro, orebro

gefala

O PREÇO INCLUÍ
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ôni-

bus guia falando espanhol/português, seguro 
básico de viagem, café da manhã tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada
• Barco: Pelo vale de Danúbio, Pelo vale do Reno, 

fiorde Sogner
• Visita Panorâmica em: Berlim, Oslo, Estocolmo, 

Copenhague.
• Traslado Noturno: Bairro das Cervejarias em 

Munique.
• Entradas: Memorial do Holocausto; Museu do 

Muro, Museu do Campo de Concentrao de 
Dachau; BMW WELT Mundo BMW Em Munique, 
Museu do Natal em Rothenburg, Complexo mine-
ro da indústria do carvo em Zollverein, Igreja da 
madeira de Borgund em Bergen.

• Ferry: Dinamarca - Noruega, tramos en la costa 
Noruega, Suécia - Dinamarca, Dinamarca - 
Alemanha.

• Funicular: Mount Flouyen em Bergen.

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Oslo, Copenhague.
• Ferry: Oslo- Copenhague noite a bordo, 

Dinamarca - Alemanha.
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DESDE 761 E- DIAS 7/11

(Opç. 1) Países Bálticos
01 SEX. Tallinn.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos loca-
lizados na recepção do hotel.

02 SAB. Tallinn.-
A capital da Estônia é uma maravilhosa cidade que 
mantém conservado intacto seu núcleo medieval. 
Visita panorâmica da cidade incluída, onde se 
passará por suas muralhas, igrejas, praças e ruas 
cheias de vida turística. Tarde livre.

03 DOM. Tallinn- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravessando bosques e planícies, chegada à 
PARNU, popular cidade balneária. Posteriormente, 
passagem à Letônia. Em TURAIDA, oportunidade 
para conhecer seu castelo medieval, rodeado por 
um grande parque com esculturas. Almoço incluí-
do. Um passeio por SIGULDA, pequena capital com 
muito encanto numa região de belas paisagens. 
Chegada à RIGA no meio da tarde.

04 SEG. Riga.-
Visita panorâmica da capital que é a maior e mais 
moderna cidade dos Países Bálticos e onde se con-
servam o rastro da época soviética. Tarde livre. 

05 TER. Riga- Palcio Rundale- Monte das Cruzes- 
Trakai- Vilnius.-

Sairemos cedo rumo à LITUÂNIA, durante o trajeto 
conheceremos o PALÁCIO BARROCO DE RUNDALE 
construído pelo mesmo arquiteto que realizou o 
Museu Hermitage em São Petersburgo. Entraremos 
na Lituânia, país que recebeu uma forte influência 
católica: o impressionante MONTE DAS CRUZES nos 
recorda tal fato com dezenas de milhares de cruzes 
de todos os tamanhos. Almoço incluído durante o 
trajeto. Depois disso conheceremos TRAKAI, o 
belíssimo castelo localizado em uma ilha de um 
lago muito próximo a Vilnius. VILNIUS, alojamento.  
Nota: De acordo com a duração da luz solar a visita 
ao Castelo de Trakai poderá ser efetuada na quarta-
-feira, após a visita da cidade.

06 QUA. Vilnius.-
Visita panorâmica da cidade. Construída sobre 
sete colinas (como Roma, cidade com a qual gosta 

de ser comparada). Suas igrejas barrocas, suas 
muralhas, seu castelo, suas ruas comerciais locali-
zadas no centro, suas 1.200 casas medievais.  Tarde 
livre. 

07 QUI. Vilnius.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 2) Países Bálticos, Polônia e República 
Tcheca
Dias 1 - 6 como em Opç. 1
07 QUI. Vilnius-Grutas Park-Augustow-

Varsóvia.-
Viajaremos para Polônia. Entre belas paisagens 
conheceremos o GRUTAS PARK, conhecido como 
¨O mundo de Stalin¨, um parque com 86 estátuas 
da época soviética. Parada para almoçar na agra-
dável cidade de AUGUSTOW junto a um lago. 
Seguiremos para o centro da Polônia. Chegada a 
VARSÓVIA no final do dia.- 

08 SEX. Varsóvia.-
Incluímos pela manhã uma visita panorâmica de 
VARSÓVIA, a cidade velha, o Castelo Real, o monu-
mento em memória do Gheto judio, o Parque 
Lazienki. Tarde livre.

09 SAB. Varsóvia- Wroclaw- Praga.-
Saída cedo rumo a região da Silesia, WROCLAW, 
cidade histórica de grande beleza junto ao Rio 
Oder, onde se destaca a praça do mercado. Tempo 
para almoçar. Pela tarde continuamos até PRAGA, 
na República Tcheca. Chegada no final da tarde.

10 DOM. Praga.-
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, uma 
das mais bonitas da Europa, onde se destacam: o 
Castelo, a Praça da Prefeitura e a bela Ponte 
Carlos. Finalizaremos o dia com um traslado notur-
no ao centro da cidade, onde existem várias cerve-
jarias tradicionais e onde você poderá jantar.

11 SEG. Praga.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

praga
república checa

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

A luz solar, especificamente nos países do norte da Europa, 
é muito variável em função da época do ano, fazendo 
com que vivamos experiências diferentes no verão os dias 
são muito longos chegando a ter pouco período sem sol 
enquanto que no inverno tem muitas poucas horas de luz 
solar, predominando a noite durante o dia.

OPÇÃO 1
ID: 18617 

OPÇÃO 2
ID: 18618

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 777 1139 1234 1814
T. Med $ 777 1139 1213 1793
T.Baixa $ 761 1123 - -

Países Bálticos opção 1

opção 2

Países Bálticos, Polônia e República Tcheca 

Trakai

Augustow

Tallinn

Riga

Vilnius

Wroclaw

Praga

Varsóvia

2

2

2

2

2

(Opç. 1)
Abr.20: 17
Mai.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Set.20: 04, 11, 18, 25
Out.20: 02, 09, 16, 30
Nov.20: 13
Jan.21: 01, 15
Fev.21: 12
Mar.21: 12

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Jun.20:  26

Excluindo as seguintes datas
Nov.20: 13
Jan.21: 01, 15
Fev.21: 12
Mar.21: 12

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS

O PREÇO INCLUÍ
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando espanhol/português, 
seguro básico de viagem, café da manhã tipo 
buffet. 

• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Tallinn, Riga, Vilnius.
• Entradas: Castelo de Turaida, Palácio de 

Rundale, Castelo em Trakai.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: Turaida, 

Rundale.

• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Varsóvia, Praga.
• Traslado Noturno: Centro histórico de Praga.
• Entradas: Grutas Park.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Não se pernoita

Nº de noites de pernoite

Início da Rota

1

PE
NI

NS
UL

A 
IB

ÉR
IC

A
AM

ÉR
IC

A
AS

IA
 E 

OC
EA

NI
A

OR
IE

NT
E M

ED
IO

M
AI

S 
IN

CL
UI

DO
EC

ON
ÔM

IC
A

AT
LÂ

NT
IC

O
M

ED
IT

ER
RÂ

NE
O

NÓ
RD

IC
A

CE
NT

RA
L

AT
É 1

5 
DI

AS
M

AI
S 

DE
 1

5 
DI

AS

464



HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 601E-DIAS 5/7/9
DATAS DE SAÍDA

Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte 
final do folheto e na sua página web “Minha Viagem”.

(Opç. 1) Berlim, Copenhague
01 QUI. Berlim.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos locali-
zados na recepção do hotel.

02 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e 
pujante capital da Alemanha. Conheceremos o centro 
histórico, a ilha dos museus, o Reichstag, o Portão de 
Brandemburgo, suas artérias comerciais e seus par-
ques. Conheceremos também o impressionante 
Memorial do Holocausto e o Museu-memorial do 
Muro de Berlim.  Opçionalmente, sugere-se conhecer 
os arredores de Postdam  com seus belos palácios.  

03 SAB. Berlim-Copenhague.-
Tempo livre em BERLIM. às 11:30 saída rumo ao norte 
da Alemanha. Na cidade de Rostock, embarque em 
ferry (saída prevista às 15:30 horas) cruzando o mar 
Báltico rumo à Dinamarca. Travessia com duração 
aproximada de duas horas. Desembarque na 
Dinamarca e continuação da viagem através de 
agradáveis paisagens. Chegada em COPENHAGUE no 
final do dia.

04 DOM. Copenhague.-
Pela manhã visita panorâmica com guia local, à 
capital dinamarquesa que é a maior cidade escandi-
nava, repleta de contrastes: seu popular ¨Tivoli¨, o 
Palácio de Christianborg, Nyhavn, a estátua ̈ Pequena 
Sereia¨... Tarde livre.

05 SEG. Copenhague.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 2) Berlim, Copenhague, Estocolmo
Dias 1 - 4 como em Opç. 1
05 SEG. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- 

Mariefred- Estocolmo.-
A viagem continua até HELSINGOR, a cidade de 
Hamlet, na qual se destaca seu grande Castelo de 
Kronborg. em seguida a viagem prossegue para a 
SUÉCIA com uma curta travessia em ferry (viagem 
curta de 20 minutos, na qual se recomenda realizar 
câmbio monetário para obter Coroas Suecas). A via-
gem prossegue entre paisagens de lagos grandes e 
densas florestas. Em JONKOPING, tempo para passe-
ar e almoçar nesta pequena cidade moderna com seu 
grande lago. A viagem segue até MARIEFRED, pito-
resco povoado com casas tradicionais, o pequeno 
porto desportivo e o seu castelo. Tempo para passear. 
Continuação à ESTOCOLMO. Chegada no final do dia.

06 TER. Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica à belíssima capital 
construída nas 13 ilhas unidas entre si. Conheceremos 
Gamla Stand ou “Cidade entre as Pontes”, centro his-
tórico da cidade cheio de vida onde estão muitos dos 
edifícios monumentais como o Museu Nobel, situado 
junto à Praça de Stortorget, que homenageia os 
ganhadores dos Prêmios Nobel, a Catedral ou o 
Palácio Real. Quando for possível poderemos desfru-
tar de uma bela vista a partir do mirante de Fjällgatan. 
Tempo livre. Recomendamos conhecer seus museus e 
parques.  Sugerimos que opcionalmente faça uma 
visita à prefeitura e ao navio-museu Vasa.

07 QUA. Estocolmo.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 3) Berlim, Copenhague, Estocolmo e 
Helsinque
Dias 1 - 6 como em Opç. 2
07 QUA. Estocolmo- Ferry- Noite a bordo.-
Dia livre. No final da tarde, embarque num moderno 
ferry, em camarotes duplos com banheiro privativo 
rumo à Finlândia.

08 QUI. Turku-Naantali-Helsinque.-
Ao amanhecer, recomenda-se subir ao convés. A che-
gada à Finlândia se realiza contornando o arquipéla-
go de Aland, com centenas de ilhas cobertas por bos-
ques, podendo-se admirar belas paisagens. 
Desembarque em TURKU e passeio por esta cidade de 
forte influência sueca. A viagem segue à cidade vizi-
nha de NAANTALI, pitoresco povoado com seus case-
bres de madeira junto ao mar. Continuação até 
HELSINQUE. Chegada e tempo para passear e almo-
çar. Tarde livre, você poderá conhecer esta cidade 
com seu antigo mercado, a influência russa em seus 
edifícios e igrejas.

09 SEX. Helsinque.-
Faremos um passeio de barco (transporte regular 
aquático) às ilhas de Suomenlinna, seis ilhas onde se 
destaca a grande fortaleza que protegia a entrada da 
cidade e que foi declarada Patrimônio da Humanidade 
– Passeio pela área (poderemos passar de uma ilha 
para outra através de suas pequenas pontes para 
pedestres). 
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo 
para saber se vai precisar de uma noite adicional. 

OPÇÃO 1
ID: 18571 

OPÇÃO 2
ID: 18572 

OPÇÃO 3
ID: 18573 

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alt $ 638 994 947 1431 1207 1819
T. Med $ 638 994 931 1415 1223 1835
T.Baixa $ 601 957 899 1383 1154 1766

 Berlim, Copenhague 
 Berlim, Copenhague, Estocolmo
 Berlim, Copenhague, Estocolmo e Helsinque

opção 1

opção 2

opção 3

Estocolmo

HelsinqueTurku

2

2

1

 Berlim

Copenhague

Helsin
gor

2

1

OPÇÃO 2 E 3

NOTA IMPORTANTE

Por motivos climatológicos de força maior, em raras 
ocasiões, os horários dos ferris utilizados podem variar 
adaptando-se ao programa do dia afetado. 
Recomendamos viajar com cartão de crédito inter-
nacional nos países escandinavos nos quais cada vez 
mais é frequente o não aceite de dinheiro em espécie 
para realizar pagamentos (comércios, restaurantes, 
etc).
A luz solar, especificamente nos países do norte da 
Europa, é muito variável em função da época do ano, 
fazendo com que vivamos experiências diferentes no 
verão os dias são muito longos chegando a ter pouco 
período sem sol enquanto que no inverno tem mui-
tas poucas horas de luz solar, predominando a noite 
durante o dia.

estocolmo
suecia

(Opç. 1)

(Opç. 2 e 3 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)

Abr.20: 09, 23, 30
Mai.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Set.20: 03, 10, 17, 24

Out.20: 01, 08, 22
Nov.20: 05
Dez.20: 24
Jan.21: 07
Fev.21: 04
Mar.21: 04

Dez.20: 24

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS

O PREÇO INCLUÍ

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol/português, 
seguro básico de viagem, café da manhã tipo 
buffet. 

• Inclui traslado de chegada
• Visita Panorâmica em: Berlim, Copenhague.
• Entradas: Memorial do Holocausto; Museu do 

Muro em Berlim..
• Ferry: Rostock (Alem) / Gedser (Dinam).

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Estocolmo.
• Ferry: Helsingor (Dinam) / Suécia.

(Serviços adicionais Opç. 3)
• Barco: Nas ilhas de Soumenlinna em 

Helsinque.
• Ferry: Estocolmo Suécia / Turku Fim.

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS

PENINSULA IBÉRICA
AM
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ASIA E OCEANIA

ORIENTE M
EDIO

M
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Flensburg

Hannover

AArhus

Stavanger

Bergen Oslo
Estocolmo

Copenhague

Helsingor

1

1

1
1

1

2

2

Amsterdã

DESDE 1489E- DIAS 11/10
(Opç. 1) Escandinávia Início Amsterdã
01 TER. Amsterdã.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos 
localizados na recepção do hotel.

02 QUA. Amsterdã-Hannover.-
Visita panorâmica de AMSTERDÃ, onde se apre-
ciará os estreitos canais,  parques e edifícios ofi-
ciais. Também se poderá observar a técnica de 
lapidação de diamantes. 
Tempo livre. Após a hora do almoço, saída rumo à 
Alemanha. Chegada a HANNOVER. 
Nota: Datas de feiras e congresso a hospedagem 
poderá ser feita em alguma cidade próxima.

(Opç. 2) Escandinávia Início Hannover
01 QUA. Hannover.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos 
localizados na recepção do hotel.

ITINERÁRIO COMUM
03/02 QUI. Hannover-Hamburgo-Flensburg-

Aarhus.-
Um breve tempo em HANNOVER antes de sair 
para HAMBURGO, cidade na que se contornará o 
lago e se conhecerá o ativo porto. Tempo para 
almoçar. A viagem segue para FLENSBURG, boni-
to povoado com mar na fronteira com a 
Dinamarca. Chegada à AARHUS, a segunda maior 
cidade da Dinamarca, no centro da Jutlândia.

04/03 SEX. Aarhus- Kristiansand - Flekkefjord - 
Stavanger.-

A viagem segue até HIRSTHALS, de onde se 
embarcará em um ferry para travessia do Mar do 
Norte, rumo à Noruega. Continuação pela costa 
sul da Noruega, com bonitas paisagens. Parada no 
pitoresco povoado de FLEKKEFJORD. Chegada e 
tempo livre em STAVANGER, bonita cidade com 
seu ativo porto ao lado dos fiordes. 
Nota: duração aproximada do ferry rumo a 
Noruega de 3 horas; os horários dos ferrys são 
variáveis, normalmente se reserva um tempo para 
almoçar à bordo.

05/04 SAB. Stavanger- Bergen.-
Ao sair da cidade pararemos no monumento 
¨Espadas na Rocha¨, onde recordaremos os 
Vikings. Prosseguiremos em uma etapa de grande 
beleza paisagística. A viagem segue por meio de 
túneis, pontes e trechos em barco, acompanhan-
do a costa norueguesa dos fiordes. Um dos túneis 
sob o mar é o que alcança a maior profundidade 
no mundo. Duas tranquilas e espetaculares tra-
vessias em barco. Chegada em BERGEN na hora 
do almoço. Subida de bondinho incluída ao Monte 
Flouyen, de onde se terá uma visão maravilhosa 
da cidade e do fiorde de Bergen. Tarde livre na 
capital dos fiordes.

06/05 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoje as paisagens são novamente fantásticas: 

imagens do interior da Noruega; fiordes, geleiras, 
lagos e bosques. Viajaremos rumo ao FIORDE 
SOGNE, o maior dos fiordes noruegueses, antes de 
chegar pararemos na bela cachoeira de 
TVINDEFOSSEN. Embarcaremos em um magnífi-
co cruzeiro entre as cidades de Gudvangen e 
Flam; fantásticas paisagens durante a travessia 
de algo mais de duas horas. Continuaremos entre 
magníficos espaços onde não faltam paisagens 
nevadas, passaremos pelo túnel de Aurland – um 
dos mais longos do mundo –, visitaremos (ingres-
so incluído) a igreja de madeira de BORGUND, do 
século XII, considerada a igreja medieval de 
madeira mais bem conservada da Noruega. 
Chegada a OSLO, tempo livre. Seu porto, as ruas 
centrais, as obras de arte do Parque Frogner.

07/06 SEG. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica com guia local à 
capital Noruega, cidade que combina uma vibran-
te Arquitectura moderna com seus edifícios clás-
sicos, um magnífico meio paisagístico e grandes 
parques com esculturas. Oslo é considerada a 
“capital verde europeia”. Após a visita, caso dese-
je, poderá conhecer o Museu dos Vikings. Saída 
rumo à Suécia. Paisagens de bosques e lagos. 
Parada em OREBRO, histórica cidade junto a um 
formoso lago com um grande castelo e bonito 
centro histórico.  Chegada a ESTOCOLMO ao final 
do dia.

08/07 TER. Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica à belíssima 
capital construída nas 13 ilhas unidas entre si. 
Conheceremos Gamla Stand ou “Cidade entre as 
Pontes”, centro histórico da cidade cheio de vida 
onde estão muitos dos edifícios monumentais 
como o Museu Nobel, situado junto à Praça de 
Stortorget, que homenageia os ganhadores dos 
Prêmios Nobel, a Catedral ou o Palácio Real. 
Quando for possível poderemos desfrutar de uma 
bela vista a partir do mirante de Fjällgatan. Tempo 
livre. Recomendamos conhecer seus museus e 
parques.  Sugerimos que opcionalmente faça uma 
visita à prefeitura e ao navio-museu Vasa.

09/08 QUA. Estocolmo- Helsingborg- Helsingor- 
Copenhague.-

Viagem rumo ao sul. No começo da tarde , após 
dispormos de tempo na ativa cidade costeira de 
HELSINGBORG embarque num pequeno ferry 
desde HELSINGBORG, na Suécia, com destino a 
HELSINGOR na Dinamarca. Chegada em 
HELSINGOR. Tempo na cidade de Hamlet, na qual 
se destaca o grande Castelo de Kronborg. Logo 
após, continuação à cidade de COPENHAGUE. 
Chegada no final da tarde.   

10/09 QUI. Copenhague.-
Pela manhã visita panorâmica com guia local, à 
capital dinamarquesa que é a maior cidade 
escandinava, repleta de contrastes: seu popular 
¨Tivoli¨, o Palácio de Christianborg, Nyhavn, a 
estátua ¨Pequena Sereia¨... Tarde livre.

11/10 SEX. Copenhague.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

Amsterdã, Países Baixos

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

Por motivos climatológicos de força maior, em raras 
ocasiões, os horários dos ferris utilizados podem variar 
adaptando-se ao programa do dia afetado. 
Recomendamos viajar com cartão de crédito interna-
cional nos países escandinavos nos quais cada vez mais 
é frequente o não aceite de dinheiro em espécie para 
realizar pagamentos (comércios, restaurantes, etc).
A luz solar, especificamente nos países do norte da 
Europa, é muito variável em função da época do ano, 
fazendo com que vivamos experiências diferentes no 
verão os dias são muito longos chegando a ter pouco 
período sem sol enquanto que no inverno tem mui-
tas poucas horas de luz solar, predominando a noite 
durante o dia.
 

OPÇÃO 1
ID: 18591   

OPÇÃO 2
ID: 18592 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1713 2452 1548 2208
T. Med $ 1702 2441 1548 2208
T.Baixa $ 1638 2377 1489 2149

Escandinávia Início Amsterdã 
opção 1

opção 2 Escandinávia Início Hannover 
(Opç. 1)

(Opç. 2)

1

Abr.20: 07, 21, 28
Mai.20: 05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25
Set.20: 01, 08, 15, 22, 29

Out.20: 06, 20
Nov.20: 03
Dez.20: 22
Jan.21: 05
Fev.21: 02
Mar.21: 02, 30

Abr.20: 08, 22, 29
Mai.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Set.20: 02, 09, 16, 23, 30

Out.20: 07, 21
Nov.20: 04
Dez.20: 23
Jan.21: 06
Fev.21: 03
Mar.21: 03, 31

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS

O PREÇO INCLUÍ

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol/português, 
seguro básico de viagem, café da manhã tipo 
buffet.

• Inclui traslado de chegada
• Barco: fiorde Sogner .
• Visita Panorâmica em: Amsterdã (opção 1), 

Oslo, Estocolmo, Copenhague.
• Entradas: Fábrica - Museu de Diamantes em 

Amsterdã (opção 1), Igreja da madeira de 
Borgund em Bergen.

• Ferry: Dinamarca - Noruega, trâmite na costa 
Noruega, Suécia - Dinamarca.

• Funicular: Mount Flouyen em Bergen.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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Estocolmo

Copenhague

Oslo

 Berlim

Praga

Bratislava

Budapeste

Cracóvia

Auschwitz

Varsóvia

Helsingor

1
2

2

2

2

1

2

1

HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 1234 E-DIAS 11/14
DATAS DE SAÍDA

OPÇÃO 1
ID: 19235 

OPÇÃO 2
ID: 18600  

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1271 1888 1649 2420
T. Med $ 1234 1851 1574 2345

(Opç. 1) Europa Escandinava e Oriental fim 
Budapeste
01 DOM. Oslo.-
Bem vindos. Tempo livre. Recebera informação 
para o começo de seu tour no final da tarde, ou a 
través dos cartazes informativos localizados na 
recepção do hotel.

02 SEG. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica com guia local à 
capital Noruega, cidade que combina uma vibran-
te Arquitectura moderna com seus edifícios clássi-
cos, um magnífico meio paisagístico e grandes 
parques com esculturas. Oslo é considerada a 
“capital verde europeia”. Após a visita, caso deseje, 
poderá conhecer o Museu dos Vikings. Saída rumo 
à Suécia. Paisagens de bosques e lagos. Parada em 
OREBRO, histórica cidade junto a um formoso lago 
com um grande castelo e bonito centro histórico.  
Chegada a ESTOCOLMO ao final do dia.

03 TER. Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica à belíssima capi-
tal construída nas 13 ilhas unidas entre si. 
Conheceremos Gamla Stand ou “Cidade entre as 
Pontes”, centro histórico da cidade cheio de vida 
onde estão muitos dos edifícios monumentais 
como o Museu Nobel, situado junto à Praça de 
Stortorget, que homenageia os ganhadores dos 
Prêmios Nobel, a Catedral ou o Palácio Real. 
Quando for possível poderemos desfrutar de uma 
bela vista a partir do mirante de Fjällgatan. Tempo 
livre. Recomendamos conhecer seus museus e par-
ques.  Sugerimos que opcionalmente faça uma 
visita à prefeitura e ao navio-museu Vasa.

04 QUA. Estocolmo- Helsingborg- Helsingor- 
Copenhague.-

Viagem rumo ao sul. No começo da tarde , após 
dispormos de tempo na ativa cidade costeira de 
HELSINGBORG embarque num pequeno ferry desde 
HELSINGBORG, na Suécia, com destino a 
HELSINGOR na Dinamarca. Chegada em 
HELSINGOR. Tempo na cidade de Hamlet, na qual 
se destaca o grande Castelo de Kronborg. Logo 
após, continuação à cidade de COPENHAGUE. 
Chegada no final da tarde.   

05 QUI. Copenhague-Berlim.-
Pela manhã visita panorâmica com guia local, à 
capital dinamarquesa que é a maior cidade escan-
dinava, repleta de contrastes: seu popular ¨Tivoli¨, 
o Palácio de Christianborg, Nyhavn, a estátua 
¨Pequena Sereia¨ ... A continuação saímos ao sul 
da Dinamarca. Em GEDSER tomamos o ferry, tra-
vessia de umas duas horas rumo a Alemanha. 
Chegada a Warnemunde continuação até BERLIM, 
chegada no final do dia.

06 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e 
pujante capital da Alemanha. Conheceremos o 
centro histórico, a ilha dos museus, o Reichstag, o 
Portão de Brandemburgo, suas artérias comerciais 
e seus parques. Conheceremos também o impres-
sionante Memorial do Holocausto e o Museu-
memorial do Muro de Berlim.  Opçionalmente, 
sugere-se conhecer os arredores de Postdam  com 
seus belos palácios.  

07 SAB. Berlim-Dresden-Praga.-
Viagem entre bosques até DRESDEN, cidade que, 
graças ao seu excepcional patrimônio arquitetôni-
co e artístico, transformou-se em um dos princi-
pais centros turísticos da Alemanha. Tempo para 
almoçar e conhecer seus palácios. Posteriormente, 

saída rumo à República Tcheca. Chegada a PRAGA, 
à tarde. Visita panorâmica da cidade, uma das 
mais belas da Europa, onde se destacam: o Castelo, 
a Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos (nota: a 
visita poderá ser realizada no domingo). 
Finalizaremos nosso dia, com um traslado noturno 
ao centro da cidade, onde existem várias cerveja-
rias tradicionais.

08 DOM. Praga.-
Dia livre. Sugere-se passeio opcional para conhe-
cer a “Praga Artística”, visitando: Mala Strana, 
Menino Jesus de Praga, São Nicolas, cruzeiro pelo 
rio Moldava, bairro judeu, etc...

09 SEG. Praga-Lednice-Gyor- Budapeste.-
Saída de Praga no início da manhã. Na região da 
Morávia, tempo para conhecer os jardins e admirar 
os castelos de LEDNICE, declarada Patrimônio da 
Humanidade pela Unesco. A viagem segue via 
Eslováquia até a Hungria. Em GYOR, tempo para 
almoçar e passear pela ¨cidade dos quatro rios¨. 
Continuação até BUDAPESTE, às margens do rio 
Danúbio e chegada no meio da tarde. À noite, tras-
lado incluído ao calçadão, repleto de restaurantes 
típicos, alguns com música ao vivo.

10 TER. Budapeste.-
Visita panorâmica pelas duas regiões que deram 
origem ao nome da capital: ¨Buda¨ com seu antigo 
centro e ¨Peste¨ com suas áreas comerciais. 
Poderão desfrutar do encanto da cidade do 
Danúbio. Tarde livre.

11 QUA. Budapeste.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 2) Europa Escandinava e do Leste
Dias 1 - 10 como em Opç. 1
11 QUA. Budapeste- Bratislava- Olomouc- 

Cracóvia.-
Saída cedo rumo à BRATISLAVA, capital da 
Eslováquia, às margens do Rio Danúbio e conheci-
da pelo seu atrativo núcleo histórico. A continua-
ção passamos a República Tcheca. OLOMOUC. 
Tempo para conhecer a cidade patrimônio da 
humanidade e almoçar. Saída em direção Polônia 
e chegada em CRACÓVIA ao final do dia.

12 QUI. Cracóvia- Auschwitz- Czestochowa- 
Varsóvia.-

Visita panorâmica de CRACÓVIA, passando por 
ruas medievais e seu Palácio Real. Após a hora do 
almoço, viagem até Auschwitz-BIRKENAU, onde 
se conhecerá o mais famoso campo de concentra-
ção da Polônia, que traz amargas lembranças da 
era nazista europeia. Posteriormente, em 
CZESTOCHOWA, visita ao Mosteiro de Jasna Gora, 
lugar de peregrinação muito procurado, onde se 
encontra a Virgem Negra. Chegada à VARSÓVIA ao 
final do dia.

13 SEX. Varsóvia.-
Incluímos pela manhã uma visita panorâmica de 
VARSÓVIA, a cidade velha, o Castelo Real, o monu-
mento em memória do Gheto judio, o Parque 
Lazienki. Tarde livre.

14 SAB. Varsóvia.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

opção 2Europa Escandinava e do Leste 

Bratislava 
Fotografía: Ana Obregon

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

Por motivos climatológicos de força maior, em 
raras ocasiões, os horários dos ferris utilizados 
podem variar adaptando-se ao programa do dia 
afetado. 
Recomendamos viajar com cartão de crédito inter-
nacional nos países escandinavos nos quais cada 
vez mais é frequente o não aceite de dinheiro em 
espécie para realizar pagamentos (comércios, res-
taurantes, etc).

Abr.20: 12, 26
Mai.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Set.20: 06, 13, 20, 27
Out.20: 04, 11, 25

(Opç. 1)

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Jun.20: 28
Ago.20: 30
Out.20: 25

Europa Escandinava e Oriental fim Budapeste 
opção 1

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUÍ
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ôni-

bus guia falando espanhol/português, seguro 
básico de viagem, café da manhã tipo buffet. 

• Visita Panorâmica em: Oslo, Estocolmo, 
Copenhague, Berlim, Praga, Budapeste.

• Traslado Noturno: Centro histórico de Praga, 
Centro histórico de Budapeste.

• Entradas: Memorial do Holocausto; Museu do 
Muro em Berlim.

• Ferry: Suécia - Dinamarca, Dinamarca - 
Alemanha.

• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Cracóvia, Varsóvia.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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Estocolmo

Turku Helsinque

1

2

1

 Berlim

DUSSELDORF

Frankfurt

Copenhague
Helsingor

Hannover

2

2

1

1

1

DESDE 1255 E- DIAS 10/12
(Opç. 1) Alemanha e Capitais Escandinavas Fim 
Estocolmo
01 SEG. Frankfurt.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos locali-
zados na recepção do hotel.

02 TER. Frankfurt-Cruzeiro Reno-Cochem-Burg 
Eltz-Colônia- Dusseldorf.-

Hoje é dia de conhecer o Vale do Reno e Mosela, dois 
rios históricos e com povoados cheios de encanto. Se 
fará um pequeno cruzeiro pelo rio Reno, entre os 
povoados de RUDESHEIM e ST. GOAR. Sem dúvida, o 
lugar mais pitoresco do Reno. Posteriormente, tempo 
para almoçar em COCHEM, às margens do rio Mosela. 
Conheceremos também o incrível Burg Eltz, castelo 
medieval cercado de bosques entre montanhas. 
Chegada em COLÔNIA prevista para o final da tarde, 
tempo para passear na ativa área da catedral antes 
de dar continuidade ao nosso hotel localizado em 
DUSSELDORF.

Nota: em alguma data o alojamento poderá ser feito 
em Colônia. 

03 QUA. Dusseldorf- Zollverein -Hamelin-
Hannover.-

Um passeio por DUSSELDORF, cidade às margens do 
Reno, no centro da região mais industrial da 
Alemanha. Continuaremos rumo a ZOLLVEREIN, um 
dos pontos mais importantes da “rota europeia da 
herança industrial”, visitaremos seu complexo 
industrial da mina de carvão, declarado Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO. Seguiremos para o 
norte, pararemos em HAMELIN, no norte da 
Alemanha. Esta cidade se tornou popular devido ao 
conto folclórico ¨O Flautista de Hamelin¨. Após pas-
sar pelas ¨pegadas dos ratos¨, a viagem continua 
até HANNOVER. Tempo para conhecer o centro desta 
imponente cidade. 

Nota: Datas de feiras e congresso o alojamento pode-
rá ser feito em alguma cidade próxima. 

04 QUI. Hannover-Goslar-Berlim.-
Tempo livre em HANNOVER, antes de continuar a 
viagem até GOSLAR, um dos mais belos povoados da 
Alemanha, com sua Arquitectura de madeira, suas 
muralhas e praças. Tempo para passear e almoçar. 
Continuação até BERLIM. Chegada no meio da tarde. 
Tempo livre (ou visita da cidade dependendo da 
época do ano).

05 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e 
pujante capital da Alemanha. Conheceremos o cen-
tro histórico, a ilha dos museus, o Reichstag, o Portão 
de Brandemburgo, suas artérias comerciais e seus 
parques. Conheceremos também o impressionante 
Memorial do Holocausto e o Museu-memorial do 
Muro de Berlim.  Opçionalmente, sugere-se conhecer 
os arredores de Postdam  com seus belos palácios.  

06 SAB. Berlim-Copenhague.-
Tempo livre em BERLIM. às 11:30 saída rumo ao norte 
da Alemanha. Na cidade de Rostock, embarque em 
ferry (saída prevista às 15:30 horas) cruzando o mar 
Báltico rumo à Dinamarca. Travessia com duração 
aproximada de duas horas. Desembarque na 
Dinamarca e continuação da viagem através de 
agradáveis paisagens. Chegada em COPENHAGUE 
no final do dia.

07 DOM. Copenhague.-
Pela manhã visita panorâmica com guia local, à 
capital dinamarquesa que é a maior cidade escandi-
nava, repleta de contrastes: seu popular ¨Tivoli¨, o 
Palácio de Christianborg, Nyhavn, a estátua 
¨Pequena Sereia¨... Tarde livre.

08 SEG. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- 
Mariefred- Estocolmo.-

A viagem continua até HELSINGOR, a cidade de 
Hamlet, na qual se destaca seu grande Castelo de 
Kronborg. em seguida a viagem prossegue para a 
SUÉCIA com uma curta travessia em ferry (viagem 
curta de 20 minutos, na qual se recomenda realizar 
câmbio monetário para obter Coroas Suecas). A via-
gem prossegue entre paisagens de lagos grandes e 
densas florestas. Em JONKOPING, tempo para pas-
sear e almoçar nesta pequena cidade moderna com 
seu grande lago. A viagem segue até MARIEFRED, 
pitoresco povoado com casas tradicionais, o peque-
no porto desportivo e o seu castelo. Tempo para 
passear. Continuação à ESTOCOLMO. Chegada no 
final do dia.

09 TER. Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica à belíssima capital 
construída nas 13 ilhas unidas entre si. Conheceremos 
Gamla Stand ou “Cidade entre as Pontes”, centro 
histórico da cidade cheio de vida onde estão muitos 
dos edifícios monumentais como o Museu Nobel, 
situado junto à Praça de Stortorget, que homenageia 
os ganhadores dos Prêmios Nobel, a Catedral ou o 
Palácio Real. Quando for possível poderemos desfru-
tar de uma bela vista a partir do mirante de 
Fjällgatan. Tempo livre. Recomendamos conhecer 
seus museus e parques.  Sugerimos que opcional-
mente faça uma visita à prefeitura e ao navio-mu-
seu Vasa.

10 QUA. Estocolmo.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 2) Alemanha e Capitais Escandinavas Fim 
Helsinque
Dias 1 - 9 como em Opç. 1
10 QUA. Estocolmo- Ferry- Noite a bordo.-
Dia livre. No final da tarde, embarque num moderno 
ferry, em camarotes duplos com banheiro privativo 
rumo à Finlândia.

11 QUI. Turku-Naantali-Helsinque.-
Ao amanhecer, recomenda-se subir ao convés. A 
chegada à Finlândia se realiza contornando o arqui-
pélago de Aland, com centenas de ilhas cobertas por 
bosques, podendo-se admirar belas paisagens. 
Desembarque em TURKU e passeio por esta cidade 
de forte influência sueca. A viagem segue à cidade 
vizinha de NAANTALI, pitoresco povoado com seus 
casebres de madeira junto ao mar. Continuação até 
HELSINQUE. Chegada e tempo para passear e almo-
çar. Tarde livre, você poderá conhecer esta cidade 
com seu antigo mercado, a influência russa em seus 
edifícios e igrejas.

12 SEX. Helsinque.-
Faremos um passeio de barco (transporte regular 
aquático) às ilhas de Suomenlinna, seis ilhas onde se 
destaca a grande fortaleza que protegia a entrada 
da cidade e que foi declarada Patrimônio da 
Humanidade – Passeio pela área (poderemos passar 
de uma ilha para outra através de suas pequenas 
pontes para pedestres). 
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo 
para saber se vai precisar de uma noite adicional. 

HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

frankfurt, germany
paloma

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

Por motivos climatológicos de força maior, em raras oca-
siões, os horários dos ferris utilizados podem variar adap-
tando-se ao programa do dia afetado. 
Recomendamos viajar com cartão de crédito internacional 
nos países escandinavos nos quais cada vez mais é fre-
quente o não aceite de dinheiro em espécie para realizar 
pagamentos (comércios, restaurantes, etc).
A luz solar, especificamente nos países do norte da Europa, 
é muito variável em função da época do ano, fazendo 
com que vivamos experiências diferentes no verão os dias 
são muito longos chegando a ter pouco período sem sol 
enquanto que no inverno tem muitas poucas horas de luz 
solar, predominando a noite durante o dia.

OPÇÃO 1
ID: 18567

OPÇÃO 2
ID: 18568

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1319 1899 1580 2287
T. Med $ 1287 1867 1580 2287
T.Baixa $ 1255 1835 1516 2223

Alemanha e Capitais Escandinavas 
opção 2Fim Estocolmo 

(Opç. 1)

(Opç. 2 com as seguintes diferenças)

Abr.20: 06, 20, 27
Mai.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Set.20: 07, 14, 21, 28

Out.20: 05, 19
Nov.20: 02
Dez.20: 21
Jan.21: 04
Fev.21: 01
Mar.21: 01

Nov.20: 02

Fim Helsinqueopção 1

O PREÇO INCLUÍ
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus 

guia falando espanhol/português, seguro básico 
de viagem, café da manhã tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada
• Barco: Pelo vale de Reno.
• Visita Panorâmica em: Berlim, Copenhague, 

Estocolmo.
• Entradas: Complexo minero da indústria do car-

vão em Zollverein, Memorial do Holocausto; Museu 
do Muro em Berlim.

• Ferry: Rostock (Alem) / Gedser (Dinam), Helsingor 
(Dinam) / Suécia.

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Nas ilhas de Soumenlinna em Helsinque.
• Ferry: Estocolmo ( Suécia) / Turku (Fim.).

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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Estocolmo

Turku Helsinque

2

1

 BerlimAmsterdã

Copenhague
Helsingor

Hannover

Paris

2

2
11

1

1

Adicione a sua viagem uma estadia em Paris: 3 
noites, transfer de chegada, city tour, traslado 
para Montmartre e Versalhes. Ver Mini pacote na 
página 17.  
(Opç. 1) Grandes Capitais do Norte Fim Copenhague

01 TER. Paris-Bruges-Amsterdã.-
Saída cedo rumo à Bélgica. Visita a BRUGES, encan-
tadora cidade belga repleta de canais. Tempo para 
almoçar e passear.  No começo da tarde, viagem 
rumo à Holanda. Chegada em AMSTERDÃ.

02 QUA. Amsterdã-Hannover.-
Visita panorâmica de AMSTERDÃ, onde se apreciará 
os estreitos canais,  parques e edifícios oficiais. 
Também se poderá observar a técnica de lapidação 
de diamantes. 
Tempo livre. Após a hora do almoço, saída rumo à 
Alemanha. Chegada a HANNOVER. 

Nota: Datas de feiras e congresso a hospedagem 
poderá ser feita em alguma cidade próxima.

03 QUI. Hannover-Goslar-Berlim.-
Tempo livre em HANNOVER, antes de continuar a 
viagem até GOSLAR, um dos mais belos povoados da 
Alemanha, com sua Arquitectura de madeira, suas 
muralhas e praças. Tempo para passear e almoçar. 
Continuação até BERLIM. Chegada no meio da tarde. 
Tempo livre (ou visita da cidade dependendo da 
época do ano).

04 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e 
pujante capital da Alemanha. Conheceremos o cen-
tro histórico, a ilha dos museus, o Reichstag, o Portão 
de Brandemburgo, suas artérias comerciais e seus 
parques. Conheceremos também o impressionante 
Memorial do Holocausto e o Museu-memorial do 
Muro de Berlim.  Opçionalmente, sugere-se conhecer 
os arredores de Postdam  com seus belos palácios.  

05 SAB. Berlim-Copenhague.-
Tempo livre em BERLIM. às 11:30 saída rumo ao norte 
da Alemanha. Na cidade de Rostock, embarque em 
ferry (saída prevista às 15:30 horas) cruzando o mar 
Báltico rumo à Dinamarca. Travessia com duração 
aproximada de duas horas. Desembarque na 
Dinamarca e continuação da viagem através de 
agradáveis paisagens. Chegada em COPENHAGUE 
no final do dia.

06 DOM. Copenhague.-
Pela manhã visita panorâmica com guia local, à 
capital dinamarquesa que é a maior cidade escandi-
nava, repleta de contrastes: seu popular ¨Tivoli¨, o 
Palácio de Christianborg, Nyhavn, a estátua 
¨Pequena Sereia¨... Tarde livre.

07 SEG. Copenhague.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 2) Grandes Capitais do Norte Fim Estocolmo
Dias 1 - 6 como em Opç. 1
07 SEG. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- 

Mariefred- Estocolmo.-
A viagem continua até HELSINGOR, a cidade de 
Hamlet, na qual se destaca seu grande Castelo de 
Kronborg. em seguida a viagem prossegue para a 
SUÉCIA com uma curta travessia em ferry (viagem 
curta de 20 minutos, na qual se recomenda realizar 
câmbio monetário para obter Coroas Suecas). A via-
gem prossegue entre paisagens de lagos grandes e 
densas florestas. Em JONKOPING, tempo para pas-
sear e almoçar nesta pequena cidade moderna com 
seu grande lago. A viagem segue até MARIEFRED, 
pitoresco povoado com casas tradicionais, o peque-
no porto desportivo e o seu castelo. Tempo para 
passear. Continuação à ESTOCOLMO. Chegada no 
final do dia.

08 TER. Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica à belíssima capital 
construída nas 13 ilhas unidas entre si. Conheceremos 
Gamla Stand ou “Cidade entre as Pontes”, centro 
histórico da cidade cheio de vida onde estão muitos 
dos edifícios monumentais como o Museu Nobel, 
situado junto à Praça de Stortorget, que homenageia 
os ganhadores dos Prêmios Nobel, a Catedral ou o 
Palácio Real. Quando for possível poderemos des-
frutar de uma bela vista a partir do mirante de 
Fjällgatan. Tempo livre. Recomendamos conhecer 
seus museus e parques.  Sugerimos que opcional-
mente faça uma visita à prefeitura e ao navio-mu-
seu Vasa.

09 QUA. Estocolmo.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 3) Grandes Capitais do Norte Fim Helsinque
Dias 1 - 8 como em Opç. 2
09 QUA. Estocolmo- Ferry- Noite a bordo.-
Dia livre. No final da tarde, embarque num moderno 
ferry, em camarotes duplos com banheiro privativo 
rumo à Finlândia.

10 QUI. Turku-Naantali-Helsinque.-
Ao amanhecer, recomenda-se subir ao convés. A 
chegada à Finlândia se realiza contornando o arqui-
pélago de Aland, com centenas de ilhas cobertas por 
bosques, podendo-se admirar belas paisagens. 
Desembarque em TURKU e passeio por esta cidade 
de forte influência sueca. A viagem segue à cidade 
vizinha de NAANTALI, pitoresco povoado com seus 
casebres de madeira junto ao mar. Continuação até 
HELSINQUE. Chegada e tempo para passear e almo-
çar. Tarde livre, você poderá conhecer esta cidade 
com seu antigo mercado, a influência russa em seus 
edifícios e igrejas.

11 SEX. Helsinque.-
Faremos um passeio de barco (transporte regular 
aquático) às ilhas de Suomenlinna, seis ilhas onde se 
destaca a grande fortaleza que protegia a entrada 
da cidade e que foi declarada Patrimônio da 
Humanidade – Passeio pela área (poderemos passar 
de uma ilha para outra através de suas pequenas 
pontes para pedestres). 
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo 
para saber se vai precisar de uma noite adicional. 

Grandes Capitais do Norte 

HELSINKI, FINLANDIA

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 824E-DIAS 7/9/11
DATAS DE SAÍDA

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

OPÇÃO 1
ID: 18605 

OPÇÃO 2
ID: 18607 

OPÇÃO 3
ID: 18609

DBL IND DBL IND DBL IND
T.Alta $ 894 1298 1202 1734 1436 2096
T. Media $ 872 1276 1165 1697 1436 2096
T.Baixa $ 824 1228 1122 1654 1356 2016

FiM copenhague
opção 1

FIM estocolmo
opção 2

Fim Helsinque 
opção 3

Abr.20: 07, 21, 28
Mai.20: 05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25
Set.20: 01, 08, 15, 22, 29
Out.20: 06, 20
Nov.20: 03
Dez.20: 22
Jan.21: 05
Fev.21: 02
Mar.21: 02
(Opç. 3 = Opç. 1 com as 
seguintes diferenças)

(Opç. 1 e 2)

Dez.20: 22

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de força maior, em raras 
ocasiões, os horários dos ferris utilizados podem variar 
adaptando-se ao programa do dia afetado. 
Recomendamos viajar com cartão de crédito internacio-
nal nos países escandinavos nos quais cada vez mais é 
frequente o não aceite de dinheiro em espécie para reali-
zar pagamentos (comércios, restaurantes, etc).
A luz solar, especificamente nos países do norte da Europa, 
é muito variável em função da época do ano, fazendo 
com que vivamos experiências diferentes no verão os dias 
são muito longos chegando a ter pouco período sem sol 
enquanto que no inverno tem muitas poucas horas de luz 
solar, predominando a noite durante o dia.

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUÍ

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ôni-
bus guia falando espanhol/português, seguro 
básico de viagem, café da manhã tipo buffet. 

• Visita Panorâmica em: Amsterdã, Berlim, 
Copenhague.

• Entradas: Fábrica - Museu de Diamantes em 
Amsterdã, Memorial do Holocausto; Museu do 
Muro em Berlim..

• Ferry: Rostock (Alem) / Gedser (Dinam).

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Estocolmo.
• Ferry: Helsingor (Dinam) / Suécia.

(Serviços adicionais Opç. 3)
• Barco: Nas ilhas de Soumenlinna em Helsinque.
• Ferry: Estocolmo (Suécia) / Turku (Fim.).

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS

PENINSULA IBÉRICA
AM
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ASIA E OCEANIA

ORIENTE M
EDIO

M
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ECONÔM
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ATLÂNTICO
M

EDITERRÂNEO
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ATÉ 15 DIAS

M
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DESDE 2505 E-DIAS 18/22

(Opç. 1) Centro da Europa e Escandinávia
01 SAB. Paris.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos loca-
lizados na recepção do hotel.

02 DOM. Paris.-
Faremos um translado ao Palácio de Versalhes. 
Você poderá passear, caso deseje, pelos seus belos 
jardins ou visitar seu interior. Depois disso transla-
do ao bairro boêmio de Montmartre com seus 
artistas ao ar livre e pequenos restaurantes onde 
poderá almoçar. A tarde  faremos uma visita pano-
râmica à cidade de Paris com guia local. Retorno 
ao hotel. Caso deseje, poderá assistir de forma 
opcional ao Moulin Rouge, um espetáculo de varie-
dades. 

03 SEG. Paris.-
Dia livre. Visita opcional ao Museu do Louvre ou 
passeio de barco pelo rio Sena e Bairro Latino.

04 TER. Paris-Bruges-Amsterdã.-
Saída cedo rumo à Bélgica. Visita a BRUGES, encan-
tadora cidade belga repleta de canais. Tempo para 
almoçar e passear.  No começo da tarde, viagem 
rumo à Holanda. Chegada em AMSTERDÃ.

05 QUA. Amsterdã-Hannover.-
Visita panorâmica de AMSTERDÃ, onde se aprecia-
rá os estreitos canais,  parques e edifícios oficiais. 
Também se poderá observar a técnica de lapidação 
de diamantes. 
Tempo livre. Após a hora do almoço, saída rumo à 
Alemanha. Chegada a HANNOVER. 

Nota: Datas de feiras e congresso a hospedagem 
poderá ser feita em alguma cidade próxima.

06 QUI. Hannover-Hamburgo-Flensburg-
Aarhus.-

Um breve tempo em HANNOVER antes de sair para 
HAMBURGO, cidade na que se contornará o lago e 
se conhecerá o ativo porto. Tempo para almoçar. A 
viagem segue para FLENSBURG, bonito povoado 
com mar na fronteira com a Dinamarca. Chegada à 
AARHUS, a segunda maior cidade da Dinamarca, 
no centro da Jutlândia.

07 SEX. Aarhus- Kristiansand - Flekkefjord - 
Stavanger.-

A viagem segue até HIRSTHALS, de onde se embar-
cará em um ferry para travessia do Mar do Norte, 
rumo à Noruega. Continuação pela costa sul da 
Noruega, com bonitas paisagens. Parada no pito-
resco povoado de FLEKKEFJORD. Chegada e 
tempo livre em STAVANGER, bonita cidade com seu 
ativo porto ao lado dos fiordes. 

Nota: duração aproximada do ferry rumo a Noruega 
de 3 horas; os horários dos ferrys são variáveis, nor-
malmente se reserva um tempo para almoçar à 
bordo.

08 SAB. Stavanger- Bergen.-
Ao sair da cidade pararemos no monumento 
¨Espadas na Rocha¨, onde recordaremos os 
Vikings. Prosseguiremos em uma etapa de grande 
beleza paisagística. A viagem segue por meio de 
túneis, pontes e trechos em barco, acompanhando 
a costa norueguesa dos fiordes. Um dos túneis sob 
o mar é o que alcança a maior profundidade no 
mundo. Duas tranquilas e espetaculares travessias 
em barco. Chegada em BERGEN na hora do almoço. 
Subida de bondinho incluída ao Monte Flouyen, de 
onde se terá uma visão maravilhosa da cidade e do 
fiorde de Bergen. Tarde livre na capital dos fiordes.

09 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoje as paisagens são novamente fantásticas: 
imagens do interior da Noruega; fiordes, geleiras, 
lagos e bosques. Viajaremos rumo ao FIORDE 
SOGNE, o maior dos fiordes noruegueses, antes de 
chegar pararemos na bela cachoeira de 
TVINDEFOSSEN. Embarcaremos em um magnífico 
cruzeiro entre as cidades de Gudvangen e Flam; 
fantásticas paisagens durante a travessia de algo 
mais de duas horas. Continuaremos entre magnífi-
cos espaços onde não faltam paisagens nevadas, 
passaremos pelo túnel de Aurland – um dos mais 
longos do mundo –, visitaremos (ingresso incluído) 
a igreja de madeira de BORGUND, do século XII, 
considerada a igreja medieval de madeira mais 
bem conservada da Noruega. Chegada a OSLO, 
tempo livre. Seu porto, as ruas centrais, as obras de 
arte do Parque Frogner.

10 SEG. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica com guia local à 
capital Noruega, cidade que combina uma vibrante 
Arquitectura moderna com seus edifícios clássicos, 
um magnífico meio paisagístico e grandes parques 
com esculturas. Oslo é considerada a “capital verde 
europeia”. Após a visita, caso deseje, poderá conhe-
cer o Museu dos Vikings. Saída rumo à Suécia. 
Paisagens de bosques e lagos. Parada em OREBRO, 
histórica cidade junto a um formoso lago com um 
grande castelo e bonito centro histórico.  Chegada 
a ESTOCOLMO ao final do dia.

11 TER. Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica à belíssima capi-
tal construída nas 13 ilhas unidas entre si. 
Conheceremos Gamla Stand ou “Cidade entre as 
Pontes”, centro histórico da cidade cheio de vida 
onde estão muitos dos edifícios monumentais 
como o Museu Nobel, situado junto à Praça de 
Stortorget, que homenageia os ganhadores dos 

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

OPÇÃO 1
ID: 18577 

OPÇÃO 2
ID: 18578

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2649 3708 3213 4559
T. Med $ 2612 3671 3122 4468
T.Baixa $ 2505 3564 2968 4314

Centro da Europa e Escandinávia 
opção 1

Centro da Europa e Escandinávia completo 
opção 2

Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte 
final do folheto e na sua página web “Minha 
Viagem”

(Opç. 1)
Abr.20: 04, 18, 25
Mai.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Set.20: 05, 12, 19, 26
Out.20: 03, 17, 31
Dez.20: 19

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes 
diferenças)
Jun.20: 20
Ago.20: 22

stuttgart, germany

merk2
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Paris

Brujas

Amsterdã
Hannover

Hamburgo

Copenhague

Helsingor

Estocolmo
Oslo

 Berlim

Dresden

Nuremberg

Munique

Berna
Zurique

Lucerna

Lugano

KARLSRUHE
Estrasburgo Praga

Viena

Bratislava

Veneza

Bergen

Stavanger

Flensburg

AArhus

3

1 1

1
1

1

1

1

1

1

1
1 2

2

2

2

2

Prêmios Nobel, a Catedral ou o Palácio Real. Quando 
for possível poderemos desfrutar de uma bela vista 
a partir do mirante de Fjällgatan. Tempo livre. 
Recomendamos conhecer seus museus e parques.  
Sugerimos que opcionalmente faça uma visita à 
prefeitura e ao navio-museu Vasa.

12 QUA. Estocolmo- Helsingborg- Helsingor- 
Copenhague.-

Viagem rumo ao sul. No começo da tarde , após dis-
pormos de tempo na ativa cidade costeira de 
HELSINGBORG embarque num pequeno ferry desde 
HELSINGBORG, na Suécia, com destino a HELSINGOR 
na Dinamarca. Chegada em HELSINGOR. Tempo na 
cidade de Hamlet, na qual se destaca o grande 
Castelo de Kronborg. Logo após, continuação à 
cidade de COPENHAGUE. Chegada no final da tarde.   

13 QUI. Copenhague-Berlim.-
Pela manhã visita panorâmica com guia local, à 
capital dinamarquesa que é a maior cidade escandi-
nava, repleta de contrastes: seu popular ¨Tivoli¨, o 
Palácio de Christianborg, Nyhavn, a estátua 
¨Pequena Sereia¨ ... A continuação saímos ao sul da 
Dinamarca. Em GEDSER tomamos o ferry, travessia 
de umas duas horas rumo a Alemanha. Chegada a 
Warnemunde continuação até BERLIM, chegada no 
final do dia.

14 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e 
pujante capital da Alemanha. Conheceremos o cen-
tro histórico, a ilha dos museus, o Reichstag, o 
Portão de Brandemburgo, suas artérias comerciais e 
seus parques. Conheceremos também o impressio-
nante Memorial do Holocausto e o Museu-memorial 
do Muro de Berlim.  Opçional-mente, sugere-se 
conhecer os arredores de Postdam  com seus belos 
palácios.  

15 SAB. Berlim- Dresden- Bamberg- Nuremberg.-
Saída rumo à DRESDEN, cidade que está situada 
junto ao Rio Elba e onde se poderá admirar seu palá-
cio. A viagem segue para a Baviera. Chegada em 
BAMBERG, belíssima cidade cheia de vida. Sugere-
se passear pela ¨Pequena Veneza¨. Continuação em 
direção a cidade histórica de NUREMBERG, a segun-
da cidade da Baviera, com longa história, onde se 
encontrava o Coliseu de Hitler.

16 DOM. Nuremberg- Kloster Weltenburg- 
Landshut -Dachau- Munique.-

O dia de hoje nos prepara grandes surpresas. Em 
Kelheim embarcaremos para realizar um rápido 
cruzeiro pelo vale do Danúbio, na zona das “gargan-
tas do Danúbio”. Chegada a KLOSTER WELTENBURG, 
um belíssimo mosteiro beneditino fundado no ano 
de 1040. Tempo para visita. Saída rumo a LANDSHUT, 
uma das cidades mais bonitas da Alemanha. Tempo 
para almoçar. À tarde, seguiremos para DACHAU, 
onde visitaremos o museu sobre o campo de con-
centração Nazista. À tarde, chegada a MUNIQUE, 
visitaremos o impressionante recinto da BMW WELT 
(mundo BMW), moderníssimas instalações de expo-
sições multifuncionais do grupo BMW, a prestigiada 
marca de automóveis alemã depois disso conhece-
remos o parque onde está localizado o 
Olympiastadion de grande beleza arquitetônica e 
onde foram realizados os famosos Jogos Olímpicos 
de 1972. Posteriormente disporemos de tempo livre 
no centro histórico onde você poderá desfrutar das 
típicas cervejarias.

17 SEG. Munique- Ulm- Tubingen- Stuttgart- 
Karlsruhe.-

Viajaremos para ULM, a cidade de Einstein às mar-
gens do rio Danúbio com sua enorme catedral em 
estilo gótico; seguiremos para  TÜBINGEN, cidade 
universitária muito pitoresca às margens do rio 
Neckar. Tempo para passear e almoçar. 
Posteriormente continuamos para STUTTGART, a 
capital de Baden-Wüttemberg que tem um agradá-
vel centro histórico. Nos hospedaremos en 
KARLSRUHE, cidade que foi capital do estado de 
Baden e onde se destaca seu grande palácio e jar-
dins. 

18 TER. Karlsruhe -Estrasburgo-Paris.-
Sairemos logo cedo para a França. Ao redor das dez 
da manhã chegaremos a ESTRASBURGO, faremos 
um passeio de barco pelos canais desta impressio-
nante cidade onde se mistura a cultura francesa e a 
cultura alemã. Posteriormente para tempo conhe-
cer sua impressionante catedral, o Parlamento 
Europeu e percorrer a pitoresca área da “Petite 

France.” A primeira hora da tarde saída a PARIS- 
onde chegamos ao final do día. Fim dos nossos ser-
viços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai 
precisar de uma noite adicional.

(Opç. 2) Centro da Europa e Escandinávia completo
Dias 1 - 14 como em Opç. 1
15 SAB. Berlim-Dresden-Praga.-
Viagem entre bosques até DRESDEN, cidade que, 
graças ao seu excepcional patrimônio arquitetônico 
e artístico, transformou-se em um dos principais 
centros turísticos da Alemanha. Tempo para almo-
çar e conhecer seus palácios. Posteriormente, saída 
rumo à República Tcheca. Chegada a PRAGA, à 
tarde. Visita panorâmica da cidade, uma das mais 
belas da Europa, onde se destacam: o Castelo, a 
Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos (nota: a 
visita poderá ser realizada no domingo). 
Finalizaremos nosso dia, com um traslado noturno 
ao centro da cidade, onde existem várias cerveja-
rias tradicionais.

16 DOM. Praga.-
Dia livre. Sugere-se passeio opcional para conhecer 
a “Praga Artística”, visitando: Mala Strana, Menino 
Jesus de Praga, São Nicolas, cruzeiro pelo rio 
Moldava, bairro judeu, etc...

17 SEG. Praga- Cesky Krumlov- Durstein- Viena.-
Saída de Praga no início da manhã rumo à CESKY 
KRUMLOV, bela e pequena cidade medieval, cerca-
da de muralhas. Tempo para passear e almoçar. No 
começo da tarde, saída com destino à Áustria. 
Parada em DURSTEIN, pitoresco povoado às mar-
gens do rio Danúbio, onde foi preso Ricardo Coração 
de Leão. Seguindo o Rio Danúbio, continuação até 
VIENA, capital austríaca. Chegada ao final da tarde. 

Nota:  Durante os meses do inverno, de novembro a 
março, não se visitará o vilarejo de Durstein porque 
chegaremos em horas noturnas e não há atividade 
nem recursos turísticos durante esse período.

18 TER. Viena.-
Pela manhã visita panorâmica da cidade, onde se 
poderá conhecer suas majestosas avenidas, belos 
palácios e grandes parques. À noite faremos um 
translado à Praça da Prefeitura, onde você poderá 
desfrutar de sua iluminação e da atividade noturna 
das ruas vizinhas.

19 QUA. Viena- Maribor- Ljubljana- Veneza.-
Sairemos de Viena, etapa de grande beleza paisagís-
tica. Viajaremos, entre altas montanhas, à Eslovênia. 
Breve parada em MARIBOR, um passeio junto da 
catedral e do castelo, e tempo para almoçar. Em 
LJUBLJANA tempo para passear pelo bonito centro 
desta pequena capital. À tarde viajaremos rumo ao 
Mar Adriático, entraremos na Itália. VENEZA, che-
gada prevista para o final da tarde. Alojamento na 
região de Mestre.

20 QUI. Veneza.-
Pela manhã, traslado em barco até a região da 
Praça de São Marcos de Veneza, cidade situada 
sobre um grupo de mais de 100 pequenas ilhas liga-
das por pontes e conheceremos caminhando com 
guia local os arredores da Praça de São Marcos, 
Basílica, Campanille da cidade dos canais. Tempo 
livre.  À tarde, sugere-se um passeio opcional em 
gôndola.

21 SEX. Veneza- Lugano- Lucerna- Zurique.-
Seguindo o Vale do Pó, entrada na Suíça. Etapa de 
grande beleza paisagística, na região dos Lagos 
Alpinos. Chegada a LUGANO. Tempo para almoçar e 
passear pela capital da região Suíça de idioma ita-
liano, à beira do grande lago. Após a hora do almoço, 
passagem pelo túnel de São Gotardo, os Alpes. 
Chegada em LUCERNA no meio da tarde e pausa 
para conhecer a lindíssima cidade suíça à beira de 
seu lago. Continuação até ZURIQUE e chegada ao 
final da tarde, onde poderá fazer um passeio junto 
ao lago. 

22 SAB. Zurique-Berna- Paris.-
Entre colinas, continuação até BERNA, capital da 
confederação helvética e extraordinária cidade 
medieval. Tempo para passear e almoçar. No come-
ço da tarde, viajamos rumo à França, passando por 
belas paisagens de lagos na região de Franco-
Condado. Chegada a PARIS no final do dia.Fim dos 
nossos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional.

NOTA IMPORTANTE

Por motivos climatológicos de força maior, em 
raras ocasiões, os horários dos ferris utilizados 
podem variar adaptando-se ao programa do dia 
afetado. 
Recomendamos viajar com cartão de crédito inter-
nacional nos países escandinavos nos quais cada 
vez mais é frequente o não aceite de dinheiro em 
espécie para realizar pagamentos (comércios, res-
taurantes, etc).
A luz solar, especificamente nos países do norte 
da Europa, é muito variável em função da época 
do ano, fazendo com que vivamos experiências 
diferentes no verão os dias são muito longos che-
gando a ter pouco período sem sol enquanto que 
no inverno tem muitas poucas horas de luz solar, 
predominando a noite durante o dia.

O PREÇO INCLUÍ

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol/português, 
seguro básico de viagem, café da manhã tipo 
buffet. 

• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Versalhes em Paris.
• Barco: fiorde Sogner , Pelo vale de Danúbio, 

Passeio pelos canais em Strasbourg.
• Visita Panorâmica em: Paris, Amsterdã, Oslo, 

Estocolmo, Copenhague, Berlim.
• Traslado Noturno: Bairro das Cervejarias em 

Munique.
• Traslado: Bairro de Montmartre em Paris.
• Entradas: Fábrica - Museu de Diamantes em 

Amsterdã,  Igreja da madeira de Borgund em 
Bergen em Bergensacar eso , Memorial do 
Holocausto; Museu do Muro, Museu do Campo 
de Concentração de Dachau; BMW WELT 
Mundo BMW Em Munique.

• Ferry: Dinamarca - Noruega, tramos en la 
costa Noruega, Suécia - Dinamarca, 
Dinamarca - Alemanha.

• Funicular: Mount Flouyen em Bergen.

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Tronchetto / Praça de São Marcos / 

Tronchetto em Veneza.
• Visita Panorâmica em: Praga, Viena, Veneza.
• Traslado Noturno: Centro histórico de Praga, 

Praça da Prefeitura em Viena..
• Entradas: Fábrica cristal de Murano em 

Veneza.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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01 QUA. Copenhague.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá 
de tarde informação para o início do seu roteiro, ou através 
dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

02 QUI. Copenhague- Odense- Aarhus.-
Pela manhã, visita panorâmica com guia local à capital 
dinamarquesa, a maior cidade escandinava, repleta de con-
trastes: seu popular Tivoli, o palácio de Christianborg, os 
bares de Nyhavn, a ¨Pequena Sereia¨.... 

Sairemos e viajaremos para Jutlândia. Durante o trajeto 
percorreremos uma ponte de 20 km sobre o mar e pararemos 
em ODENSE onde poderemos visitar sua catedral gótica e a 
casa de Andersen.  Chegada a AARHUS e traslado ao nosso 
hotel. 

03 SEX. Aarhus- Kristiansand - Flekkefjord - 
Stavanger.-

A viagem segue até HIRSTHALS, de onde se embarcará em um 
ferry para travessia do Mar do Norte, rumo à Noruega. 
Continuação pela costa sul da Noruega, com bonitas paisa-
gens. Parada no pitoresco povoado de FLEKKEFJORD. 
Chegada e tempo livre em STAVANGER, bonita cidade com 
seu ativo porto ao lado dos fiordes. 
Nota: duração aproximada do ferry rumo a Noruega de 3 
horas; os horários dos ferrys são variáveis, normalmente se 
reserva um tempo para almoçar à bordo.

04 SAB. Stavanger- Bergen.-
Ao sair da cidade pararemos no monumento ¨Espadas na 
Rocha¨, onde recordaremos os Vikings. Prosseguiremos em 
uma etapa de grande beleza paisagística. A viagem segue por 
meio de túneis, pontes e trechos em barco, acompanhando a 
costa norueguesa dos fiordes. Um dos túneis sob o mar é o 
que alcança a maior profundidade no mundo. Duas tranqui-
las e espetaculares travessias em barco. Chegada em 
BERGEN na hora do almoço. Subida de bondinho incluída ao 
Monte Flouyen, de onde se terá uma visão maravilhosa da 
cidade e do fiorde de Bergen. Tarde livre na capital dos fior-
des.

05 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoje as paisagens são novamente fantásticas: imagens do 
interior da Noruega; fiordes, geleiras, lagos e bosques. 
Viajaremos rumo ao FIORDE SOGNE, o maior dos fiordes 
noruegueses, antes de chegar pararemos na bela cachoeira 
de TVINDEFOSSEN. Embarcaremos em um magnífico cruzei-
ro entre as cidades de Gudvangen e Flam; fantásticas paisa-
gens durante a travessia de algo mais de duas horas. 
Continuaremos entre magníficos espaços onde não faltam 
paisagens nevadas, passaremos pelo túnel de Aurland – um 
dos mais longos do mundo –, visitaremos (ingresso incluído) 
a igreja de madeira de BORGUND, do século XII, considerada 
a igreja medieval de madeira mais bem conservada da 
Noruega. Chegada a OSLO, tempo livre. Seu porto, as ruas 
centrais, as obras de arte do Parque Frogner.

06 SEG. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica com guia local à capital 
Noruega, cidade que combina uma vibrante Arquitectura 
moderna com seus edifícios clássicos, um magnífico meio 
paisagístico e grandes parques com esculturas. Oslo é consi-
derada a “capital verde europeia”. Após a visita, caso deseje, 
poderá conhecer o Museu dos Vikings. Saída rumo à Suécia. 
Paisagens de bosques e lagos. Parada em OREBRO, histórica 
cidade junto a um formoso lago com um grande castelo e 
bonito centro histórico.  Chegada a ESTOCOLMO ao final do 
dia.

07 TER. Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica à belíssima capital constru-
ída nas 13 ilhas unidas entre si. Conheceremos Gamla Stand 
ou “Cidade entre as Pontes”, centro histórico da cidade cheio 
de vida onde estão muitos dos edifícios monumentais como 
o Museu Nobel, situado junto à Praça de Stortorget, que 
homenageia os ganhadores dos Prêmios Nobel, a Catedral ou 
o Palácio Real. Quando for possível poderemos desfrutar de 
uma bela vista a partir do mirante de Fjällgatan. Tempo livre. 
Recomendamos conhecer seus museus e parques.  Sugerimos 
que opcionalmente faça uma visita à prefeitura e ao navio-
-museu Vasa.

08 QUA. Estocolmo- Ferry- Noite a bordo.-
Dia livre. No final da tarde, embarque num moderno ferry, em 
camarotes duplos com banheiro privativo rumo à Finlândia.

09 QUI. Turku-Naantali-Helsinque.-
Ao amanhecer, recomenda-se subir ao convés. A chegada à 
Finlândia se realiza contornando o arquipélago de Aland, 
com centenas de ilhas cobertas por bosques, podendo-se 
admirar belas paisagens. Desembarque em TURKU e passeio 
por esta cidade de forte influência sueca. A viagem segue à 
cidade vizinha de NAANTALI, pitoresco povoado com seus 
casebres de madeira junto ao mar. Continuação até 
HELSINQUE. Chegada e tempo para passear e almoçar. Tarde 
livre, você poderá conhecer esta cidade com seu antigo mer-
cado, a influência russa em seus edifícios e igrejas.

10 SEX. Helsinque- Tallinn.-
Faremos um passeio de barco (transporte regular aquático) 
às ilhas de Suomenlinna, seis ilhas onde se destaca a grande 
fortaleza que protegia a entrada da cidade e que foi declara-
da Patrimônio da Humanidade – Passeio pela área (podere-

mos passar de uma ilha para outra através de suas pequenas 
pontes para pedestres). À tarde tomaremos o ferry rumo à 
Estônia; travessia de algo mais de duas horas e meia; lhe 
sugerimos que aproveite para admirar a saída de Helsinque e 
as ilhas existentes ao seu redor. Chegada a Tallinn.

11 SAB. Tallinn.-
A capital da Estônia é uma maravilhosa cidade que mantém 
conservado intacto seu núcleo medieval. Visita panorâmica 
da cidade incluída, onde se passará por suas muralhas, igre-
jas, praças e ruas cheias de vida turística. Tarde livre.

12 DOM. Tallinn- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravessando bosques e planícies, chegada à PARNU, popu-
lar cidade balneária. Posteriormente, passagem à Letônia. 
Em TURAIDA, oportunidade para conhecer seu castelo 
medieval, rodeado por um grande parque com esculturas. 
Almoço incluído. Um passeio por SIGULDA, pequena capital 
com muito encanto numa região de belas paisagens. 
Chegada à RIGA no meio da tarde.

13 SEG. Riga.-
Visita panorâmica da capital que é a maior e mais moderna 
cidade dos Países Bálticos e onde se conservam o rastro da 
época soviética. Tarde livre. 

14 TER. Riga- Palácio Rundale- Monte das Cruzes- 
Trakai- Vilnius.-

Sairemos cedo rumo à LITUÂNIA, durante o trajeto conhece-
remos o PALÁCIO BARROCO DE RUNDALE construído pelo 
mesmo arquiteto que realizou o Museu Hermitage em São 
Petersburgo. Entraremos na Lituânia, país que recebeu uma 
forte influência católica: o impressionante MONTE DAS 
CRUZES nos recorda tal fato com dezenas de milhares de 
cruzes de todos os tamanhos. Almoço incluído durante o 
trajeto. Depois disso conheceremos TRAKAI, o belíssimo cas-
telo localizado em uma ilha de um lago muito próximo a 
Vilnius. VILNIUS, alojamento.  
Nota: De acordo com a duração da luz solar a visita ao Castelo 
de Trakai poderá ser efetuada na quarta-feira, após a visita 
da cidade.

15 QUA. Vilnius.-
Visita panorâmica da cidade. Construída sobre sete colinas 
(como Roma, cidade com a qual gosta de ser comparada). 
Suas igrejas barrocas, suas muralhas, seu castelo, suas ruas 
comerciais localizadas no centro, suas 1.200 casas medie-
vais.  Tarde livre. 

16 QUI. Vilnius-Grutas Park-Augustow-Varsóvia.-
Viajaremos para Polônia. Entre belas paisagens conhecere-
mos o GRUTAS PARK, conhecido como ¨O mundo de Stalin¨, 
um parque com 86 estátuas da época soviética. Parada para 
almoçar na agradável cidade de AUGUSTOW junto a um lago. 
Seguiremos para o centro da Polônia. Chegada a VARSÓVIA 
no final do dia.- 

17 SEX. Varsóvia- Poznan.-
Pela manhã, visita panorâmica, onde se conhecerá a cidade 
velha, o Castelo Real, o monumento em memória do Gueto 
judeu e o Parque Lazienki. Tempo livre para passear e almo-
çar.  No meio da tarde (aproximadamente 14.30 horas), saída 
em direção à região da Pomerânia. Chegada em POZNAN, 
cidade movimentada com uma magnífica praça no centro. 
Tempo livre para passear.

18 SAB. Poznan- Berlim.-
Saída pela manhã de Poznan em direção à Alemanha. 
Chegada em BERLIM ao redor do meio dia. Fim dos nossos 
serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se vai preci-
sar de uma noite adicional. 

Grande Rota Escandinávia e Bálticos 

DESDE 2644E- DIAS 18

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

ID:18604 DBL INDIV
T.Alt $ 2713 3841

T. Med $ 2750 3878

T.Baixa $ 2644 3772

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de força maior, 
em raras ocasiões, os horários dos ferris uti-
lizados podem variar adaptando-se ao pro-
grama do dia afetado. 
Recomendamos viajar com cartão de crédito 
internacional nos países escandinavos nos 
quais cada vez mais é frequente o não aceite 
de dinheiro em espécie para realizar paga-
mentos (comércios, restaurantes, etc).
A luz solar, especificamente nos países do 
norte da Europa, é muito variável em função 
da época do ano, fazendo com que vivamos 
experiências diferentes no verão os dias são 
muito longos chegando a ter pouco período 
sem sol enquanto que no inverno tem muitas 
poucas horas de luz solar, predominando a 
noite durante o dia.

Abr.20: 29
Mai.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Set.20: 02, 09, 16, 23, 30
Out.20: 07, 21
Nov.20: 04
Dez.20: 23
Jan.21: 06
Fev.21: 03
Mar.21: 03

RIGA, LETONIA

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS

O PREÇO INCLUÍ

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ôni-
bus guia falando espanhol/português, seguro 
básico de viagem, café da manhã tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada 
• Barco: fiorde Sogner , Nas ilhas de Soumenlinna 

em Helsinque.
• Visita Panorâmica em: Copenhague, Oslo, 

Estocolmo, Tallinn, Riga, Vilnius, Varsóvia.
• Entradas: Igreja da madeira de Borgund em 

Bergen, Castelo de Turaida, Palácio de Rundale, 
Castelo em Trakai, Grutas Park.

• Ferry: Dinamarca - Noruega, trâmite na costa 
Noruega, Estocolmo Suécia / Turku (Fim), 
Helsinque (Finlan) / Tallinn (Eston).

• Funicular: Mount Flouyen em Bergen.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: Turaida, 

Rundale
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Estocolmo

Trakai

Turku Helsinque

 Tallinn

Riga

Vilnius

2

1
1

2

2

2

O PREÇO INCLUÍ

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 569E-DIAS 5/7/11
DATAS DE SAÍDA

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol/ português, 
seguro básico de viagem, café da manhã tipo 
buffet. 

• Inclui traslado de chegada
• Barco: Nas ilhas de Soumenlinna em Helsinque.
• Visita Panorâmica em: Estocolmo.
• Ferry: Estocolmo Suécia / Turku Fim.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Barco: Nas ilhas de Soumenlinna em Helsinque.
• Visita Panorâmica em: Tallinn.
• Ferry: Helsinque Finlan / Tallinn Eston.
• 
• (Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Riga, Vilnius.
• Entradas: Castelo de Turaida, Palácio de 

Rundale, Castelo em Trakai.
• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: Turaida, 

Rundale.

(Opç. 1) Capitais do Báltico de Estocolmo a Helsinque
01 SEG. Estocolmo.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos locali-
zados na recepção do hotel.

02 TER. Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica à belíssima capital 
construída nas 13 ilhas unidas entre si. Conheceremos 
Gamla Stand ou “Cidade entre as Pontes”, centro his-
tórico da cidade cheio de vida onde estão muitos dos 
edifícios monumentais como o Museu Nobel, situado 
junto à Praça de Stortorget, que homenageia os 
ganhadores dos Prêmios Nobel, a Catedral ou o 
Palácio Real. Quando for possível poderemos desfru-
tar de uma bela vista a partir do mirante de Fjällgatan. 
Tempo livre. Recomendamos conhecer seus museus e 
parques.  Sugerimos que opcionalmente faça uma 
visita à prefeitura e ao navio-museu Vasa.

03 QUA. Estocolmo- Ferry- Noite a bordo.-
Dia livre. No final da tarde, embarque num moderno 
ferry, em camarotes duplos com banheiro privativo 
rumo à Finlândia.

04 QUI. Turku-Naantali-Helsinque.-
Ao amanhecer, recomenda-se subir ao convés. A che-
gada à Finlândia se realiza contornando o arquipéla-
go de Aland, com centenas de ilhas cobertas por 
bosques, podendo-se admirar belas paisagens. 
Desembarque em TURKU e passeio por esta cidade de 
forte influência sueca. A viagem segue à cidade vizi-
nha de NAANTALI, pitoresco povoado com seus case-
bres de madeira junto ao mar. Continuação até 
HELSINQUE. Chegada e tempo para passear e almo-
çar. Tarde livre, você poderá conhecer esta cidade 
com seu antigo mercado, a influência russa em seus 
edifícios e igrejas.

05 SEX. Helsinque.-
Faremos um passeio de barco (transporte regular 
aquático) às ilhas de Suomenlinna, seis ilhas onde se 
destaca a grande fortaleza que protegia a entrada da 
cidade e que foi declarada Patrimônio da Humanidade 
– Passeio pela área (poderemos passar de uma ilha 
para outra através de suas pequenas pontes para 
pedestres). 
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu voo 
para saber se vai precisar de uma noite adicional.

(Opç. 2) Capitais Bálticas de Estocolmo a Tallinn
Dias 1 - 4 como em Opç. 1
05 SEX. Helsinque- Tallinn.-
Faremos um passeio de barco (transporte regular 
aquático) às ilhas de Suomenlinna, seis ilhas onde se 
destaca a grande fortaleza que protegia a entrada da 
cidade e que foi declarada Patrimônio da Humanidade 
– Passeio pela área (poderemos passar de uma ilha 
para outra através de suas pequenas pontes para 

pedestres). À tarde tomaremos o ferry rumo à Estônia; 
travessia de algo mais de duas horas e meia; lhe 
sugerimos que aproveite para admirar a saída de 
Helsinque e as ilhas existentes ao seu redor. Chegada 
a Tallinn.

06 SAB. Tallinn.-
A capital da Estônia é uma maravilhosa cidade que 
mantém conservado intacto seu núcleo medieval. 
Visita panorâmica da cidade incluída, onde se pas-
sará por suas muralhas, igrejas, praças e ruas cheias 
de vida turística. Tarde livre.

07 DOM. Tallinn.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 3) Capitais Bálticas do Estocolmo para Vilnius
Dias 1 - 6 como em Opç. 2
07 DOM. Tallinn- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravessando bosques e planícies, chegada à PARNU, 
popular cidade balneária. Posteriormente, passagem 
à Letônia. Em TURAIDA, oportunidade para conhecer 
seu castelo medieval, rodeado por um grande parque 
com esculturas. Almoço incluído. Um passeio por 
SIGULDA, pequena capital com muito encanto numa 
região de belas paisagens. Chegada à RIGA no meio 
da tarde.

08 SEG. Riga.-
Visita panorâmica da capital que é a maior e mais 
moderna cidade dos Países Bálticos e onde se conser-
vam o rastro da época soviética. Tarde livre. 

09 TER. Riga- Palácio Rundale- Monte das Cruzes- 
Trakai- Vilnius.-

Sairemos cedo rumo à LITUÂNIA, durante o trajeto 
conheceremos o PALÁCIO BARROCO DE RUNDALE 
construído pelo mesmo arquiteto que realizou o 
Museu Hermitage em São Petersburgo. Entraremos 
na Lituânia, país que recebeu uma forte influência 
católica: o impressionante MONTE DAS CRUZES nos 
recorda tal fato com dezenas de milhares de cruzes 
de todos os tamanhos. Almoço incluído durante o 
trajeto. Depois disso conheceremos TRAKAI, o belíssi-
mo castelo localizado em uma ilha de um lago muito 
próximo a Vilnius. VILNIUS, alojamento.  

Nota: De acordo com a duração da luz solar a visita ao 
Castelo de Trakai poderá ser efetuada na quarta-feira, 
após a visita da cidade.

10 QUA. Vilnius.-
Visita panorâmica da cidade. Construída sobre sete 
colinas (como Roma, cidade com a qual gosta de ser 
comparada). Suas igrejas barrocas, suas muralhas, 
seu castelo, suas ruas comerciais localizadas no cen-
tro, suas 1.200 casas medievais.  Tarde livre. 

11 QUI. Vilnius.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

No se pernocta

Nº noches pernocta

Início Ruta

1

Capitais Bálticas 

NOTA IMPORTANTE

Por motivos climatológicos de força maior, 
em raras ocasiões, os horários dos ferris utili-
zados podem variar adaptando-se ao progra-
ma do dia afetado. 
Recomendamos viajar com cartão de crédito 
internacional nos países escandinavos nos 
quais cada vez mais é frequente o não aceite 
de dinheiro em espécie para realizar paga-
mentos (comércios, restaurantes, etc).
A luz solar, especificamente nos países do 
norte da Europa, é muito variável em função 
da época do ano, fazendo com que vivamos 
experiências diferentes no verão os dias são 
muito longos chegando a ter pouco período 
sem sol enquanto que no inverno tem muitas 
poucas horas de luz solar, predominando a 
noite durante o dia.

estocolmo a Tallinn opção 2

de Estocolmo para Vilnius opção 3
Estocolmo a Helsinque opção 1

OPÇÃO 1
ID: 19236 

OPÇÃO 2
ID: 19237 

OPÇÃO 3
ID: 18575

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alta $ 590 925 872 1351 1378 2043

T. Media $ 590 925 904 1383 1415 2080

*T.Extra $ 569 904 846 1325 1356 2021

(Opç. 3 = Opç. 1 com as seguintes 
diferenças)

(Opç. 1 e 2)

(Opç. 2 e 3)

Abr.20: 13, 27
Mai.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Set.20: 07, 14, 21, 28

Out.20: 05, 12, 26
Nov.20: 09
Dez.20: 28
Jan.21: 11
Fev.21: 08
Mar.21: 08

Jun.20: 29
Ago.20: 31
Out.20: 26

Nov.20: 09
Dez.20: 28

naantali, finland
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Contorno Báltico 
01 QUI. Berlim.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou 
através dos cartazes informativos localizados na recep-
ção do hotel.

02 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e pujante 
capital da Alemanha. Conheceremos o centro histórico, a 
ilha dos museus, o Reichstag, o Portão de Brandemburgo, 
suas artérias comerciais e seus parques. Conheceremos 
também o impressionante Memorial do Holocausto e o 
Museu-memorial do Muro de Berlim.  Opçionalmente, 
sugere-se conhecer os arredores de Postdam  com seus 
belos palácios.  

03 SAB. Berlim-Copenhague.-
Tempo livre em BERLIM. às 11:30 saída rumo ao norte da 
Alemanha. Na cidade de Rostock, embarque em ferry 
(saída prevista às 15:30 horas) cruzando o mar Báltico 
rumo à Dinamarca. Travessia com duração aproximada 
de duas horas. Desembarque na Dinamarca e continua-
ção da viagem através de agradáveis paisagens. 
Chegada em COPENHAGUE no final do dia.

04 DOM. Copenhague.-
Pela manhã visita panorâmica com guia local, à capital 
dinamarquesa que é a maior cidade escandinava, reple-
ta de contrastes: seu popular ¨Tivoli¨, o Palácio de 
Christianborg, Nyhavn, a estátua ¨Pequena Sereia¨... 
Tarde livre.

05 SEG. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- 
Mariefred- Estocolmo.-

A viagem continua até HELSINGOR, a cidade de Hamlet, 
na qual se destaca seu grande Castelo de Kronborg. em 
seguida a viagem prossegue para a SUÉCIA com uma 
curta travessia em ferry (viagem curta de 20 minutos, na 
qual se recomenda realizar câmbio monetário para obter 
Coroas Suecas). A viagem prossegue entre paisagens de 
lagos grandes e densas florestas. Em JONKOPING, tempo 
para passear e almoçar nesta pequena cidade moderna 
com seu grande lago. A viagem segue até MARIEFRED, 
pitoresco povoado com casas tradicionais, o pequeno 
porto desportivo e o seu castelo. Tempo para passear. 
Continuação à ESTOCOLMO. Chegada no final do dia.

06 TER. Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica à belíssima capital 
construída nas 13 ilhas unidas entre si. Conheceremos 
Gamla Stand ou “Cidade entre as Pontes”, centro históri-
co da cidade cheio de vida onde estão muitos dos edifí-
cios monumentais como o Museu Nobel, situado junto à 
Praça de Stortorget, que homenageia os ganhadores dos 
Prêmios Nobel, a Catedral ou o Palácio Real. Quando for 
possível poderemos desfrutar de uma bela vista a partir 
do mirante de Fjällgatan. Tempo livre. Recomendamos 
conhecer seus museus e parques.  Sugerimos que opcio-
nalmente faça uma visita à prefeitura e ao navio-museu 
Vasa.

07 QUA. Estocolmo- Ferry- Noite a bordo.-
Dia livre. No final da tarde, embarque num moderno 
ferry, em camarotes duplos com banheiro privativo 
rumo à Finlândia.

08 QUI. Turku-Naantali-Helsinque.-
Ao amanhecer, recomenda-se subir ao convés. A chega-
da à Finlândia se realiza contornando o arquipélago de 
Aland, com centenas de ilhas cobertas por bosques, 
podendo-se admirar belas paisagens. Desembarque em 
TURKU e passeio por esta cidade de forte influência 
sueca. A viagem segue à cidade vizinha de NAANTALI, 
pitoresco povoado com seus casebres de madeira junto 
ao mar. Continuação até HELSINQUE. Chegada e tempo 
para passear e almoçar. Tarde livre, você poderá conhe-
cer esta cidade com seu antigo mercado, a influência 
russa em seus edifícios e igrejas.

09 SEX. Helsinque- Tallinn.-
Faremos um passeio de barco (transporte regular aquá-
tico) às ilhas de Suomenlinna, seis ilhas onde se destaca 
a grande fortaleza que protegia a entrada da cidade e 
que foi declarada Patrimônio da Humanidade – Passeio 
pela área (poderemos passar de uma ilha para outra 
através de suas pequenas pontes para pedestres). À 
tarde tomaremos o ferry rumo à Estônia; travessia de 
algo mais de duas horas e meia; lhe sugerimos que apro-
veite para admirar a saída de Helsinque e as ilhas exis-
tentes ao seu redor. Chegada a Tallinn.

10 SAB. Tallinn.-
A capital da Estônia é uma maravilhosa cidade que man-
tém conservado intacto seu núcleo medieval. Visita 
panorâmica da cidade incluída, onde se passará por 
suas muralhas, igrejas, praças e ruas cheias de vida 
turística. Tarde livre.

11 DOM. Tallinn- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravessando bosques e planícies, chegada à PARNU, 
popular cidade balneária. Posteriormente, passagem à 
Letônia. Em TURAIDA, oportunidade para conhecer seu 
castelo medieval, rodeado por um grande parque com 

esculturas. Almoço incluído. Um passeio por SIGULDA, 
pequena capital com muito encanto numa região de 
belas paisagens. Chegada à RIGA no meio da tarde.

12 SEG. Riga.-
Visita panorâmica da capital que é a maior e mais 
moderna cidade dos Países Bálticos e onde se conservam 
o rastro da época soviética. Tarde livre. 

13 TER. Riga- Palácio Rundale- Monte das 
Cruzes- Trakai- Vilnius.-

Sairemos cedo rumo à LITUÂNIA, durante o trajeto 
conheceremos o PALÁCIO BARROCO DE RUNDALE cons-
truído pelo mesmo arquiteto que realizou o Museu 
Hermitage em São Petersburgo. Entraremos na Lituânia, 
país que recebeu uma forte influência católica: o impres-
sionante MONTE DAS CRUZES nos recorda tal fato com 
dezenas de milhares de cruzes de todos os tamanhos. 
Almoço incluído durante o trajeto. Depois disso conhece-
remos TRAKAI, o belíssimo castelo localizado em uma 
ilha de um lago muito próximo a Vilnius. VILNIUS, aloja-
mento.  

Nota: De acordo com a duração da luz solar a visita ao 
Castelo de Trakai poderá ser efetuada na quarta-feira, 
após a visita da cidade.

14 QUA. Vilnius.-
Visita panorâmica da cidade. Construída sobre sete 
colinas (como Roma, cidade com a qual gosta de ser 
comparada). Suas igrejas barrocas, suas muralhas, seu 
castelo, suas ruas comerciais localizadas no centro, suas 
1.200 casas medievais.  Tarde livre. 

15 QUI. Vilnius-Grutas Park-Augustow-
Varsóvia.-

Viajaremos para Polônia. Entre belas paisagens conhe-
ceremos o GRUTAS PARK, conhecido como ¨O mundo de 
Stalin¨, um parque com 86 estátuas da época soviética. 
Parada para almoçar na agradável cidade de AUGUSTOW 
junto a um lago. Seguiremos para o centro da Polônia. 
Chegada a VARSÓVIA no final do dia.- 

16 SEX. Varsóvia- Poznan.-
Pela manhã, visita panorâmica, onde se conhecerá a 
cidade velha, o Castelo Real, o monumento em memória 
do Gueto judeu e o Parque Lazienki. Tempo livre para 
passear e almoçar.  No meio da tarde (aproximadamente 
14.30 horas), saída em direção à região da Pomerânia. 
Chegada em POZNAN, cidade movimentada com uma 
magnífica praça no centro. Tempo livre para passear.

17 SAB. Poznan- Berlim.-
Saída pela manhã de Poznan em direção à Alemanha. 
Chegada em BERLIM ao redor do meio dia. Fim dos nos-
sos serviços. Verifique a hora de seu voo para saber se 
vai precisar de uma noite adicional. 

DESDE 2207E- DIAS 17

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

ID: 18590 DBL INDIV
T.Alt $ 2298 3335
T. Med $ 2298 3335
T.Baixa $ 2207 3244

Estocolmo

Trakai

Augustow

Turku Helsinque

 Tallinn

Riga

Vilnius

Varsóvia Berlim
Poznan

Copenhague

Jonkopink

Marifreid

2

2

1

1
1

2

2

2

2

1

Abr.20: 09, 23, 30
Mai.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Set.20: 03, 10, 17, 24
Out.20: 01, 08, 22
Nov.20: 05

NOTA IMPORTANTE
Por motivos climatológicos de força maior, 
em raras ocasiões, os horários dos ferris uti-
lizados podem variar adaptando-se ao pro-
grama do dia afetado. 
Recomendamos viajar com cartão de crédito 
internacional nos países escandinavos nos 
quais cada vez mais é frequente o não aceite 
de dinheiro em espécie para realizar paga-
mentos (comércios, restaurantes, etc).
A luz solar, especificamente nos países do 
norte da Europa, é muito variável em função 
da época do ano, fazendo com que vivamos 
experiências diferentes no verão os dias são 
muito longos chegando a ter pouco período 
sem sol enquanto que no inverno tem muitas 
poucas horas de luz solar, predominando a 
noite durante o dia.

tallín, estonia
adelia

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS

O PREÇO INCLUÍ

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito 
em ônibus guia falando espanhol/portu-
guês, seguro básico de viagem, café da 
manhã tipo buffe. 

• Inclui traslado de chegada 
• Barco: Nas ilhas de Soumenlinna em 

Helsinque.
• Visita Panorâmica em: Berlim, 

Copenhague, Estocolmo, Tallinn, Riga, 
Vilnius, Varsóvia.

• Entradas: Memorial do Holocausto; 
Museu do Muro, Castelo de Turaida, 
Palácio de Rundale, Castelo em Trakai, 
Grutas Park.

• Ferry: Rostock (Alem) / Gedser (Dinam), 
Helsingor (Dinam) / Suecia, Estocolmo 
Suécia / Turku Fim, Helsinque Finlan / 
Tallinn Eston.

• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Turaida, Rundale.

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones
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Estocolmo

Trakai

Augustow

Bratislava 

Oslo
Turku Helsinque

 Tallinn

Riga

Vilnius

Budapeste

Viena

Wroclaw

Praga

Varsóvia

1 2

1

2

1

2

2

2

2

2

1

NOTA IMPORTANTE

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 1894E-DIAS 16/19
DATAS DE SAÍDA

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

(Opç. 1) Escandinávia, Bálticos e Capitais do Leste 
Fim Praga
01 DOM. Oslo.-
Bem vindos. Tempo livre. Recebera informação para 
o começo de seu tour no final da tarde, ou a través 
dos cartazes informativos localizados na recepção 
do hotel.

02 SEG. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica com guia local à 
capital Noruega, cidade que combina uma vibrante 
Arquitectura moderna com seus edifícios clássicos, 
um magnífico meio paisagístico e grandes parques 
com esculturas. Oslo é considerada a “capital verde 
europeia”. Após a visita, caso deseje, poderá conhe-
cer o Museu dos Vikings. Saída rumo à Suécia. 
Paisagens de bosques e lagos. Parada em OREBRO, 
histórica cidade junto a um formoso lago com um 
grande castelo e bonito centro histórico.  Chegada a 
ESTOCOLMO ao final do dia.

03 TER. Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica à belíssima capital 
construída nas 13 ilhas unidas entre si. Conheceremos 
Gamla Stand ou “Cidade entre as Pontes”, centro 
histórico da cidade cheio de vida onde estão muitos 
dos edifícios monumentais como o Museu Nobel, 
situado junto à Praça de Stortorget, que homenageia 
os ganhadores dos Prêmios Nobel, a Catedral ou o 
Palácio Real. Quando for possível poderemos des-
frutar de uma bela vista a partir do mirante de 
Fjällgatan. Tempo livre. Recomendamos conhecer 
seus museus e parques.  Sugerimos que opcional-
mente faça uma visita à prefeitura e ao navio-mu-
seu Vasa.

04 QUA. Estocolmo- Ferry- Noite a bordo.-
Dia livre. No final da tarde, embarque num moderno 
ferry, em camarotes duplos com banheiro privativo 
rumo à Finlândia.

05 QUI. Turku-Naantali-Helsinque.-
Ao amanhecer, recomenda-se subir ao convés. A 
chegada à Finlândia se realiza contornando o arqui-
pélago de Aland, com centenas de ilhas cobertas por 
bosques, podendo-se admirar belas paisagens. 
Desembarque em TURKU e passeio por esta cidade 
de forte influência sueca. A viagem segue à cidade 
vizinha de NAANTALI, pitoresco povoado com seus 
casebres de madeira junto ao mar. Continuação até 
HELSINQUE. Chegada e tempo para passear e almo-
çar. Tarde livre, você poderá conhecer esta cidade 
com seu antigo mercado, a influência russa em seus 
edifícios e igrejas.

06 SEX. Helsinque- Tallinn.-
Faremos um passeio de barco (transporte regular 
aquático) às ilhas de Suomenlinna, seis ilhas onde se 
destaca a grande fortaleza que protegia a entrada 
da cidade e que foi declarada Patrimônio da 
Humanidade – Passeio pela área (poderemos passar 
de uma ilha para outra através de suas pequenas 
pontes para pedestres). À tarde tomaremos o ferry 
rumo à Estônia; travessia de algo mais de duas horas 
e meia; lhe sugerimos que aproveite para admirar a 
saída de Helsinque e as ilhas existentes ao seu redor. 
Chegada a Tallinn.

07 SAB. Tallinn.-
A capital da Estônia é uma maravilhosa cidade que 
mantém conservado intacto seu núcleo medieval. 
Visita panorâmica da cidade incluída, onde se pas-
sará por suas muralhas, igrejas, praças e ruas cheias 
de vida turística. Tarde livre.

08 DOM. Tallinn- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravessando bosques e planícies, chegada à PARNU, 
popular cidade balneária. Posteriormente, passa-
gem à Letônia. Em TURAIDA, oportunidade para 
conhecer seu castelo medieval, rodeado por um 
grande parque com esculturas. Almoço incluído. Um 
passeio por SIGULDA, pequena capital com muito 
encanto numa região de belas paisagens. Chegada à 
RIGA no meio da tarde.

09 SEG. Riga.-
Visita panorâmica da capital que é a maior e mais 
moderna cidade dos Países Bálticos e onde se con-
servam o rastro da época soviética. Tarde livre. 

10 TER. Riga- Palcio Rundale- Monte das Cruzes- 
Trakai- Vilnius.-

Sairemos cedo rumo à LITUÂNIA, durante o trajeto 
conheceremos o PALÁCIO BARROCO DE RUNDALE 
construído pelo mesmo arquiteto que realizou o 
Museu Hermitage em São Petersburgo. Entraremos 

na Lituânia, país que recebeu uma forte influência 
católica: o impressionante MONTE DAS CRUZES nos 
recorda tal fato com dezenas de milhares de cruzes 
de todos os tamanhos. Almoço incluído durante o 
trajeto. Depois disso conheceremos TRAKAI, o belís-
simo castelo localizado em uma ilha de um lago 
muito próximo a Vilnius. VILNIUS, alojamento.  

Nota: De acordo com a duração da luz solar a visita 
ao Castelo de Trakai poderá ser efetuada na quarta-
-feira, após a visita da cidade.

11 QUA. Vilnius.-
Visita panorâmica da cidade. Construída sobre sete 
colinas (como Roma, cidade com a qual gosta de ser 
comparada). Suas igrejas barrocas, suas muralhas, 
seu castelo, suas ruas comerciais localizadas no cen-
tro, suas 1.200 casas medievais.  Tarde livre. 

12 QUI. Vilnius-Grutas Park-Augustow-Varsóvia.-
Viajaremos para Polônia. Entre belas paisagens 
conheceremos o GRUTAS PARK, conhecido como ¨O 
mundo de Stalin¨, um parque com 86 estátuas da 
época soviética. Parada para almoçar na agradável 
cidade de AUGUSTOW junto a um lago. Seguiremos 
para o centro da Polônia. Chegada a VARSÓVIA no 
final do dia.- 

13 SEX. Varsóvia.-
Incluímos pela manhã uma visita panorâmica de 
VARSÓVIA, a cidade velha, o Castelo Real, o monu-
mento em memória do Gheto judio, o Parque Lazienki. 
Tarde livre.

14 SAB. Varsóvia- Wroclaw- Praga.-
Saída cedo rumo a região da Silesia, WROCLAW, 
cidade histórica de grande beleza junto ao Rio Oder, 
onde se destaca a praça do mercado. Tempo para 
almoçar. Pela tarde continuamos até PRAGA, na 
República Tcheca. Chegada no final da tarde.

15 DOM. Praga.-
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, uma 
das mais bonitas da Europa, onde se destacam: o 
Castelo, a Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos. 
Finalizaremos o dia com um traslado noturno ao 
centro da cidade, onde existem várias cervejarias 
tradicionais e onde você poderá jantar.

16 SEG. Praga.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 2) Escandinávia, Bálticos e Capitais do Leste 
Fim Viena
Dias 1 - 15 como em Opç. 1
16 SEG. Praga-Lednice-Gyor- Budapeste.-
Saída de Praga no início da manhã. Na região da 
Morávia, tempo para conhecer os jardins e admirar 
os castelos de LEDNICE, declarada Patrimônio da 
Humanidade pela Unesco. A viagem segue via 
Eslováquia até a Hungria. Em GYOR, tempo para 
almoçar e passear pela ¨cidade dos quatro rios¨. 
Continuação até BUDAPESTE, às margens do rio 
Danúbio e chegada no meio da tarde. À noite, trasla-
do incluído ao calçadão, repleto de restaurantes 
típicos, alguns com música ao vivo.

17 TER. Budapeste.-
Visita panorâmica pelas duas regiões que deram 
origem ao nome da capital: ¨Buda¨ com seu antigo 
centro e ̈ Peste¨ com suas áreas comerciais. Poderão 
desfrutar do encanto da cidade do Danúbio. Tarde 
livre.

18 QUA. Budapeste- Bratislava- Viena.-
Saída no início da manhã de Budapeste. Tempo para 
conhecer BRATISLAVA, cidade às margens do rio 
Danúbio que possui um atrativo centro histórico. 
Tempo para conhecer a cidade e almoçar. Após o 
almoço, viagem rumo a VIENA. Na chegada Visita 
panorâmica da cidade com guia local, onde poderá 
conhecer suas majestosas avenidas, belos palácios e 
grandes parques. À noite faremos um translado à 
praça da Prefeitura, onde você poderá desfrutar de 
sua iluminação e da atividade noturna das ruas vizi-
nhas.

19 QUI. Viena.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

Escandinávia, Bálticos e Capitais do Leste Fim Praga 
opção 1

opção 2
Escandinávia, Bálticos e Capitais do Leste Fim Viena 

OPÇÃO 1
ID: 18597 

OPÇÃO 2
ID: 18598 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1915 2787 2314 3362
T. Med $ 1894 2766 2255 3303

Por motivos climatológicos de força maior, em raras 
ocasiões, os horários dos ferris utilizados podem 
variar adaptando-se ao programa do dia afetado. 
Recomendamos viajar com cartão de crédito inter-
nacional nos países escandinavos nos quais cada 
vez mais é frequente o não aceite de dinheiro em 
espécie para realizar pagamentos (comércios, res-
taurantes, etc).
A luz solar, especificamente nos países do norte da 
Europa, é muito variável em função da época do ano, 
fazendo com que vivamos experiências diferentes no 
verão os dias são muito longos chegando a ter pouco 
período sem sol enquanto que no inverno tem muitas 
poucas horas de luz solar, predominando a noite 
durante o dia.

Abr.20: 12, 26
Mai.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Set.20: 06, 13, 20, 27
Out.20: 04, 11, 25

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

GUIA FALANDO EM 

PORTUGUÊS

O PREÇO INCLUÍ
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando espanhol/português, 
seguro básico de viagem, café da manhã 
tipo buffet. 

• Barco: Nas ilhas de Soumenlinna em 
Helsinque.

• Visita Panorâmica em: Oslo, Estocolmo, 
Tallinn, Riga, Vilnius, Varsóvia, Praga.

• Traslado Noturno: Centro histórico de 
Praga.

• Entradas: Castelo de Turaida, Palácio de 
Rundale, Castelo em Trakai, Grutas Park.

• Ferry: Estocolmo Suécia / Turku Fim, 
Helsinque Finlan / Tallinn Eston.

• 2 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Turaida, Rundale.

• 
• (Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Budapeste, Viena.
• Traslado Noturno: Centro histórico de 

Budapeste, Praça da prefeitura em Viena.
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01 SEX. Moscou.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. 
Você receberá de tarde informação para o iní-
cio do seu roteiro, ou através dos cartazes 
informativos localizados na recepção do hotel.

02 SAB. Moscou.-
É hora de visitar a imensa capital russa. Uma 
cidade que, como poucas, une passado, pre-
sente e futuro. Entre seus principais atrativos 
estão: suas imensas avenidas, suas elegantes 
áreas comerciais, a Praça Vermelha (onde se 
encontra o Mausoléu de Lenin), a catedral de 
São Basílio e a catedral do Cristo Salvador. 
Entrada incluída ao Kremlin e às suas duas 
principais catedrais. Tentaremos coincidir se 
for possível (porém não podemos garantir) 
com a procissão cerimonial militar que se cele-
bra na Praça Sobornaya. Tarde livre.         

03 DOM. Moscou.-
Conheceremos um pouco mais sobre a história 
da Rússia e sua cidade. Passaremos pelo 
mirante da universidade, com sua fantástica 
vista da cidade onde os recém-casados depo-
sitam flores (o mirante também poderá ser 
visitado no sábado) e conheceremos (ingresso 
incluído) o Museu da Grande Guerra Patriótica 
(Segunda Guerra Mundial) que também exibe 
muitos aspectos do período soviético. Tarde 
livre.

04 SEG. Moscou- Klin- Tver- Valday- 
Novgorod.-

Saída de Moscou e breve parada em KLIN, para 
conhecer a casa de Tchaikovsky, o genial 
músico (ingresso incluído . Continuação até 
TVER, às margens do Rio VOLGA. Foi o centro 
de um pequeno Estado e que era a principal 
rival de Moscou. Breve visita e almoço incluí-
do. A viagem segue para VALDAY, pitoresca e 
pequena cidade junto a um lago. Visita a um 

antigo mosteiro na ilha do lago. Chegada a 
NOVGOROD. Jantar incluído. 
05 TER. Novgorod- São Petersburgo.-
Incluímos visita panorâmica com guia e 
entradas em NOVGOROD, bela cidade que foi 
um dos centros culturais e políticos mais 
importantes da Rússia. Visita ao Kremlin, ao 
antigo bairro do mercado, a corte de Yaroslav 
e também, nos arredores da cidade, ao Museu 
de Arquitectura em madeira, um museu ao ar 
livre, onde se encontram casas de camponeses 
e charmosas igrejas de madeira muito decora-
das. Almoço incluído. Continuação rumo à São 
Petersburgo. Iniciamos uma breve introdução 
da cidade, situada às margens do Rio Neva e 
que foi construída sobre 40 ilhas. Chegada ao 
hotel.  

06 QUA. São Petersburgo.-
Pela manhã, visita guiada com entrada à 
Fortaleza de Pedro e Paulo (de onde se origi-
nou a cidade de São Petersburgo), e posterior-
mente do Museu Hermitage, fantástico museu 
de pintura, onde antes era o Palácio de Inverno 
dos Czares. Tarde livre.

07 QUI. São Petersburgo.-
Essa cidade, capital da Rússia dos Czares, está 
rodeada de vários palácios. Hoje faremos uma 
excursão (visita com guía e entradas) ao 
PALACIO DE PETERHOF conhecido como o 
“Versalhes Russo” a uns 30 km de São 
Petersburgo. Este conjunto de palácios barro-
cos que foi residência dos Czares, com suas 
magníficas fontes e jardins, de enormes dimen-
sões foi declarada Património Mundial pela 
UNESCO. Retorno a São Petersburgo. Tarde 
livre.

08 SEX. São Petersburgo.-
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto 
e fim dos nossos serviços. 

Novgorod

São Petersburgo

Tver
Valday

3

1
3

Moscou

Capitais Russas 
DESDE 1213E- DIAS 8

HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE 

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

-É imprescindível para entrar em Rússia que 
você leve o mesmo passaporte que indicou ao 
fazer a sua reserva. A luz solar, especificamente 
nos países do norte da Europa, é muito variável 
em função da época do ano, fazendo com que 
vivamos experiências diferentes no verão os dias 
são muito longos chegando a ter pouco período 
sem sol enquanto que no inverno tem muitas 
poucas horas de luz solar, predominando a noite 
durante o dia.
Para confirmação de todos os serviços é neces-
sário incluir o passaporte do passageiro no 
momento da venda.

ID: 18576 DBL INDIV
T.Alt $ 1394 2043
T. Med $ 1468 2117
T.Baixa $ 1213 1862

Abr.20: 10, 24
Mai.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Set.20: 04, 11, 18, 25
Out.20: 02, 09, 23
Nov.20: 06
Dez.20: 25
Jan.21: 08
Fev.21: 05
Mar.21: 05

São  PETERSBURGO, RÚSSIA
laura escobar

Moscou
Rússia

O PREÇO INCLUÍ

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol, seguro básico 
de viagem, café da manhã tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada e traslado de 
saída

• Excursão: Visita ao Palácio de Peterhof em 
São Petersburgo .

• Visita Panorâmica em: Moscou, Tver, 
Novgorod, São Petersburgo.

• Entradas: : Kremlin e suas duas principais 
catedrais em Moscou, Museu da grande 
guerra Pátria em Moscou, Casa-Museu de 
Tchaikovsky em Klin, Mosteiro de Valday, 
Kremlin e Museu Arquitectura de Madeira 
em Novgorod, Fortaleza de Pedro e Paulo e 
Museu Hermitage em São Petersburgo, 
Palácio Peterhof e jardins em São 
Petersburgo..

• 3 Almoços ou Jantares Incluídos em: Tver, 
Novgorod, Novgorod.

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
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Não se pernoita
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Novgorod

São Petersburgo

Tver

Suzdal

Moscou

1 1

3

3

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 1484E- DIAS 9
DATAS DE SAÍDA

Suzdal, Rússia 
paulo  

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

NOTA IMPORTANTE 

-É imprescindível para entrar em Rússia que 
você leve o mesmo passaporte que indicou ao 
fazer a sua reserva. 
Por motivos climatológicos de força maior, em 
raras ocasiões, os horários dos ferris utilizados 
podem variar adaptando-se ao programa do 
dia afetado. 
A luz solar, especificamente nos países do 
norte da Europa, é muito variável em função 
da época do ano, fazendo com que vivamos 
experiências diferentes no verão os dias são 
muito longos chegando a ter pouco período 
sem sol enquanto que no inverno tem muitas 
poucas horas de luz solar, predominando a 
noite durante o dia.
Para confirmação de todos os serviços é 
necessário incluir o passaporte do passageiro 
no momento da venda.

Rússia Medieval e 
Anel de Ouro 

ID: 18620 DBL INDIV

T.Alt $ 1654 2393

T. Med $ 1723 2462

T.Baixa $ 1484 2223

01 DOM. São Petersburgo.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. 
Você receberá de tarde informação para o início 
do seu roteiro, ou através dos cartazes informa-
tivos localizados na recepção do hotel.

02 SEG. São Petersburgo.-
Com guia local começaremos o city tour desta 
bela cidade atravessada pelo rio Neva e constru-
ído sobre 40 ilhas.  A visita inclui a Fortaleza de 
Pedro e Paulo, origem da cidade. A outrora capi-
tal da Rússia dos Czares está rodeada de inúme-
ros palácios. Esta cidade, capital da Rússia dos 
Czares, está rodeada de vários palácios. Hoje 
faremos uma excursão (visita com guía e entra-
das) ao PALACIO DE PETERHOF conhecido como 
o “Versalhes Russo” a uns 30 km de São 
Petersburgo. Este conjunto de palácios barrocos 
que foi residência dos Czares, com suas magnífi-
cas fontes e jardins, de enormes dimensões foi 
declarada Património Mundial pela UNESCO. 
Retorno a São Petersburgo. 

03 TER. São Petersburgo.-
De manhã faremos uma visita (guia e ingresso 
incluído) ao Museu do Hermitage, uma das 
maiores pinacotecas e museu de antiguidades do 
mundo localizado no Palácio de Inverno dos cza-
res, junto ao rio Neva. Tarde livre. 

04 QUA. São Petersburgo- Novgorod- Valday- 
Tver.-

Saída rumo à NOVGOROD, cidade que foi um dos 
centros culturais e políticos mais importantes da 
Rússia. Visita ao Kremlin (visita guiada com a 
entrada incluída), ao antigo bairro do mercado e 
a corte de Yaroslav. Almoço incluído. 
Continuação até VALDAY, pitoresca cidadela 
com um lago. Visita ao antigo mosteiro na ilha do 
lago. A viagem segue para TVER. Chegada e jan-
tar incluído.

05 QUI. Tver- Sergei Posad-Suzdal.-
Um passeio em TVER, cidade às margens do rio 
Volga, que foi centro de um pequeno Estado e era 
a principal rival de Moscou. Em seguida, se 
conhecerão algumas cidades do Anel de Ouro. 
Uma parada em KLIN, onde se visitaremos a casa 
do genial compositor Tchaikovsky. Continuação 
até SERGIEV POSAD, onde se conhecerá o 
Mosteiro da Trindade, considerado como o cen-
tro espiritual mais importante da Rússia. Almoço 
incluído.   À tarde, a viagem segue por estradi-
nhas que passam por cidades históricas do Anel 
de Ouro: Alekshandrov (com seu kremlin de Ivan 

¨O Terrível¨) e YURYEV POLSKIY, pequena cidade 
provincial com seu kremlin histórico. 
Continuação da rota até SUZDAL.  Jantar incluí-
do, onde um grupo folclórico irá animar a noite, 
ao som de balalaicas. (Não incluído se no seu 
grupo viajam menos de 15 pessoas).

06 SEX. Suzdal- Vladimir- Moscou.-
De manhã conheceremos como são fabricadas 
e pintadas as famosas Matrioshkas. Depois visi-
tamos  SUZDAL, onde se conhecerá seus canais, 
suas flores e suas cúpulas fazem parecer com que 
a cidade tenha saído de um conto de fadas. Para 
muitos, é considerada a cidade mais charmosa do 
Anel de Ouro. Visitamos o Museu de Arquitectura 
em madeira, que ilustra o antigo modo de vida 
de camponeses, com suas casas de troncos, seus 
moinhos e a igreja da Transfiguração.  No Mosteiro 
de São Eugênio, será possível escutar a um con-
certo de sinos. Em seguida, a viagem segue até 
VLADIMIR, almoço incluído. Depois do almo-
ço se visitará a majestosa catedral da Assunção.      
Chegada a MOSCOU ao final da tarde.

07 SAB. Moscou.-
É hora de visitar a imensa capital russa. Uma 
cidade que, como poucas, une passado, presente 
e futuro. Entre seus principais atrativos estão: 
suas imensas avenidas, suas elegantes áreas 
comerciais, a Praça Vermelha (onde se encontra 
o Mausoléu de Lenin), a catedral de São Basílio e 
a catedral do Cristo Salvador. Entrada incluída 
ao Kremlin e às suas duas principais catedrais. 
Tentaremos coincidir se for possível (porém não 
podemos garantir) com a procissão cerimonial 
militar que se celebra na Praça Sobornaya. Tarde 
livre.         

08 DOM. Moscou.-
Conheceremos um pouco mais sobre a história 
da Rússia e sua cidade. Passaremos pelo mirante 
da universidade, com sua fantástica vista da 
cidade onde os recém-casados depositam flores 
(o mirante também poderá ser visitado no sába-
do) e conheceremos (ingresso incluído) o Museu 
da Grande Guerra Patriótica (Segunda Guerra 
Mundial) que também exibe muitos aspectos do 
período soviético. Tarde livre.

09 SEG. Moscou.-
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto e 
fim dos nossos serviços. 

Abr.20: 19
Mai.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Set.20: 06, 13, 20, 27
Out.20: 04, 18
Nov.20: 01
Jan.21: 03

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL
GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

O PREÇO INCLUÍ
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando espanhol, seguro bási-
co de viagem, café da manhã tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada e traslado de 
saída

• Excursão: Visita do Palácio de Peterhof em 
São Petersburgo.

• Visita Panorâmica em: São Petersburgo, 
Novgorod, Tver, Suzdal, Moscou.

• Entradas: Palácio Peterhof em S. 
Petersburgo, Fortaleza de Pedro e Paulo e 
Museu Hermitage em São Petersburgo, 
Kremlin de Novgorod, Mosteiro de Valday, 
Casa-Museu de Tchaikovsky em Klin, fábri-
ca de Matrioshkas, Museu de Arquitectura 
de madeira, Igreja da Transfiguração e 
Mosteiro de S. Eugenio em Suzdal, Catedral 
da Assuno em Vladimir, Kremlin e suas 
duas principais catedrais em Moscou, 
Museu da grande guerra Pátria em Moscou.

• 5 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Novgorod, Tver, Sergiev Posad, Suzdal, 
Vladimir.

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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San PETERSBURGo

Moscou
3

1 1TVER
Suzdal

NIZHNI NOVGOROD 1

1

Cazã 2

CHEBOKSARY

3

01 DOM. São Petersburgo.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá 
de tarde informação para o início do seu roteiro, ou através 
dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

02 SEG. São Petersburgo.-
Com guia local começaremos o city tour desta bela cidade 
atravessada pelo rio Neva e construído sobre 40 ilhas.  A 
visita inclui a Fortaleza de Pedro e Paulo, origem da cidade. 
A outrora capital da Rússia dos Czares está rodeada de 
inúmeros palácios. Esta cidade, capital da Rússia dos 
Czares, está rodeada de vários palácios. Hoje faremos uma 
excursão (visita com guía e entradas) ao PALACIO DE 
PETERHOF conhecido como o “Versalhes Russo” a uns 30 km 
de São Petersburgo. Este conjunto de palácios barrocos que 
foi residência dos Czares, com suas magníficas fontes e 
jardins, de enormes dimensões foi declarada Património 
Mundial pela UNESCO. Retorno a São Petersburgo. 

03 TER. São Petersburgo.-
De manhã faremos uma visita (guia e ingresso incluído) ao 
Museu do Hermitage, uma das maiores pinacotecas e 
museu de antiguidades do mundo localizado no Palácio de 
Inverno dos czares, junto ao rio Neva. Tarde livre. 

04 QUA. São Petersburgo- Novgorod- Valday- 
Tver.-

Saída rumo à NOVGOROD, cidade que foi um dos centros 
culturais e políticos mais importantes da Rússia. Visita ao 
Kremlin (visita guiada com a entrada incluída), ao antigo 
bairro do mercado e a corte de Yaroslav. Almoço incluído. 
Continuação até VALDAY, pitoresca cidadela com um lago. 
Visita ao antigo mosteiro na ilha do lago. A viagem segue 
para TVER. Chegada e jantar incluído.

05 QUI. Tver- Sergei Posad-Suzdal.-
Um passeio em TVER, cidade às margens do rio Volga, que 
foi centro de um pequeno Estado e era a principal rival de 
Moscou. Em seguida, se conhecerão algumas cidades do 
Anel de Ouro. Uma parada em KLIN, onde se visitaremos a 
casa do genial compositor Tchaikovsky. Continuação até 
SERGIEV POSAD, onde se conhecerá o Mosteiro da Trindade, 
considerado como o centro espiritual mais importante da 
Rússia. Almoço incluído.   À tarde, a viagem segue por estra-
dinhas que passam por cidades históricas do Anel de Ouro: 
Alekshandrov (com seu kremlin de Ivan ¨O Terrível¨) e 
YURYEV POLSKIY, pequena cidade provincial com seu 
kremlin histórico. Continuação da rota até SUZDAL.  Jantar 
incluído, onde um grupo folclórico irá animar a noite, ao 
som de balalaicas. (Não incluído se no seu grupo viajam 
menos de 15 pessoas).

06 SEX. Suzdal- Gorokhovets- Nijni Novgorod.-
De manhã conheceremos como são fabricadas e pintadas 
as famosas Matrioscas. Depois visitamos SUZDAL, onde se 
conhecerá seus canais, suas flores e suas cúpulas fazem 
parecer com que a cidade tenha saído de um conto de 
fadas. Para muitos, é considerada a cidade mais charmosa 
do Anel de Ouro. Visitamos o Museu de Arquitectura em 
madeira, que ilustra o antigo modo de vida de camponeses, 
com suas casas de troncos, seus moinhos e a igreja da 
Transfiguração.  No Mosteiro de São Eugênio, será possível 
escutar a um concerto de sinos. Em seguida, a viagem con-
tinua, almoço incluído perto de Vladimir.  Seguiremos nosso 
trajeto para o leste. Parada no pequeno vilarejo de 
GOROKHOVETS, seu Kremlin amuralhado, sua imensa vista, 
seu mosteiro do século XVII, um entorno que parece de outra 
época. Iremos para NÍJNI NOVGOROD, capital do distrito 
federal do Volga, a quinta cidade mais povoada da Rússia, 
aqui nasceu Máximo Gorki. Sugerimos que aproveite esta 
noite para fazer um passeio por suas animadas ruas do 
centro.  Jantar incluído no hotel e hospedagem.

07 SAB. Nizhni Novgorod- Makarjevo- Cheboksary.-
De manhã faremos uma visita à Níjni Novgorod. 
Passearemos junto ao rio Volga, veremos as monumentais 
escadas que sobem ao Kremlin (ingresso incluído com guia 

local) e o monumento que homenageia as vítimas da 
Segunda Guerra Mundial. Sairemos de Níjni em um teleféri-
co que sobrevoa o rio Volga e conheceremos o mundo rural 
fora das estradas mais transitadas atravessando grandes 
planícies, bosques de bétulas, lagos durante o trajeto, vila-
rejos compostos por casinhas de madeira.  MAKARIEVO 
exibe seu grande mosteiro do século XV às margens do rio 
Volga, um lugar belíssimo ao qual praticamente o turismo 
não tem acesso. Cruzaremos de ferry boat o rio Volga (tra-
vessia de uns 20 minutos, ferry boats de carga para atra-
vessar o rio com condições muito limitadas), almoço incluí-
do. Seguiremos para CHEBOKSARY, a capital da República 
da Chuváchia, bela e organizada cidade às margens do rio 
Volga. Sua população fala a língua chuváchia, de origem 
turcófona. A cidade nos receberá com um pequeno espetá-
culo folclórico e uma cerimônia de boas-vindas com pão e 
sal (se o grupo for inferior a 12 pessoas este espetáculo não 
é realizado). Jantar incluído no hotel.

08 DOM. Cheboksary- Ioskhar- Ola- Sviyazhsk- 
Cazã.-

Sairemos para IOSKHAR-OLA, a capital da República de 
Mari El, onde seus habitantes – que moraram durante sécu-
los nos bosques – falam uma língua muito antiga derivada 
do húngaro-finlandês. Seu centro urbano foi totalmente 
transformado nos últimos anos exibindo uma incrível bele-
za. Almoço incluído. Seguiremos para a República Tártara. 
Visitamos SVIYAZHSK, ilha localizada no rio Volga, declara-
da Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e habitada na 
época de Ivan o Terrível, passearemos com um guía local 
entre suas igrejas, suas antigas moradias de madeira. 
Continuaremos rumo a CAZÃ chegada e hospedagem.

09 SEG. Cazã.-
Dia completo em CAZÃ, a capital Tártara, cidade com pouco 
mais de um milhão de habitantes. Com guia local visitare-
mos o centro da cidade onde convivem as mesquitas com as 
igrejas ortodoxas. Também conheceremos o Kremlin e a 
casa de Lenin (se o grupo tiver mais de 12 pessoas), agradá-
vel datcha tradicional do início do século XX, e passaremos 
pelo novo estádio de Kazan construído para a Copa do 
Mundo. Tarde livre.

10 TER. Cazã.-- Moscou.-
No meio da manhã (horário variável) translado ao aeropor-
to de CAZÃ , tomaremos o voo para  MOSCOU. Chegada e 
translado ao hotel. Tempo livre.

11 QUA. Moscou.-
É hora de visitar a imensa capital russa. Uma cidade que, 
como poucas, une passado, presente e futuro. Entre seus 
principais atrativos estão: suas imensas avenidas, suas 
elegantes áreas comerciais, a Praça Vermelha (onde se 
encontra o Mausoléu de Lenin), a catedral de São Basílio e a 
catedral do Cristo Salvador. Entrada incluída ao Kremlin e 
às suas duas principais catedrais. Tentaremos coincidir se 
for possível (porém não podemos garantir) com a procissão 
cerimonial militar que se celebra na Praça Sobornaya. Tarde 
livre.         

12 QUI. Moscou.-
Conheceremos um pouco mais sobre a história da Rússia e 
sua cidade. Passaremos pelo mirante da universidade, com 
sua fantástica vista da cidade onde os recém-casados 
depositam flores (o mirante também poderá ser visitado no 
sábado) e conheceremos (ingresso incluído) o Museu da 
Grande Guerra Patriótica (Segunda Guerra Mundial) que 
também exibe muitos aspectos do período soviético. Tarde 
livre.

13 SEX. Moscou.-
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto e fim dos 
nossos serviços. 

Rússia Inesquecível 

yoshkar - ola, 
Rússia 

DESDE 2383E- DIAS 13

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

ID: 18619 DBL INDIV
T.Alt $ 2383 3266
T. Med $ 2468 3351

NOTA IMPORTANTE 
A luz solar, especificamente nos países do norte 
da Europa, é muito variável em função da época 
do ano, fazendo com que vivamos experiências 
diferentes no verão os dias são muito longos 
chegando a ter pouco período sem sol enquanto 
que no inverno tem muitas poucas horas de luz 
solar, predominando a noite durante o dia.
É imprescindível para entrar em Rússia que você 
leve o mesmo passaporte que indicou ao fazer a 
sua reserva.

Seu circuito inclui um voo interno Cazã / Moscou. 
Este voo tem uma limitaçao máxima de baga-
gem de uma mala de 20 quilos por pessoa. 

Para confirmação de todos os serviços é neces-
sário incluir o passaporte do passageiro no 
momento da venda.

Mai.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Set.20: 06, 13, 20, 27
Out.20: 04, 11

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUÍ
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando espanhol, seguro básico de 
viagem, café da manhã tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada e traslado de 
saída.

• Excursão: Visita do Palácio de Peterhof em São 
Petersburgo.

• Visita Panorâmica em: São Petersburgo, 
Novgorod, Tver, Suzdal, Cazã, Moscou.

• Entradas: Palácio  Peterhof em S. Petersbugo, 
Fortaleza de Pedro e Paulo e Museu Hermitage 
em São Petersburgo, Kremlin de Novgorod, 
Mosteiro de Valday, Casa-Museu de 
Tchaikovsky em Klin, fábrica de Matrioshkas, 
Museu de Arquitectura de madeira, Igreja da 
Transfiguração e Mosteiro de S. Eugenio em 
Suzdal, Kremlin de Gorokhovets e Nizhni 
Novgorod, Mosteiro de Makarievo, Show fol-
clórico em Cheboksary para grupos com mais 
de 12 pessoas, visita com guia ao conjunto his-
tórico de Sviyazhsk, casa-museu de Lenin para 
grupos com mais de 12 pessoas e Kremlin de 
Cazã, Kremlin e suas duas catedrais principais 
em Moscou, Museu da Grande Guerra Pátria em 
Moscou, Catedral da Assunção em Vladimir.

• Ferry: Rio Volga.
• Funicular: Nizhni Novgorod.
• Voos incluídos: Cazã - Moscou.
• 8 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Novgorod, Tver, Sergiev Posad, Suzdal, 
Vladimir, Makarievo, Cheboksary, Yoshkar-Ola.
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São Petersburgo

Moscou
3

NIZHNI NOVGOROD 
1

1

Cazã 2

CHEBOKSARY

2

São  petersburgo
Rússia 

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 1197 E- DIAS 6/10
DATAS DE SAÍDA

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

(Opç. 1) São Petersburgo, Moscou 
01 DOM. São Petersburgo.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você recebe-
rá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou 
através dos cartazes informativos localizados na recep-
ção do hotel.

02 SEG. São Petersburgo.-
Com guia local começaremos o city tour desta bela cidade 
atravessada pelo rio Neva e construído sobre 40 ilhas.  A 
visita inclui a Fortaleza de Pedro e Paulo, origem da cida-
de. A outrora capital da Rússia dos Czares está rodeada de 
inúmeros palácios. Esta cidade, capital da Rússia dos 
Czares, está rodeada de vários palácios. Hoje faremos 
uma excursão (visita com guía e entradas) ao PALACIO DE 
PETERHOF conhecido como o “Versalhes Russo” a uns 30 
km de São Petersburgo. Este conjunto de palácios barro-
cos que foi residência dos Czares, com suas magníficas 
fontes e jardins, de enormes dimensões foi declarada 
Património Mundial pela UNESCO. Retorno a São 
Petersburgo. 

03 TER. São Petersburgo- Moscou.-
De manhã faremos uma visita (guia e ingresso incluído) 
ao Museu do Hermitage, uma das maiores pinacotecas e 
museu de antiguidades do mundo localizado no Palácio de 
Inverno dos czares, junto ao rio Neva. 
Depois da hora do almoço, iremos acompanhá-lo(a) à 
estação de trem onde está incluída a passagem ao redor 
das 17.00 horas, no moderno trem de alta velocidade. Em 
pouco mais de 4 horas realizaremos os 800 km que sepa-
ram São Petersburgo de Moscou. Chegada a Moscou e 
traslado ao hotel. 

04 QUA. Moscou.-
É hora de visitar a imensa capital russa. Uma cidade que, 
como poucas, une passado, presente e futuro. Entre seus 
principais atrativos estão: suas imensas avenidas, suas 
elegantes áreas comerciais, a Praça Vermelha (onde se 
encontra o Mausoléu de Lenin), a catedral de São Basílio e 
a catedral do Cristo Salvador. Entrada incluída ao 
Kremlin e às suas duas principais catedrais. Tentaremos 
coincidir se for possível (porém não podemos garantir) 
com a procissão cerimonial militar que se celebra na Praça 
Sobornaya. Tarde livre.         

05 QUI. Moscou.-
Conheceremos um pouco mais sobre a história da Rússia e 
sua cidade. Passaremos pelo mirante da universidade, 
com sua fantástica vista da cidade onde os recém-casa-
dos depositam flores (o mirante também poderá ser visi-
tado no sábado) e conheceremos (ingresso incluído) o 
Museu da Grande Guerra Patriótica (Segunda Guerra 
Mundial) que também exibe muitos aspectos do período 
soviético. Tarde livre.

06 SEX. Moscou.-
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto e fim dos 
nossos serviços.

(Opç. 2) São Petersburgo, Moscou e a Rússia 
Tártara
Dias 1 - 5 como em Opç. 1
06 SEX. Moscou- Vladimir- Gorokhovets- Nijni 

Novgorod.-
Sairemos cedo de Moscou, viajaremos para VLADIMIR 
onde visitaremos a majestosa Catedral da Assunção que 
faz parte do Patrimônio Mundial da UNESCO. Almoço 
incluído. Seguiremos nosso trajeto para o leste. Parada no 
pequeno vilarejo de GOROKHOVETS, seu Kremlin amura-
lhado, sua imensa vista, seu mosteiro do século XVII, um 
entorno que parece de outra época. Iremos para NÍJNI 
NOVGOROD, capital do distrito federal do Volga, a quinta 
cidade mais povoada da Rússia, aqui nasceu Máximo 
Gorki. Sugerimos que aproveite esta noite para fazer um 
passeio por suas animadas ruas do centro.  Jantar incluí-
do no hotel e hospedagem.

07 SAB. Nizhni Novgorod- Makarjevo- 
Cheboksary.-

De manhã faremos uma visita à Níjni Novgorod. 
Passearemos junto ao rio Volga, veremos as monumentais 
escadas que sobem ao Kremlin (ingresso incluído com 
guia local) e o monumento que homenageia as vítimas da 
Segunda Guerra Mundial. Sairemos de Níjni em um telefé-
rico que sobrevoa o rio Volga e conheceremos o mundo 
rural fora das estradas mais transitadas atravessando 
grandes planícies, bosques de bétulas, lagos durante o 
trajeto, vilarejos compostos por casinhas de madeira.  
MAKARIEVO exibe seu grande mosteiro do século XV às 
margens do rio Volga, um lugar belíssimo ao qual pratica-
mente o turismo não tem acesso. Cruzaremos de ferry 
boat o rio Volga (travessia de uns 20 minutos, ferry boats 
de carga para atravessar o rio com condições muito limi-
tadas), almoço incluído. Seguiremos para CHEBOKSARY, a 
capital da República da Chuváchia, bela e organizada 
cidade às margens do rio Volga. Sua população fala a lín-
gua chuváchia, de origem turcófona. A cidade nos recebe-
rá com um pequeno espetáculo folclórico e uma cerimô-
nia de boas-vindas com pão e sal (se o grupo for inferior a 
12 pessoas este espetáculo não é realizado). Jantar inclu-
ído no hotel.

08 DOM. Cheboksary- Ioskhar- Ola- Sviyazhsk- 
Cazã.-

Sairemos para IOSKHAR-OLA, a capital da República de 
Mari El, onde seus habitantes – que moraram durante 
séculos nos bosques – falam uma língua muito antiga 
derivada do húngaro-finlandês. Seu centro urbano foi 
totalmente transformado nos últimos anos exibindo uma 
incrível beleza. Almoço incluído. Seguiremos para a 
República Tártara. Visitamos SVIYAZHSK, ilha localizada 
no rio Volga, declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO e habitada na época de Ivan o Terrível, passeare-
mos com um guia local entre suas igrejas, suas antigas 
moradias de madeira. Continuaremos rumo a Cazã, che-
gada e hospedagem.

09 SEG. Cazã.-
Dia completo em KAZAN, a capital Tártara, cidade com 
pouco mais de um milhão de habitantes. Com guía local 
visitaremos o centro da cidade onde convivem as mesqui-
tas com as igrejas ortodoxas. Também conheceremos o 
Kremlin e a casa de Lenin (se o grupo tiver mais de 12 
pessoas), agradável datcha tradicional do início do século 
XX, e passaremos pelo novo estádio de Kazan construído 
para a Copa do Mundo. Tarde livre.

10 TER. Cazã.-
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto e fim dos 
nossos serviços. 

OPÇÃO 1
ID: 18632 

OPÇÃO 2
ID: 18638 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1197 1713 1771 2431
T. Med $ 1277 1793 1851 2511

NOTA IMPORTANTE 

É imprescindível para entrar em Rússia que você 
leve o mesmo passaporte que indicou ao fazer a 
sua reserva.
-Este circuito inclui um  trajeto de trem de alta velo-
cidade de Sao Petersburgo a Moscou no qual não 
estarão acompanhados pelo guia da Europamundo., 
Este trem tem um limite máximo de uma bagagem 
de 20 quilos por pessoa. A luz solar, especificamente 
nos países do norte da Europa, é muito variável em 
função da época do ano, fazendo com que viva-
mos experiências diferentes no verão os dias são 
muito longos chegando a ter pouco período sem sol 
enquanto que no inverno tem muitas poucas horas 
de luz solar, predominando a noite durante o dia.
Para confirmação de todos os serviços é necessário 
incluir o passaporte do passageiro no momento da 
venda.

Mai.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Set.20: 06, 13, 20, 27
Out.20: 04, 11, 18São Petersburgo, Moscou opção 1

opção 2
São Petersburgo, Moscou e a Rússia Tártara 

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL
GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

O PREÇO INCLUÍ
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ôni-

bus guia falando espanhol, seguro básico de 
viagem, café da manhã tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada e de saída
• Excursão: Visita do Palácio de Peterhof em São 

Petersburgo.
• Visita Panorâmica em: São Petersburgo, 

Moscou.
• Entradas: Palácio Peterhof em S. Petersburgo, 

Fortaleza de Pedro e Paulo e Museu Hermitage 
em São Petersburgo, Kremlin e suas duas cate-
drais principais em Moscou, Museu da Grande 
Guerra Pátria em Moscou.

• Trem Alta Velocidade: São Petersburgo- 
Moscou.

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Vladimir, Cazã.
• Entradas: Catedral da Assunção em Vladimir, 

Kremlin de Gorokhovets e Nizhni Novgorod, 
Mosteiro de Makarievo, Show folclórico em 
Cheboksary para grupos com mais de 12 pesso-
as, visita com guia ao conjunto histórico de 
Sviyazhsk, casa-museu de Lenin para grupos 
com mais de 12 pessoas e Kremlin de Cazã.

• Ferry: Rio Volga.
• Funicular: Nizhni Novgorod.
• 5 Almoços ou Jantares Incluídos em: Vladimir, 

Nizhni Novgorod, Makarievo, Cheboksary, 
Yoshkar-ola.
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DESDE 1771E- 

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

11/12/14/16/18
DIAS

(Opç. 1) Rússia e Escandinávia fim Estocolmo
01 SEX. Moscou.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos locali-
zados na recepção do hotel.

02 SAB. Moscou.-
É hora de visitar a imensa capital russa. Uma cidade 
que, como poucas, une passado, presente e futuro. 
Entre seus principais atrativos estão: suas imensas 
avenidas, suas elegantes áreas comerciais, a Praça 
Vermelha (onde se encontra o Mausoléu de Lenin), a 
catedral de São Basílio e a catedral do Cristo Salvador. 
Entrada incluída ao Kremlin e às suas duas princi-
pais catedrais. Tentaremos coincidir se for possível 
(porém não podemos garantir) com a procissão ceri-
monial militar que se celebra na Praça Sobornaya. 
Tarde livre.         

03 DOM. Moscou.-
Conheceremos um pouco mais sobre a história da 
Rússia e sua cidade. Passaremos pelo mirante da uni-
versidade, com sua fantástica vista da cidade onde os 
recém-casados depositam flores (o mirante também 
poderá ser visitado no sábado) e conheceremos 
(ingresso incluído) o Museu da Grande Guerra 
Patriótica (Segunda Guerra Mundial) que também 
exibe muitos aspectos do período soviético. Tarde 
livre.

04 SEG. Moscou- Klin- Tver- Valday- Novgorod.-
Saída de Moscou e breve parada em KLIN, para conhe-
cer a casa de Tchaikovsky, o genial músico (ingresso 
incluído . Continuação até TVER, às margens do Rio 
VOLGA. Foi o centro de um pequeno Estado e que era a 
principal rival de Moscou. Breve visita e almoço 
incluído. A viagem segue para VALDAY, pitoresca e 
pequena cidade junto a um lago. Visita a um antigo 
mosteiro na ilha do lago. Chegada a NOVGOROD. 
Jantar incluído. 

05 TER. Novgorod- São Petersburgo.-
Incluímos visita panorâmica com guia e entradas em 
NOVGOROD, bela cidade que foi um dos centros cultu-
rais e políticos mais importantes da Rússia. Visita ao 
Kremlin, ao antigo bairro do mercado, a corte de 

Yaroslav e também, nos arredores da cidade, ao 
Museu de Arquitectura em madeira, um museu ao ar 
livre, onde se encontram casas de camponeses e char-
mosas igrejas de madeira muito decoradas. Almoço 
incluído. Continuação rumo à São Petersburgo. 
Iniciamos uma breve introdução da cidade, situada às 
margens do Rio Neva e que foi construída sobre 40 
ilhas. Chegada ao hotel.  

06 QUA. São Petersburgo.-
Pela manhã, visita guiada com entrada à Fortaleza 
de Pedro e Paulo (de onde se originou a cidade de São 
Petersburgo), e posteriormente do Museu Hermitage, 
fantástico museu de pintura, onde antes era o Palácio 
de Inverno dos Czares. Tarde livre.

07 QUI. São Petersburgo.- Viborg- Helsinque.-
A outrora capital da Rússia dos czares se encontra 
rodeada por inúmeros palácios. Hoje faremos uma 
excursão (visita com guia e ingressos) ao PALÁCIO DE 
PETERHOF, conhecido como o ¨Versailles Ruso¨, a uns 
30 km do centro de São Petersburgo, que foi a residên-
cia oficial dos czares. O conjunto de palácios, de estilo 
barroco, é impressionante, de dimensões enormes e 
com chafarizes e jardins magníficos. Dali sairemos 
rumo à fronteira finlandesa. VIBORG, passeio para 
conhecer esta histórica cidade portuária localizada 
no mar Báltico. Entraremos na Finlândia (em ocasiões 
pode haver demoras na fronteira). Chegada a 
HELSINQUE prevista para o final da tarde. 

08 SEX. Helsinque- Ferry (noite a bordo).-
Faremos um passeio de barco (transporte regular 
aquático) às ilhas de Suomenlinna, composta por seis 
ilhas onde se destaca a grande fortaleza que protegia 
a entrada da cidade, declarada Patrimônio da 
Humanidade- Passeio pela região (poderemos passar 
de uma ilha para outra através de suas pequenas 
pontes para pedestres). Depois disso disporemos de 
tempo livre em Helsinque, onde você poderá conhecer 
esta cidade com seu antigo mercado, assim como a 
influência russa em seus edifícios e igrejas. Por volta 
das 17h00 embarcaremos em um ferry muito moderno 
(condições de cruzeiro). Desfrute a bordo das paisa-
gens saindo de Helsinque, com uma infinidade de 
ilhas, e das instalações do barco. Noite a bordo (cama-
rotes com banheiro).

Rússia e 
Escandinávia 

FIM Estocolmo (Opção 1)
FIM  Oslo (Opção 2)

FIM Copenhague(Opção 3)
FIM  Berlim(Opção 4)

Fim Praga(Opção 5)

FIM 
EST

ID: 18623 

FIM 
OSLO

ID: 18624
DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 1771 2585 1947 2825
T. Med $ 1867 2681 2037 2915

FIM 
COPENHA

ID: 18622 

FIM 
 BERLIM
ID: 18621

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2314 3426 2548 3745
T. Med $ 2473 3585 2702 3899

FIM 
PRAGA

ID: 18625 
DBL INDIV

T.Alt $ 2761 4064
T. Med $ 2872 4175

(Opç. 1, 2 e 3)
Abr.20: 24
Mai.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Set.20: 04, 11, 18, 25
Out.20: 02, 09

(Opç. 4 e 5 = Opç. 1)
Excluindo as seguintes datas

Out.20: 09

 São Petersburgo -  Palácio de verão
Fotografía: Susana Cresci

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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EstocolmoOslo

 Berlim

1

1

2

1

Copenhague

Marifreid

Praga2

Helsinque

Novgorod

São Petersburgo

Tver

Viborg

Moscou

1

2
1

3

1 2

Dresden

Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte 
final do folheto e na sua página web “Minha 
Viagem”

09 SAB. Estocolmo.-
Chegada a ESTOCOLMO prevista para o começo da 
manhã. Faremos uma visita panorâmica à belíssima 
capital construída nas 13 ilhas unidas entre si. 
Conheceremos Gamla Stand ou “Cidade entre as 
Pontes”, centro histórico da cidade cheio de vida onde 
estão muitos dos edifícios monumentais como o 
Museu Nobel, situado junto à Praça de Stortorget, que 
homenageia os ganhadores dos Prêmios Nobel, a 
Catedral ou o Palácio Real. Quando for possível pode-
remos desfrutar de uma bela vista a partir do mirante 
de Fjällgatan. Tempo livre. Recomendamos conhecer 
seus museus e parques.  Sugerimos que opcionalmente 
faça uma visita à prefeitura e ao navio-museu Vasa.

10 DOM. Estocolmo.-
Dia livre. Poderão aproveitar do encanto desta cida-
de. Tempo livre para passear e descobrir lugares para 
recordar.

11 SEG. Estocolmo.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 2) Rússia e Escandinávia fim Oslo
Dias 1 - 10 como em Opç. 1
11 SEG. Estocolmo- Mariefred- Orebro- Oslo.-
Continuaremos rumo a MARIEFRED, pitoresco vilarejo 
com suas casas tradicionais, sua pequena marina, seu 
castelo; tempo para passear.   Parada em OREBRO, 
histórica cidade junto a um formoso lago com um 
grande castelo e bonito centro histórico. Tempo para 
almoçar. Seguiremos nossa rota para OSLO –Chegada 
prevista para o final do dia-.  

12 TER. Oslo.-
Faremos uma visita panorâmica com guia local à 
capital Noruega, cidade que combina uma vibrante 
Arquitectura moderna com seus edifícios clássicos, 
um magnífico meio paisagístico e grandes parques 
com esculturas. Oslo é considerada a “capital verde 
europeia”. Após a visita, caso deseje, poderá conhecer 
o Museu dos Vikings.Fim dos nossos serviços. Verifique 
a hora de seu voo para saber se vai precisar de uma 
noite adicional.

(Opç. 3) Rússia e Escandinávia fim Copenhague
Dias 1 - 11 como em Opç. 2
12 TER. Oslo, Ferry Oslo Copenhague.-
Faremos uma visita panorâmica com guia local à 
capital Noruega, cidade que combina uma vibrante 
Arquitectura moderna com seus edifícios clássicos, 
um magnífico meio paisagístico e grandes parques 
com esculturas. Oslo é considerada a “capital verde 
europeia”. Após a visita, caso deseje, poderá conhecer 
o Museu dos Vikings. No início da tarde embarcaremos 
em um ferry muito moderno com condições de cruzei-
ro. Desfrute das paisagens do fiorde de Oslo a bordo, 
durante a saída. Acomodação em camarotes com 
banheiro.

13 QUA. Copenhague.-
Chegada a COPENHAGUE prevista para o início da 
manhã. Faremos uma visita panorâmica com guia 
local à capital dinamarquesa, a maior cidade escandi-
nava, uma cidade de contrastes: com seu popular 
“Tivoli”, o Palácio de Christianborg, as mesas ao ar 
livre de Nyhavn, a pequena sereia. Tarde livre.  

14 QUI. Copenhague.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 4) Rússia e Escandinávia fim Berlim
Dias 1 - 13 como em Opç. 3
14 QUI. Copenhague-Berlim.-
Manhã livre em Copenhague. A continuação saímos 
ao sul da Dinamarca. Em GEDSER tomamos o ferry, 
travessia de umas duas horas rumo a Alemanha. 
Chegada a Warnemunde e continuação ate BERLIM, 
chegada no final do dia.

15 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e pujan-
te capital da Alemanha. Conheceremos o centro histó-
rico, a ilha dos museus, o Reichstag, o Portão de 
Brandemburgo, suas artérias comerciais e seus par-
ques. Conheceremos também o impressionante 
Memorial do Holocausto e o Museu-memorial do 
Muro de Berlim.  Opçionalmente, sugere-se conhecer 
os arredores de Postdam  com seus belos palácios.  

16 SAB. Berlim.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.
(Opç. 5) Rússia e Escandinávia fim Praga
Dias 1 - 15 como em Opç. 4
16 SAB. Berlim-Dresden-Praga.-
Viagem entre bosques até DRESDEN, cidade que, gra-
ças ao seu excepcional patrimônio arquitetônico e 
artístico, transformou-se em um dos principais cen-
tros turísticos da Alemanha. Tempo para almoçar e 
conhecer seus palácios. Posteriormente, saída rumo à 
República Tcheca. Chegada a PRAGA, à tarde. Visita 
panorâmica da cidade, uma das mais belas da Europa, 
onde se destacam: o Castelo, a Praça da Prefeitura e a 
bela Ponte Carlos (nota: a visita poderá ser realizada 
no domingo). Finalizaremos nosso dia, com um trasla-
do noturno ao centro da cidade, onde existem várias 
cervejarias tradicionais.

17 DOM. Praga.-
Dia livre. Sugere-se passeio opcional para conhecer a 
“Praga Artística”, visitando: Mala Strana, Menino Jesus 
de Praga, São Nicolas, cruzeiro pelo rio Moldava, bair-
ro judeu, etc...

18 SEG. Praga.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

NOTA IMPORTANTE 

Por motivos climatológicos de força maior, em raras 
ocasiões, os horários dos ferris utilizados podem 
variar adaptando-se ao programa do dia afetado. 
Recomendamos viajar com cartão de crédito inter-
nacional nos países escandinavos nos quais cada 
vez mais é frequente o não aceite de dinheiro em 
espécie para realizar pagamentos (comércios, res-
taurantes, etc).
É imprescindível para entrar em Rússia que você 
leve o mesmo passaporte que indicou ao fazer a 
sua reserva.
A luz solar, especificamente nos países do norte 
da Europa, é muito variável em função da época 
do ano, fazendo com que vivamos experiências 
diferentes no verão os dias são muito longos che-
gando a ter pouco período sem sol enquanto que 
no inverno tem muitas poucas horas de luz solar, 
predominando a noite durante o dia.
Para confirmação de todos os serviços é necessário 
incluir o passaporte do passageiro no momento da 
venda.

HOTÉIS PREVISTOS

Ponde de Carlos, Praga
elipe

O PREÇO INCLUÍ

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol, seguro básico 
de viagem, café da manhã tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Visita ao Palácio de Peterhof em 

São Petersburgo .
• Barco: Ilhas de Suomenlinna em Helsinque.
• Visita Panorâmica em: Moscou, Tver, 

Novgorod, São Petersburgo, Estocolmo.
• Entradas: : Kremlin e suas duas principais 

catedrais em Moscou, Museu da grande guer-
ra Pátria em Moscou, Casa-Museu de 
Tchaikovsky em Klin, Mosteiro de Valday, 
Kremlin e Museu Arquitectura de Madeira em 
Novgorod, Fortaleza de Pedro e Paulo e 
Museu Hermitage em São Petersburgo, 
Palácio Peterhof e jardins em São 
Petersburgo.

• Ferry: Helsinque- Estocolmo (noite a bordo).
3 Almoços ou Jantares Incluídos em: Tver, 
Novgorod, Novgorod.

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Oslo.

(Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Oslo, Copenhague.
• Ferry: Oslo- Copenhague noite a bordo.

(Serviços adicionais Opç. 4)
• Visita Panorâmica em: Berlim.
• Entradas: Memorial do Holocausto; Museu do 

Muro em Berlim.
• Ferry: Dinamarca - Alemanha.

(Serviços adicionais Opç. 5)
• Visita Panorâmica em: Praga.
• Traslado Noturno: Centro histórico de Praga.

PENINSULA IBÉRICA
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DESDE 2298E 16/19/17/15
DIAS

(Opç. 1) Escandinávia e Rússia Início Oslo
01 DOM. Oslo.-
Bem vindos. Tempo livre. Recebera informação para o 
começo de seu tour no final da tarde, ou a través dos 
cartazes informativos localizados na recepção do 
hotel.

02 SEG. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica com guia local à 
capital Noruega, cidade que combina uma vibrante 
Arquitectura moderna com seus edifícios clássicos, 
um magnífico meio paisagístico e grandes parques 
com esculturas. Oslo é considerada a “capital verde 
europeia”. Após a visita, caso deseje, poderá conhecer 
o Museu dos Vikings. Saída rumo à Suécia. Paisagens 
de bosques e lagos. Parada em OREBRO, histórica 
cidade junto a um formoso lago com um grande cas-
telo e bonito centro histórico.  Chegada a ESTOCOLMO 
ao final do dia.

(Opç. 2) Escandinávia e Rússia Início Berlim
01 QUI. Berlim.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos locali-
zados na recepção do hotel.

02 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e 
pujante capital da Alemanha. Conheceremos o centro 
histórico, a ilha dos museus, o Reichstag, o Portão de 
Brandemburgo, suas artérias comerciais e seus par-
ques. Conheceremos também o impressionante 
Memorial do Holocausto e o Museu-memorial do 
Muro de Berlim.  Opçionalmente, sugere-se conhecer 
os arredores de Postdam  com seus belos palácios.  

03 SAB. Berlim-Copenhague.-
Tempo livre em BERLIM. às 11:30 saída rumo ao norte 
da Alemanha. Na cidade de Rostock, embarque em 
ferry (saída prevista às 15:30 horas) cruzando o mar 
Báltico rumo à Dinamarca. Travessia com duração 
aproximada de duas horas. Desembarque na 
Dinamarca e continuação da viagem através de 
agradáveis paisagens. Chegada em COPENHAGUE no 
final do dia.

(Opç. 3) Escandinávia e Rússia Início Copenhague
01 SAB. Copenhague.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos locali-
zados na recepção do hotel.

04/02 DOM. Copenhague.-
Pela manhã visita panorâmica com guia local, à 
capital dinamarquesa que é a maior cidade escandi-
nava, repleta de contrastes: seu popular ¨Tivoli¨, o 
Palácio de Christianborg, Nyhavn, a estátua 
¨Pequena Sereia¨... Tarde livre.

05/03 SEG. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- 
Mariefred- Estocolmo.-
A viagem continua até HELSINGOR, a cidade de 
Hamlet, na qual se destaca seu grande Castelo de 
Kronborg. em seguida a viagem prossegue para a 
SUÉCIA com uma curta travessia em ferry (viagem 
curta de 20 minutos, na qual se recomenda realizar 
câmbio monetário para obter Coroas Suecas). A via-
gem prossegue entre paisagens de lagos grandes e 
densas florestas. Em JONKOPING, tempo para passe-
ar e almoçar nesta pequena cidade moderna com seu 
grande lago. A viagem segue até MARIEFRED, pito-
resco povoado com casas tradicionais, o pequeno 
porto desportivo e o seu castelo. Tempo para passear. 
Continuação à ESTOCOLMO. Chegada no final do dia.
.

(Opç. 4) Escandinávia e Rússia Início Estocolmo
01 SEG. Estocolmo.-
Bem vindos. Tempo livre. Recebera informação para o 
começo de seu tour no final da tarde, ou a través dos 
cartazes informativos localizados na recepção do 
hotel.

ITINERÁRIO COMUM 

03/ 06/ 04/ 02 TER. Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica à belíssima capital 
construída nas 13 ilhas unidas entre si. Conheceremos 
Gamla Stand ou “Cidade entre as Pontes”, centro his-
tórico da cidade cheio de vida onde estão muitos dos 
edifícios monumentais como o Museu Nobel, situado 
junto à Praça de Stortorget, que homenageia os 
ganhadores dos Prêmios Nobel, a Catedral ou o 
Palácio Real. Quando for possível poderemos desfru-
tar de uma bela vista a partir do mirante de Fjällgatan. 
Tempo livre. Recomendamos conhecer seus museus e 
parques.  Sugerimos que opcionalmente faça uma 
visita à prefeitura e ao navio-museu Vasa.

04/07/05/03 QUA. Estocolmo- Ferry- Noite a 
bordo.-
Dia livre. No final da tarde, embarque num moderno 
ferry, em camarotes duplos com banheiro privativo 
rumo à Finlândia.

05/08/06/04 QUI. Turku-Naantali-Helsinque.-
Ao amanhecer, recomenda-se subir ao convés. A che-
gada à Finlândia se realiza contornando o arquipéla-
go de Aland, com centenas de ilhas cobertas por 
bosques, podendo-se admirar belas paisagens. 
Desembarque em TURKU e passeio por esta cidade de 
forte influência sueca. A viagem segue à cidade vizi-
nha de NAANTALI, pitoresco povoado com seus case-
bres de madeira junto ao mar. Continuação até 
HELSINQUE. Chegada e tempo para passear e almo-
çar. Tarde livre, você poderá conhecer esta cidade 
com seu antigo mercado, a influência russa em seus 
edifícios e igrejas.

Escandinávia e 
Rússia 

Oslo
Fotografia: elytabeth

Início Oslo(Opção 1)
Início   Berlim(Opção 2)

Início Copenhague(Opção 3)
Início Estocolmo(Opção 4)

(Opç. 1)

(Opç. 2)

(Opç. 3)

(Opç. 4)

Abr.20: 12, 26
Mai.20: 03, 10, 17, 24, 31
Jun.20: 07, 14, 21, 28
Jul.20: 05, 12, 19, 26
Ago.20: 02, 09, 16, 23, 30
Set.20: 06, 13, 20, 27
Out.20: 11, 25
Dez.20: 27

Abr.20: 09, 23, 30
Mai.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Set.20: 03, 10, 17, 24
Out.20: 08, 22
Dez.20: 24

Abr.20: 11, 25
Mai.20:  02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Set.20: 05, 12, 19, 26
Out.20: 10, 24
Dez.20: 26

Abr.20: 13, 27
Mai.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Set.20: 07, 14, 21, 28
Out.20: 12, 26
Dez.20: 28

DATAS DE SAÍDA

HOTÉIS PREVISTOS

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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EstocolmoOslo

Turku
Helsinque

 Tallinn

 Berlim

Novgorod

São Petersburgo

Tver

Suzdal

Moscou

1

1

1 1

2

1

Copenhague

Jonkopink

Marifreid

2

3

3

2

2

NOTA IMPORTANTE

PREÇOS POR PESSOA

 INÍCIO 
OSLO

ID: 16321 

INÍCIO 
 BERLIM

ID: 16318 
DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 2521 3595 3053 4420
T. Med $ 2612 3686 3160 4527
T.Baixa $ 2298 3372 2809 4176

INÍCIO 
COPENHAGUE

ID: 16319 

INÍCIO 
ESTOCOLMO
ID: 16320 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2856 4175 2431 3516
T. Med $ 2957 4276 2543 3628
T.Baixa $ 2617 3936 - -

Moscou – Catedral de São Basílio
Fotografia - Teresa Vazquez

É imprescindível para entrar em Rússia que você leve o 
mesmo passaporte que indicou ao fazer a sua reserva.
Recomendamos viajar com cartão de crédito inter-
nacional nos países escandinavos nos quais cada vez 
mais é frequente o não aceite de dinheiro em espécie 
para realizar pagamentos (comércios, restaurantes, 
etc).
A luz solar, especificamente nos países do norte da 
Europa, é muito variável em função da época do ano, 
fazendo com que vivamos experiências diferentes no 
verão os dias são muito longos chegando a ter pouco 
período sem sol enquanto que no inverno tem mui-
tas poucas horas de luz solar, predominando a noite 
durante o dia.
Por motivos climatológicos de força maior, em raras 
ocasiões, os horários dos ferris utilizados podem variar 
adaptando-se ao programa do dia afetado.

Para confirmação de todos os serviços é necessário 
incluir o passaporte do passageiro no momento da 
venda.

06/09/07/05 SEX. Helsinque- Tallinn.-
Faremos um passeio de barco (transporte regular 
aquático) às ilhas de Suomenlinna, seis ilhas onde se 
destaca a grande fortaleza que protegia a entrada 
da cidade e que foi declarada Patrimônio da 
Humanidade – Passeio pela área (poderemos passar 
de uma ilha para outra através de suas pequenas 
pontes para pedestres). À tarde tomaremos o ferry 
rumo à Estônia; travessia de algo mais de duas 
horas e meia; lhe sugerimos que aproveite para 
admirar a saída de Helsinque e as ilhas existentes ao 
seu redor. Chegada a Tallinn.

07/10/08/06 SAB. Tallinn.-
A capital da Estônia é uma maravilhosa cidade que 
mantém conservado intacto seu núcleo medieval. 
Visita panorâmica da cidade incluída, onde se pas-
sará por suas muralhas, igrejas, praças e ruas cheias 
de vida turística. Tarde livre.

08/11/09/ 07 DOM. Tallinn- Narva- São 
Petersburgo.-
Saída da Estônia rumo à Rússia. Parada em NARVA. 
Tempo para conhecer a impressionante fortaleza 
junto ao rio, na fronteira entre os dois países. 
Trâmites na fronteira podem ser demorados. Almoço 
incluído. Chegada em SÃO PETERSBURGO ao hotel. 

09/12/10/08 SEG. São Petersburgo.-
Com guia local começaremos o city tour desta bela 
cidade atravessada pelo rio Neva e construído 
sobre 40 ilhas.  A visita inclui a Fortaleza de Pedro e 
Paulo, origem da cidade. A outrora capital da Rússia 
dos Czares está rodeada de inúmeros palácios. Esta 
cidade, capital da Rússia dos Czares, está rodeada 
de vários palácios. Hoje faremos uma excursão 
(visita com guia e entradas) ao PALÁCIO DE 
PETERHOF conhecido como o “Versalhes Russo” a 
uns 30 km de São Petersburgo. Este conjunto de 
palácios barrocos que foi residência dos Czares, com 
suas magníficas fontes e jardins, de enormes dimen-
sões foi declarada Património Mundial pela 
UNESCO. Retorno a São Petersburgo. 

10/13/11/09 TER. São Petersburgo.-
De manhã faremos uma visita (guia e ingresso 
incluído) ao Museu do Hermitage, uma das maiores 
pinacotecas e museu de antiguidades do mundo 
localizado no Palácio de Inverno dos czares, junto 
ao rio Neva. Tarde livre. 

11/14/12/10 QUA. São Petersburgo- Novgorod- 
Valday- Tver.-
Saída rumo à NOVGOROD, cidade que foi um dos 
centros culturais e políticos mais importantes da 
Rússia. Visita ao Kremlin (visita guiada com a 
entrada incluída), ao antigo bairro do mercado e a 
corte de Yaroslav. Almoço incluído. Continuação 
até VALDAY, pitoresca cidadela com um lago. Visita 
ao antigo mosteiro na ilha do lago. A viagem segue 
para TVER. Chegada e jantar incluído.

12/15/13/11 QUI. Tver- Sergei Posad-Suzdal.-
Um passeio em TVER, cidade às margens do rio 
Volga, que foi centro de um pequeno Estado e era a 
principal rival de Moscou. Em seguida, se conhece-
rão algumas cidades do Anel de Ouro. Uma parada 
em KLIN, onde se visitaremos a casa do genial com-
positor Tchaikovsky. Continuação até SERGIEV 
POSAD, onde se conhecerá o Mosteiro da Trindade, 
considerado como o centro espiritual mais impor-
tante da Rússia. Almoço incluído.   À tarde, a viagem 
segue por estradinhas que passam por cidades his-
tóricas do Anel de Ouro: Alekshandrov (com seu 
kremlin de Ivan ¨O Terrível¨) e YURYEV POLSKIY, 
pequena cidade provincial com seu kremlin históri-
co. Continuação da rota até SUZDAL.  Jantar inclu-
ído, onde um grupo folclórico irá animar a noite, ao 
som de balalaicas. (Não incluído se no seu grupo 
viajam menos de 15 pessoas).

13/16/14/12 SEX. Suzdal- Vladimir- Moscou.-
De manhã conheceremos como são fabricadas e 
pintadas as famosas Matrioscas. Depois visitamos 
SUZDAL, onde se conhecerá seus canais, suas flores 
e suas cúpulas fazem parecer com que a cidade 
tenha saído de um conto de fadas. Para muitos, é 
considerada a cidade mais charmosa do Anel de 
Ouro. Visitamos o Museu de Arquitectura em madei-
ra, que ilustra o antigo modo de vida de campone-
ses, com suas casas de troncos, seus moinhos e a 
igreja da Transfiguração.  No Mosteiro de São 
Eugênio, será possível escutar a um concerto de 
sinos. Em seguida, a viagem segue até VLADIMIR, 
almoço incluído. Depois do almoço se visitará a 
majestosa catedral da Assunção.    Chegada a 
MOSCOU ao final da tarde.

14/17/15/13 SAB. Moscou.-
É hora de visitar a imensa capital russa. Uma cida-
de que, como poucas, une passado, presente e futu-
ro. Entre seus principais atrativos estão: suas imen-
sas avenidas, suas elegantes áreas comerciais, a 
Praça Vermelha (onde se encontra o Mausoléu de 
Lenin), a catedral de São Basílio e a catedral do 
Cristo Salvador. Entrada incluída ao Kremlin e às 
suas duas principais catedrais. Tentaremos coinci-
dir se for possível (porém não podemos garantir) 
com a procissão cerimonial militar que se celebra na 
Praça Sobornaya. Tarde livre.         

15/18/16/14 DOM. Moscou.-
Conheceremos um pouco mais sobre a história da 
Rússia e sua cidade. Passaremos pelo mirante da 
universidade, com sua fantástica vista da cidade 
onde os recém-casados depositam flores (o mirante 
também poderá ser visitado no sábado) e conhece-
remos (ingresso incluído) o Museu da Grande Guerra 
Patriótica (Segunda Guerra Mundial) que também 
exibe muitos aspectos do período soviético. Tarde 
livre.

16/19/17/15 SEG. Moscou.-
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto e fim 
dos nossos serviços. 

O PREÇO INCLUÍ

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus 
guia falando espanhol, seguro básico de viagem, 
café da manhã tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada (OPC. 2, 3 e 4) e de 
saída. 

• Excursão: Visita do Palácio de Peterhof em São 
Petersburgo.

• Barco: Nas ilhas de Soumenlinna em Helsinque.
• Visita Panorâmica em: Oslo (Opc 1), Berlim (Opc 2), 

Copenhague (Opc 3),Estocolmo, Tallin, São 
Petersburgo, Novgorod, Tver, Suzdal, Moscou.

• Entradas: Memorial do Holocausto; Museu do Muro 
em Berlim (Opc 2), Palácio Peterhof em S. 
Petersburgo, Fortaleza de Pedro e Paulo e Museu 
Hermitage em São Petersburgo, Kremlin de 
Novgorod, Mosteiro de Valday, Casa-Museu de 
Tchaikovsky em Klin, fábrica de Matrioshkas, Museu 
de Arquitectura de madeira, Igreja da 
Transfiguração e Mosteiro de S. Eugenio em Suzdal, 
Catedral da Assuno em Vladimir, Kremlin e suas 
duas principais catedrais em Moscou, Museu da 
grande guerra Pátria em Moscou.

• Ferry: Rostock (Alem) / Gedser (Dinam) (Opc 2), 
Helsingor (Dinam) / Suecia(Opc 2 e 3),  Estocolmo 
Suécia / Turku (Finlan), Helsinque (Finlan) / Tallinn 
(Eston).

• 6 Almoços ou Jantares Incluídos em: Narva, 
Novgorod, Tver, Sergiev Posad, Suzdal, Vladimir.
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DESDE 1404E- 10/12/16/18
DIAS

(Opç. 1) Rússia, Bálticos e Capitais do Leste 
Fim Tallinn
01 SEX. Moscou.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos 
localizados na recepção do hotel.

02 SAB. Moscou.-
É hora de visitar a imensa capital russa. Uma 
cidade que, como poucas, une passado, presente e 
futuro. Entre seus principais atrativos estão: suas 
imensas avenidas, suas elegantes áreas comer-
ciais, a Praça Vermelha (onde se encontra o 
Mausoléu de Lenin), a catedral de São Basílio e a 
catedral do Cristo Salvador. Entrada incluída ao 
Kremlin e às suas duas principais catedrais. 
Tentaremos coincidir se for possível (porém não 
podemos garantir) com a procissão cerimonial 
militar que se celebra na Praça Sobornaya. Tarde 
livre.         

03 DOM. Moscou.-
Conheceremos um pouco mais sobre a história da 
Rússia e sua cidade. Passaremos pelo mirante da 
universidade, com sua fantástica vista da cidade 
onde os recém-casados depositam flores (o miran-
te também poderá ser visitado no sábado) e 
conheceremos (ingresso incluído) o Museu da 
Grande Guerra Patriótica (Segunda Guerra 
Mundial) que também exibe muitos aspectos do 
período soviético. Tarde livre.

04 SEG. Moscou- Klin- Tver- Valday- Novgorod.-
Saída de Moscou e breve parada em KLIN, para 
conhecer a casa de Tchaikovsky, o genial músico 
(ingresso incluído . Continuação até TVER, às mar-
gens do Rio VOLGA. Foi o centro de um pequeno 
Estado e que era a principal rival de Moscou. Breve 
visita e almoço incluído. A viagem segue para 
VALDAY, pitoresca e pequena cidade junto a um 
lago. Visita a um antigo mosteiro na ilha do lago. 
Chegada a NOVGOROD. Jantar incluído. 

05 TER. Novgorod- São Petersburgo.-
Incluímos visita panorâmica com guia e entradas 
em NOVGOROD, bela cidade que foi um dos centros 
culturais e políticos mais importantes da Rússia. 
Visita ao Kremlin, ao antigo bairro do mercado, a 
corte de Yaroslav e também, nos arredores da 
cidade, ao Museu de Arquitectura em madeira, um 
museu ao ar livre, onde se encontram casas de 
camponeses e charmosas igrejas de madeira muito 
decoradas. Almoço incluído. Continuação rumo à 
São Petersburgo. Iniciamos uma breve introdução 
da cidade, situada às margens do Rio Neva e que 
foi construída sobre 40 ilhas. Chegada ao hotel.  

06 QUA. São Petersburgo.-
Pela manhã, visita guiada com entrada à 
Fortaleza de Pedro e Paulo (de onde se originou a 
cidade de São Petersburgo), e posteriormente do 
Museu Hermitage, fantástico museu de pintura, 
onde antes era o Palácio de Inverno dos Czares. 
Tarde livre.

07 QUI. São Petersburgo.-
Essa cidade, capital da Rússia dos Czares, está 
rodeada de vários palácios. Hoje faremos uma 
excursão (visita com guía e entradas) ao PALACIO 
DE PETERHOF conhecido como o “Versalhes Russo” 
a uns 30 km de São Petersburgo. Este conjunto de 
palácios barrocos que foi residência dos Czares, 
com suas magníficas fontes e jardins, de enormes 
dimensões foi declarada Património Mundial pela 
UNESCO. Retorno a São Petersburgo. Tarde livre.

08 SEX. São Petersburgo- Narva- Tallinn.-
Saída da Rússia rumo à Estônia, o país báltico que 
pertenceu à antiga União Soviética (os trâmites na 
fronteira podem ser demorados). Chegada à 
NARVA e tempo para almoçar e conhecer a impres-
sionante fortaleza junto ao rio, na fronteira entre 
os dois países. Continuação seguindo o Mar Báltico 
até a capital Tallinn.

09 SAB. Tallinn.-
A capital da Estônia é uma maravilhosa cidade 

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Rússia, Bálticos e 
Capitais do Leste 

Fim Tallinn (Opção 1)
Fim Riga (Opção 2)

Fim Varsóvia(Opção 3)
Fim Praga(Opção 4)

FIM 
TALLINN
ID: 18628

FIM 
RIGA

ID: 18627
DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 1590 2308 1851 2665
T. Med $ 1676 2394 1936 2750
T.Baixa $ 1404 2122 1660 2474

FIM 
VARSOVIA

ID: 18629 

FIM 
PRAGA
ID:18626

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 2351 3372 2585 3713
T. Med $ 2404 3425 2606 3734

Varsóvia
Polônia 
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(Opç. 1)

Abr.20: 10, 24
Mai.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Set.20: 04, 11, 18, 25
Out.20: 02, 09, 23
Nov.20: 06
Dez.20: 25
Jan.21: 08
Fev.21: 05
Mar.21: 05

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes dife-
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Out.20: 23
Dez.20: 25

(Opç. 3)

Abr.20: 10, 24
Mai.20: 01, 08, 15, 22, 29
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Set.20: 04, 11, 18, 25
Out.20: 02, 09, 23
Dez.20: 25

(Opç. 4)
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Jun.20: 05, 12, 19, 26
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Out.20: 02, 09, 23
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 Tallinn
Novgorod

São Petersburgo

Tver Moscou

3

3

Trakai

Augustow

Riga

Vilnius

Varsóvia

Wroclaw

Praga

1
2

2

2

2

2

HOTÉIS PREVISTOS

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

NOTA IMPORTANTE

Por motivos climatológicos de força maior, em 
raras ocasiões, os horários dos ferris utilizados 
podem variar adaptando-se ao programa do 
dia afetado. 
Recomendamos viajar com cartão de crédito 
internacional nos países escandinavos nos quais 
cada vez mais é frequente o não aceite de dinhei-
ro em espécie para realizar pagamentos (comér-
cios, restaurantes, etc).
É imprescindível para entrar em Rússia que você 
leve o mesmo passaporte que indicou ao fazer a 
sua reserva.
A luz solar, especificamente nos países do norte 
da Europa, é muito variável em função da época 
do ano, fazendo com que vivamos experiências 
diferentes no verão os dias são muito longos che-
gando a ter pouco período sem sol enquanto que 
no inverno tem muitas poucas horas de luz solar, 
predominando a noite durante o dia.
Para confirmação de todos os serviços é neces-
sário incluir o passaporte do passageiro no 
momento da venda.

que mantém conservado intacto seu núcleo 
medieval. Visita panorâmica da cidade incluída, 
onde se passará por suas muralhas, igrejas, pra-
ças e ruas cheias de vida turística. Tarde livre.

10 DOM. Tallinn.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 2) Rússia, Bálticos e Capitais do Leste 
Fim Riga
Dias 1 - 9 como em Opç. 1
10 DOM. Tallinn- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravessando bosques e planícies, chegada à 
PARNU, popular cidade balneária. Poste-
riormente, passagem à Letônia. Em TURAIDA, 
oportunidade para conhecer seu castelo medie-
val, rodeado por um grande parque com escultu-
ras. Almoço incluído. Um passeio por SIGULDA, 
pequena capital com muito encanto numa região 
de belas paisagens. Chegada à RIGA no meio da 
tarde.

11 SEG. Riga.-
Visita panorâmica da capital que é a maior e 
mais moderna cidade dos Países Bálticos e onde 
se conservam o rastro da época soviética. Tarde 
livre. 

12 TER. Riga.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 3) Rússia, Bálticos e Capitais do Leste 
Fim Varsóvia
Dias 1 - 11 como em Opç. 2
12 TER. Riga- Palcio Rundale- Monte das 

Cruzes- Trakai- Vilnius.-
Sairemos cedo rumo à LITUÂNIA, durante o traje-
to conheceremos o PALÁCIO BARROCO DE 
RUNDALE construído pelo mesmo arquiteto que 
realizou o Museu Hermitage em São Petersburgo. 
Entraremos na Lituânia, país que recebeu uma 
forte influência católica: o impressionante 
MONTE DAS CRUZES nos recorda tal fato com 
dezenas de milhares de cruzes de todos os tama-
nhos. Almoço incluído durante o trajeto. Depois 
disso conheceremos TRAKAI, o belíssimo castelo 
localizado em uma ilha de um lago muito próxi-
mo a Vilnius. VILNIUS, alojamento.  

Nota: De acordo com a duração da luz solar a 
visita ao Castelo de Trakai poderá ser efetuada na 
quarta-feira, após a visita da cidade.

13 QUA. Vilnius.-
Visita panorâmica da cidade. Construída sobre 
sete colinas (como Roma, cidade com a qual 
gosta de ser comparada). Suas igrejas barrocas, 
suas muralhas, seu castelo, suas ruas comerciais 
localizadas no centro, suas 1.200 casas medie-
vais.  Tarde livre. 

14 QUI. Vilnius-Grutas Park-Augustow-
Varsóvia.-

Viajaremos para Polônia. Entre belas paisagens 
conheceremos o GRUTAS PARK, conhecido como 
¨O mundo de Stalin¨, um parque com 86 estátu-
as da época soviética. Parada para almoçar na 
agradável cidade de AUGUSTOW junto a um lago. 
Seguiremos para o centro da Polônia. Chegada a 
VARSÓVIA no final do dia.- 

15 SEX. Varsóvia.-
Incluímos pela manhã uma visita panorâmica de 
VARSÓVIA, a cidade velha, o Castelo Real, o 
monumento em memória do Gheto judio, o 
Parque Lazienki. Tarde livre.

16 SAB. Varsóvia.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 4) Rússia, Bálticos e Capitais do Leste 
Fim Praga
Dias 1 - 15 como em Opç. 3
16 SAB. Varsóvia- Wroclaw- Praga.-
Saída cedo rumo a região da Silesia, WROCLAW, 
cidade histórica de grande beleza junto ao Rio 
Oder, onde se destaca a praça do mercado. 
Tempo para almoçar. Pela tarde continuamos 
até PRAGA, na República Tcheca. Chegada no 
final da tarde.

17 DOM. Praga.-
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, 
uma das mais bonitas da Europa, onde se desta-
cam: o Castelo, a Praça da Prefeitura e a bela 
Ponte Carlos. Finalizaremos o dia com um trasla-
do noturno ao centro da cidade, onde existem 
várias cervejarias tradicionais e onde você 
poderá jantar.

18 SEG. Praga.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

augustow,
polonia

O PREÇO INCLUÍ

Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ôni-
bus guia falando espanhol, seguro básico de via-
gem, café da manhã tipo buffet. 
Inclui traslado de chegada
Excursão: Visita ao Palácio de Peterhof em So 
Petersburgo .
Visita Panorâmica em: Moscou, Tver, Novgorod, 
São Petersburgo, Tallinn.
Entradas: : Kremlin e suas duas principais cate-
drais em Moscou, Museu da grande guerra Pátria 
en Moscou, Casa-Museu de Tchaikovsky em Klin, 
Mosteiro de Valday, Kremlin e Museu Arquitectura 
de Madeira em Novgorod, Fortaleza de Pedro e 
Paulo e Museu Hermitage em São Petersburgo, 
Palácio Peterhof e jardins em São Petersburgo.
3 Almoços ou Jantares Incluídos em: Tver, 
Novgorod, Novgorod.

(Serviços adicionais Opç. 2)
Visita Panorâmica em: Riga.
Entradas: Castelo de Turaida.
1 Almoço ou Jantar Incluido em: Turaida.

(Serviços adicionais Opç. 3)
Visita Panorâmica em: Vilnius, Varsóvia.
Entradas: Palácio de Rundale, Castelo em Trakai, 
Grutas Park.
1 Almoço ou Jantar Incluido em: Rundale.

(Serviços adicionais Opç. 4)
Visita Panorâmica em: Praga.
Traslado Noturno: Centro histórico de Praga.
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01 QUA. Copenhague.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos loca-
lizados na recepção do hotel.

02 QUI. Copenhague- Odense- Aarhus.-
Pela manhã, visita panorâmica com guia local à 
capital dinamarquesa, a maior cidade escandina-
va, repleta de contrastes: seu popular Tivoli, o palá-
cio de Christianborg, os bares de Nyhavn, a 
¨Pequena Sereia¨.... 

Sairemos e viajaremos para Jutlândia. Durante o 
trajeto percorreremos uma ponte de 20 km sobre o 
mar e pararemos em ODENSE onde poderemos visi-
tar sua catedral gótica e a casa de Andersen.  
Chegada a AARHUS e traslado ao nosso hotel. 

03 SEX. Aarhus- Kristiansand - Flekkefjord - 
Stavanger.-

A viagem segue até HIRSTHALS, de onde se embar-
cará em um ferry para travessia do Mar do Norte, 
rumo à Noruega. Continuação pela costa sul da 
Noruega, com bonitas paisagens. Parada no pito-
resco povoado de FLEKKEFJORD. Chegada e tempo 
livre em STAVANGER, bonita cidade com seu ativo 
porto ao lado dos fiordes. 

Nota: duração aproximada do ferry rumo a Noruega 
de 3 horas; os horários dos ferrys são variáveis, nor-
malmente se reserva um tempo para almoçar à 
bordo.

04 SAB. Stavanger- Bergen.-
Ao sair da cidade pararemos no monumento 
¨Espadas na Rocha¨, onde recordaremos os Vikings. 
Prosseguiremos em uma etapa de grande beleza 
paisagística. A viagem segue por meio de túneis, 
pontes e trechos em barco, acompanhando a costa 
norueguesa dos fiordes. Um dos túneis sob o mar é 
o que alcança a maior profundidade no mundo. 
Duas tranquilas e espetaculares travessias em 
barco. Chegada em BERGEN na hora do almoço. 
Subida de bondinho incluída ao Monte Flouyen, de 
onde se terá uma visão maravilhosa da cidade e do 
fiorde de Bergen. Tarde livre na capital dos fiordes.

05 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoje as paisagens são novamente fantásticas: ima-
gens do interior da Noruega; fiordes, geleiras, lagos 
e bosques. Viajaremos rumo ao FIORDE SOGNE, o 
maior dos fiordes noruegueses, antes de chegar 
pararemos na bela cachoeira de TVINDEFOSSEN. 
Embarcaremos em um magnífico cruzeiro entre as 
cidades de Gudvangen e Flam; fantásticas paisa-
gens durante a travessia de algo mais de duas 
horas. Continuaremos entre magníficos espaços 
onde não faltam paisagens nevadas, passaremos 
pelo túnel de Aurland – um dos mais longos do 

mundo –, visitaremos (ingresso incluído) a igreja de 
madeira de BORGUND, do século XII, considerada a 
igreja medieval de madeira mais bem conservada 
da Noruega. Chegada a OSLO, tempo livre. Seu 
porto, as ruas centrais, as obras de arte do Parque 
Frogner.

06 SEG. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica com guia local à 
capital Noruega, cidade que combina uma vibrante 
Arquitectura moderna com seus edifícios clássicos, 
um magnífico meio paisagístico e grandes parques 
com esculturas. Oslo é considerada a “capital verde 
europeia”. Após a visita, caso deseje, poderá conhe-
cer o Museu dos Vikings. Saída rumo à Suécia. 
Paisagens de bosques e lagos. Parada em OREBRO, 
histórica cidade junto a um formoso lago com um 
grande castelo e bonito centro histórico.  Chegada 
a ESTOCOLMO ao final do dia.

07 TER. Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica à belíssima capi-
tal construída nas 13 ilhas unidas entre si. 
Conheceremos Gamla Stand ou “Cidade entre as 
Pontes”, centro histórico da cidade cheio de vida 
onde estão muitos dos edifícios monumentais como 
o Museu Nobel, situado junto à Praça de Stortorget, 
que homenageia os ganhadores dos Prêmios Nobel, 
a Catedral ou o Palácio Real. Quando for possível 
poderemos desfrutar de uma bela vista a partir do 
mirante de Fjällgatan. Tempo livre. Recomendamos 
conhecer seus museus e parques.  Sugerimos que 
opcionalmente faça uma visita à prefeitura e ao 
navio-museu Vasa.

08 QUA. Estocolmo- Ferry- Noite a bordo.-
Dia livre. No final da tarde, embarque num moderno 
ferry, em camarotes duplos com banheiro privativo 
rumo à Finlândia.

09 QUI. Turku-Naantali-Helsinque.-
Ao amanhecer, recomenda-se subir ao convés. A 
chegada à Finlândia se realiza contornando o 
arquipélago de Aland, com centenas de ilhas cober-
tas por bosques, podendo-se admirar belas paisa-
gens. Desembarque em TURKU e passeio por esta 
cidade de forte influência sueca. A viagem segue à 
cidade vizinha de NAANTALI, pitoresco povoado 
com seus casebres de madeira junto ao mar. 
Continuação até HELSINQUE. Chegada e tempo 
para passear e almoçar. Tarde livre, você poderá 
conhecer esta cidade com seu antigo mercado, a 
influência russa em seus edifícios e igrejas.

10 SEX. Helsinque- Tallinn.-
Faremos um passeio de barco (transporte regular 
aquático) às ilhas de Suomenlinna, seis ilhas onde 
se destaca a grande fortaleza que protegia a entra-
da da cidade e que foi declarada Patrimônio da 
Humanidade – Passeio pela área (poderemos pas-
sar de uma ilha para outra através de suas peque-

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA Grande Escandinávia com Rússia 

ID: 18602 DBL INDIV
T.Alt $ 3404 4856
T. Med $ 3537 4989

NOTA IMPORTANTE 
Por motivos climatológicos de força maior, 
em raras ocasiões, os horários dos ferris 
utilizados podem variar adaptando-se ao 
programa do dia afetado. 

Recomendamos viajar com cartão de cré-
dito internacional nos países escandinavos 
nos quais cada vez mais é frequente o não 
aceite de dinheiro em espécie para realizar 
pagamentos (comércios, restaurantes, etc).

É imprescindível para entrar em Rússia que 
você leve o mesmo passaporte que indicou 
ao fazer a sua reserva.

A luz solar, especificamente nos países do 
norte da Europa, é muito variável em função 
da época do ano, fazendo com que vivamos 
experiências diferentes no verão os dias são 
muito longos chegando a ter pouco período 
sem sol enquanto que no inverno tem muitas 
poucas horas de luz solar, predominando a 
noite durante o dia.

Para confirmação de todos os serviços é 
necessário incluir o passaporte do passagei-
ro no momento da venda.

DESDE 3404E- DIAS 20

Abr.20: 29
Mai.20: 06, 13, 20, 27
Jun.20: 03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20: 05, 12, 19, 26
Set.20: 02, 09, 16, 23
Out.20: 07, 21
Dez.20: 23

estocolmo
suecia

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

PE
NI

NS
UL

A 
IB

ÉR
IC

A
AM

ÉR
IC

A
AS

IA
 E 

OC
EA

NI
A

OR
IE

NT
E M

ED
IO

M
AI

S 
IN

CL
UI

DO
EC

ON
ÔM

IC
A

AT
LÂ

NT
IC

O
M

ED
IT

ER
RÂ

NE
O

NÓ
RD

IC
A

CE
NT

RA
L

AT
É 1

5 
DI

AS
M

AI
S 

DE
 1

5 
DI

AS

486



Oslo

Aarhus
Copenhague

Stavanger

Bergen

OrebroFlekkefjord
Kristiansand

1

1

1
1

1

Estocolmo

Turku

Helsinque

 Tallinn
Novgorod

São Petersburgo

Tver
Suzdal

Moscou

1

1 1

1

2

2

3

3

bergen
noruega

HOTÉIS PREVISTOS

nas pontes para pedestres). À tarde tomaremos o 
ferry rumo à Estônia; travessia de algo mais de duas 
horas e meia; lhe sugerimos que aproveite para 
admirar a saída de Helsinque e as ilhas existentes ao 
seu redor. Chegada a Tallinn.

11 SAB. Tallinn.-
A capital da Estônia é uma maravilhosa cidade que 
mantém conservado intacto seu núcleo medieval. 
Visita panorâmica da cidade incluída, onde se pas-
sará por suas muralhas, igrejas, praças e ruas cheias 
de vida turística. Tarde livre.

12 DOM. Tallinn- Narva- São Petersburgo.-
Saída da Estônia rumo à Rússia. Parada em NARVA. 
Tempo para conhecer a impressionante fortaleza 
junto ao rio, na fronteira entre os dois países. 
Trâmites na fronteira podem ser demorados. Almoço 
incluído. Chegada em SÃO PETERSBURGO ao hotel. 

13 SEG. São Petersburgo.-
Com guia local começaremos o city tour desta bela 
cidade atravessada pelo rio Neva e construído sobre 
40 ilhas.  A visita inclui a Fortaleza de Pedro e Paulo, 
origem da cidade. A outrora capital da Rússia dos 
Czares está rodeada de inúmeros palácios. Esta 
cidade, capital da Rússia dos Czares, está rodeada 
de vários palácios. Hoje faremos uma excursão (visi-
ta com guia e entradas) ao PALÁCIO DE PETERHOF 
conhecido como o “Versalhes Russo” a uns 30 km de 
São Petersburgo. Este conjunto de palácios barrocos 
que foi residência dos Czares, com suas magníficas 
fontes e jardins, de enormes dimensões foi declarada 
Património Mundial pela UNESCO. Retorno a São 
Petersburgo. 

14 TER. São Petersburgo.-
De manhã faremos uma visita (guia e ingresso 
incluído) ao Museu do Hermitage, uma das maiores 
pinacotecas e museu de antiguidades do mundo 
localizado no Palácio de Inverno dos czares, junto ao 
rio Neva. Tarde livre. 

15 QUA. São Petersburgo- Novgorod- Valday- 
Tver.-

Saída rumo à NOVGOROD, cidade que foi um dos 
centros culturais e políticos mais importantes da 
Rússia. Visita ao Kremlin (visita guiada com a entra-
da incluída), ao antigo bairro do mercado e a corte 
de Yaroslav. Almoço incluído. Continuação até 
VALDAY, pitoresca cidadela com um lago. Visita ao 
antigo mosteiro na ilha do lago. A viagem segue para 
TVER. Chegada e jantar incluído.

16 QUI. Tver- Sergei Posad-Suzdal.-
Um passeio em TVER, cidade às margens do rio 
Volga, que foi centro de um pequeno Estado e era a 
principal rival de Moscou. Em seguida, se conhece-
rão algumas cidades do Anel de Ouro. Uma parada 

em KLIN, onde se visitaremos a casa do genial com-
positor Tchaikovsky. Continuação até SERGIEV 
POSAD, onde se conhecerá o Mosteiro da Trindade, 
considerado como o centro espiritual mais impor-
tante da Rússia. Almoço incluído.   À tarde, a viagem 
segue por estradinhas que passam por cidades his-
tóricas do Anel de Ouro: Alekshandrov (com seu 
kremlin de Ivan ¨O Terrível¨) e YURYEV POLSKIY, 
pequena cidade provincial com seu kremlin históri-
co. Continuação da rota até SUZDAL.  Jantar incluí-
do, onde um grupo folclórico irá animar a noite, ao 
som de balalaicas. (Não incluído se no seu grupo 
viajam menos de 15 pessoas).

17 SEX. Suzdal- Vladimir- Moscou.-
De manhã conheceremos como são fabricadas e 
pintadas as famosas Matrioscas. Depois visitamos 
SUZDAL, onde se conhecerá seus canais, suas flores 
e suas cúpulas fazem parecer com que a cidade 
tenha saído de um conto de fadas. Para muitos, é 
considerada a cidade mais charmosa do Anel de 
Ouro. Visitamos o Museu de Arquitectura em madei-
ra, que ilustra o antigo modo de vida de campone-
ses, com suas casas de troncos, seus moinhos e a 
igreja da Transfiguração.  No Mosteiro de São 
Eugênio, será possível escutar a um concerto de 
sinos. Em seguida, a viagem segue até VLADIMIR, 
almoço incluído. Depois do almoço se visitará a 
majestosa catedral da Assunção.    Chegada a 
MOSCOU ao final da tarde.

18 SAB. Moscou.-
É hora de visitar a imensa capital russa. Uma cida-
de que, como poucas, une passado, presente e futu-
ro. Entre seus principais atrativos estão: suas imen-
sas avenidas, suas elegantes áreas comerciais, a 
Praça Vermelha (onde se encontra o Mausoléu de 
Lenin), a catedral de São Basílio e a catedral do 
Cristo Salvador. Entrada incluída ao Kremlin e às 
suas duas principais catedrais. Tentaremos coinci-
dir se for possível (porém não podemos garantir) 
com a procissão cerimonial militar que se celebra na 
Praça Sobornaya. Tarde livre.         

19 DOM. Moscou.-
Conheceremos um pouco mais sobre a história da 
Rússia e sua cidade. Passaremos pelo mirante da 
universidade, com sua fantástica vista da cidade 
onde os recém-casados depositam flores (o mirante 
também poderá ser visitado no sábado) e conhece-
remos (ingresso incluído) o Museu da Grande Guerra 
Patriótica (Segunda Guerra Mundial) que também 
exibe muitos aspectos do período soviético. Tarde 
livre.

20 SEG. Moscou.-
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto e fim 
dos nossos serviços. 

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

suzdal en invierno,
Rússia

O PREÇO INCLUÍ

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito 
em ônibus guia falando espanhol, segu-
ro básico de viagem e café da manhã 
tipo buffet.

• Inclui traslado de chegada e traslado 
de saída

• Excursão: Visita do Palácio de Peterhof 
em São Petersburgo.

• Barco: Sogner fiordo, Nas ilhas de 
Soumenlinna em Helsinque.

• Visita Panorâmica em: Copenhague, 
Oslo, Estocolmo, Tallinn, São 
Petersburgo, Novgorod, Tver, Suzdal, 
Moscou.

• Entradas: Igreja da madeira de Borgund 
em Bergen em Bergen, Palcio Peterhof 
em S. Petersbugo, Fortaleza de Pedro e 
Paulo e Museu Hermitage em Sao 
Petersburgo, Kremlin de Novgorod, 
Mosteiro de Valday, Casa-Museu de 
Tchaikovsky em Klin, fábrica de 
Matrioshkas, Museu de arquitetura de 
madeira, Igreja da Transfiguraao e 
Mosteiro de S. Eugenio em Suzdal, 
Catedral da Assuno em Vladimir, : 
Kremlin e suas duas principais catedrais 
em Moscou, Museu da grande guerra 
Pátria en Moscou.

• Ferry: Dinamarca - Noruega, trâmite na 
costa Noruega, Estocolmo Suécia / 
Turku Fim, Helsinque Finlan / Tallinn 
Eston.

• Funicular: Mount Flouyen em Bergen.
• 6 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Narva, Novgorod, Tver, Sergiev Posad, 
Suzdal, Vladimir.
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DESDE 1133E- 

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

7/8/10/12/14
DIAS

(Opç. 1) São Petersburgo e Escandinávia fim 
Estocolmo
01 TER. São Petersburgo.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos loca-
lizados na recepção do hotel.

02 QUA. São Petersburgo.-
Pela manhã, visita guiada com entrada à Fortaleza 
de Pedro e Paulo (de onde se originou a cidade de 
São Petersburgo), e posteriormente do Museu 
Hermitage, fantástico museu de pintura, onde 
antes era o Palácio de Inverno dos Czares. Tarde 
livre.

03 QUI. São Petersburgo.- Viborg- Helsinque.-
A outrora capital da Rússia dos czares se encontra 
rodeada por inúmeros palácios. Hoje faremos uma 
excursão (visita com guia e ingressos) ao PALÁCIO 
DE PETERHOF, conhecido como o ̈ Versailles Ruso¨, 
a uns 30 km do centro de São Petersburgo, que foi a 
residência oficial dos czares. O conjunto de palá-
cios, de estilo barroco, é impressionante, de dimen-
sões enormes e com chafarizes e jardins magnífi-
cos. Dali sairemos rumo à fronteira finlandesa. 
VIBORG, passeio para conhecer esta histórica cida-
de portuária localizada no mar Báltico. Entraremos 
na Finlândia (em ocasiões pode haver demoras na 
fronteira). Chegada a HELSINQUE prevista para o 
final da tarde. 

04 SEX. Helsinque- Ferry (noite a bordo).-
Faremos um passeio de barco (transporte regular 
aquático) às ilhas de Suomenlinna, composta por 
seis ilhas onde se destaca a grande fortaleza que 
protegia a entrada da cidade, declarada Patrimônio 
da Humanidade- Passeio pela região (poderemos 
passar de uma ilha para outra através de suas 
pequenas pontes para pedestres). Depois disso dis-
poremos de tempo livre em Helsinque, onde você 
poderá conhecer esta cidade com seu antigo mer-

cado, assim como a influência russa em seus edifí-
cios e igrejas. Por volta das 17h00 embarcaremos 
em um ferry muito moderno (condições de cruzei-
ro). Desfrute a bordo das paisagens saindo de 
Helsinque, com uma infinidade de ilhas, e das ins-
talações do barco. Noite a bordo (camarotes com 
banheiro).

05 SAB. Estocolmo.-
Chegada a ESTOCOLMO prevista para o começo da 
manhã. Faremos uma visita panorâmica à belíssi-
ma capital construída nas 13 ilhas unidas entre si. 
Conheceremos Gamla Stand ou “Cidade entre as 
Pontes”, centro histórico da cidade cheio de vida 
onde estão muitos dos edifícios monumentais 
como o Museu Nobel, situado junto à Praça de 
Stortorget, que homenageia os ganhadores dos 
Prêmios Nobel, a Catedral ou o Palácio Real. 
Quando for possível poderemos desfrutar de uma 
bela vista a partir do mirante de Fjällgatan. Tempo 
livre. Recomendamos conhecer seus museus e par-
ques.  Sugerimos que opcionalmente faça uma 
visita à prefeitura e ao navio-museu Vasa.

06 DOM. Estocolmo.-
Dia livre. Poderão aproveitar do encanto desta 
cidade. Tempo livre para passear e descobrir luga-
res para recordar.

07 SEG. Estocolmo.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 2) São Petersburgo e Escandinávia fim 
Oslo
Dias 1 - 6 como em Opç. 1
07 SEG. Estocolmo- Mariefred- Orebro- Oslo.-
Continuaremos rumo a MARIEFRED, pitoresco vila-
rejo com suas casas tradicionais, sua pequena 
marina, seu castelo; tempo para passear.   Parada 
em OREBRO, histórica cidade junto a um formoso 
lago com um grande castelo e bonito centro histó-
rico. Tempo para almoçar. Seguiremos nossa rota 
para OSLO –Chegada prevista para o final do dia-.  

helsinki, finlandia
mirmoi

São Petersburgo e 
Escandinávia 

Fim Estocolmo(Opção 1)
Fim Oslo(Opção 2)

Fim Copenhague(Opção 3)
Fim  Berlim(Opção 4)

Fim Praga(Opção 5)

FIM 
EST

ID: 18635

FIM 
OSLO

ID: 18636 
DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 1133 1718 1287 1941
T. Med $ 1154 1739 1309 1963

FIM 
COPENHA

ID: 18634 

FIM 
 BERLIM
ID: 18633 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1702 2590 1947 2920
T. Med $ 1787 2675 2027 3000

FIM 
PRAGA

ID: 18637 
DBL INDIV

T.Alt $ 2160 3240
T. Med $ 2213 3293

(Opç. 1, 2 e 3)
Abr.20: 28
Mai.20: 05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25
Set.20: 01, 08, 15, 22, 29
Out.20: 06, 13

(Opç. 4 e 5 = Opç. 1 com as seguin-
tes diferenças)
Excluindo as seguintes datas

Out.20: 13
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Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

HOTÉIS PREVISTOS

NOTA IMPORTANTE 

Por motivos climatológicos de força maior, em 
raras ocasiões, os horários dos ferris utilizados 
podem variar adaptando-se ao programa do 
dia afetado. 
Recomendamos viajar com cartão de crédito 
internacional nos países escandinavos nos 
quais cada vez mais é frequente o não aceite 
de dinheiro em espécie para realizar paga-
mentos (comércios, restaurantes, etc).
É imprescindível para entrar em Rússia que 
você leve o mesmo passaporte que indicou ao 
fazer a sua reserva.
Para confirmação de todos os serviços é 
necessário incluir o passaporte do passageiro 
no momento da venda.

08 TER. Oslo.-
Faremos uma visita panorâmica com guia local à 
capital Noruega, cidade que combina uma vibran-
te Arquitectura moderna com seus edifícios clássi-
cos, um magnífico meio paisagístico e grandes 
parques com esculturas. Oslo é considerada a 
“capital verde europeia”. Após a visita, caso deseje, 
poderá conhecer o Museu dos Vikings.Fim dos nos-
sos serviços. Verifique a hora de seu voo para 
saber se vai precisar de uma noite adicional.

(Opç. 3) São Petersburgo e Escandinávia fim 
Copenhague
Dias 1 - 7 como em Opç. 2
08 TER. Oslo, Ferry Oslo Copenhague.-
Faremos uma visita panorâmica com guia local à 
capital Noruega, cidade que combina uma vibran-
te Arquitectura moderna com seus edifícios clássi-
cos, um magnífico meio paisagístico e grandes 
parques com esculturas. Oslo é considerada a 
“capital verde europeia”. Após a visita, caso deseje, 
poderá conhecer o Museu dos Vikings. No início da 
tarde embarcaremos em um ferry muito moderno 
com condições de cruzeiro. Desfrute das paisagens 
do fiorde de Oslo a bordo, durante a saída. 
Acomodação em camarotes com banheiro.

09 QUA. Copenhague.-
Chegada a COPENHAGUE prevista para o início da 
manhã. Faremos uma visita panorâmica com guia 
local à capital dinamarquesa, a maior cidade 
escandinava, uma cidade de contrastes: com seu 
popular “Tivoli”, o Palácio de Christianborg, as 
mesas ao ar livre de Nyhavn, a pequena sereia. 
Tarde livre.  

10 QUI. Copenhague.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 4) São Petersburgo e Escandinávia fim 
Berlim
Dias 1 - 9 como em Opç. 3
10 QUI. Copenhague-Berlim.-
Manhã livre em Copenhague. A continuação saí-
mos ao sul da Dinamarca. Em GEDSER tomamos o 

ferry, travessia de umas duas horas rumo a 
Alemanha. Chegada a Warnemunde e continuação 
ate BERLIM, chegada no final do dia.

11 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e 
pujante capital da Alemanha. Conheceremos o 
centro histórico, a ilha dos museus, o Reichstag, o 
Portão de Brandemburgo, suas artérias comerciais 
e seus parques. Conheceremos também o impres-
sionante Memorial do Holocausto e o Museu-
memorial do Muro de Berlim.  Opçionalmente, 
sugere-se conhecer os arredores de Postdam  com 
seus belos palácios.  

12 SAB. Berlim.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 5) São Petersburgo e Escandinávia fim 
Praga
Dias 1 - 11 como em Opç. 4
12 SAB. Berlim-Dresden-Praga.-
Viagem entre bosques até DRESDEN, cidade que, 
graças ao seu excepcional patrimônio arquitetôni-
co e artístico, transformou-se em um dos princi-
pais centros turísticos da Alemanha. Tempo para 
almoçar e conhecer seus palácios. Posteriormente, 
saída rumo à República Tcheca. Chegada a PRAGA, 
à tarde. Visita panorâmica da cidade, uma das 
mais belas da Europa, onde se destacam: o Castelo, 
a Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos (nota: a 
visita poderá ser realizada no domingo). 
Finalizaremos nosso dia, com um traslado noturno 
ao centro da cidade, onde existem várias cerveja-
rias tradicionais.

13 DOM. Praga.-
Dia livre. Sugere-se passeio opcional para conhe-
cer a “Praga Artística”, visitando: Mala Strana, 
Menino Jesus de Praga, São Nicolas, cruzeiro pelo 
rio Moldava, bairro judeu, etc...

14 SEG. Praga.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

skyline de Moscou
Rússia

praga, 
república checa

O PREÇO INCLUÍ

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol, seguro básico 
de viagem, café da manhã tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Visita ao Palácio de Peterhof em 

São Petersburgo .
• Barco: Ilhas de Suomenlinna em Helsinque.
• Visita Panorâmica em: São Petersburgo, 

Estocolmo.
• Entradas: Fortaleza de Pedro e Paulo e 

Museu Hermitage em São Petersburgo, 
Palácio Peterhof e jardins em São 
Petersburgo.

• Ferry: Helsinque- Estocolmo (noite a bordo).

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Oslo.

(Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Oslo, Copenhague.
• Ferry: Oslo- Copenhague noite a bordo.

(Serviços adicionais Opç. 4)
• Visita Panorâmica em: Berlim.
• Entradas: Memorial do Holocausto; Museu 

do Muro.
• Ferry: Dinamarca - Alemanha.

(Serviços adicionais Opç. 5)
• Visita Panorâmica em: Praga.
• Traslado Noturno: Centro histórico de 

Praga.
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DESDE 1266E
DATAS DE SAÍDA

8/11/21
DIAS

PREÇOS POR PESSOA

www.facebook.com/ 
europamundovacaciones

(Opç. 1) Cores da Rússia
01 TER. Moscou.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos locali-
zados na recepção do hotel.

02 QUA. Moscou.-
É hora de visitar a imensa capital russa. Uma cidade 
que, como poucas, une passado, presente e futuro. 
Entre seus principais atrativos estão: suas imensas 
avenidas, suas elegantes áreas comerciais, a Praça 
Vermelha (onde se encontra o Mausoléu de Lenin), a 
catedral de São Basílio e a catedral do Cristo 
Salvador. Entrada incluída ao Kremlin e às suas 
duas principais catedrais. Tentaremos coincidir se 
for possível (porém não podemos garantir) com a 
procissão cerimonial militar que se celebra na Praça 
Sobornaya. Tarde livre.         

03 QUI. Moscou.-
Conheceremos um pouco mais sobre a história da 
Rússia e sua cidade. Passaremos pelo mirante da 
universidade, com sua fantástica vista da cidade 
onde os recém-casados depositam flores (o mirante 
também poderá ser visitado no sábado) e conhecere-
mos (ingresso incluído) o Museu da Grande Guerra 
Patriótica (Segunda Guerra Mundial) que também 
exibe muitos aspectos do período soviético. Tarde 
livre.

04 SEX. Moscou- Vladimir- Gorokhovets- Nijni 
Novgorod.-

Sairemos cedo de Moscou, viajaremos para VLADIMIR 
onde visitaremos a majestosa Catedral da Assunção 
que faz parte do Patrimônio Mundial da UNESCO. 
Almoço incluído. Seguiremos nosso trajeto para o 
leste. Parada no pequeno vilarejo de GOROKHOVETS, 
seu Kremlin amuralhado, sua imensa vista, seu mos-
teiro do século XVII, um entorno que parece de outra 
época. Iremos para NÍJNI NOVGOROD, capital do 
distrito federal do Volga, a quinta cidade mais povo-
ada da Rússia, aqui nasceu Máximo Gorki. Sugerimos 
que aproveite esta noite para fazer um passeio por 
suas animadas ruas do centro.  Jantar incluído no 
hotel e hospedagem.

05 SAB. Nizhni Novgorod- Makarjevo- 
Cheboksary.-

De manhã faremos uma visita à Níjni Novgorod. 
Passearemos junto ao rio Volga, veremos as monu-
mentais escadas que sobem ao Kremlin (ingresso 

incluído com guia local) e o monumento que home-
nageia as vítimas da Segunda Guerra Mundial. 
Sairemos de Níjni em um teleférico que sobrevoa o rio 
Volga e conheceremos o mundo rural fora das estra-
das mais transitadas atravessando grandes planí-
cies, bosques de bétulas, lagos durante o trajeto, 
vilarejos compostos por casinhas de madeira.  
MAKARIEVO exibe seu grande mosteiro do século XV 
às margens do rio Volga, um lugar belíssimo ao qual 
praticamente o turismo não tem acesso. Cruzaremos 
de ferry boat o rio Volga (travessia de uns 20 minu-
tos, ferry boats de carga para atravessar o rio com 
condições muito limitadas), almoço incluído. 
Seguiremos para CHEBOKSARY, a capital da 
República da Chuváchia, bela e organizada cidade às 
margens do rio Volga. Sua população fala a língua 
chuváchia, de origem turcófona. A cidade nos rece-
berá com um pequeno espetáculo folclórico e uma 
cerimônia de boas-vindas com pão e sal (se o grupo 
for inferior a 12 pessoas este espetáculo não é reali-
zado). Jantar incluído no hotel.

06 DOM. Cheboksary- Ioskhar- Ola- Sviyazhsk- 
Cazã.-

Sairemos para IOSKHAR-OLA, a capital da República 
de Mari El, onde seus habitantes – que moraram 
durante séculos nos bosques – falam uma língua 
muito antiga derivada do húngaro-finlandês. Seu 
centro urbano foi totalmente transformado nos últi-
mos anos exibindo uma incrível beleza. Almoço inclu-
ído. Seguiremos para a República Tártara. Visitamos 
SVIYAZHSK, ilha localizada no rio Volga, declarada 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e habitada 
na época de Ivan o Terrível, passearemos com um 
guia local entre suas igrejas, suas antigas moradias 
de madeira. Continuaremos rumo a Cazã, chegada e 
hospedagem.

07 SEG. Cazã.-
Dia completo em Cazã, a capital Tártara, cidade com 
pouco mais de um milhão de habitantes. Com guia 
local visitaremos o centro da cidade onde convivem 
as mesquitas com as igrejas ortodoxas. Também 
conheceremos o Kremlin e a casa de Lenin (se o grupo 
tiver mais de 12 pessoas), agradável datcha tradicio-
nal do início do século XX, e passaremos pelo novo 
estádio de Kazan construído para a Copa do Mundo. 
Tarde livre.

08 TER. Cazã.-
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto e fim 
dos nossos serviços.

OPÇÃO 1
ID: 18580

 OPÇÃO 2
ID: 18588 

DBL INDIV DBL INDIV
T.Alt $ 1266 1777 2037 2760
T. Med $ 1330 1841 2186 2909

Palácio de agricultores em Cazã

Cores da Rússia OPÇÃO 1

De Moscou a Helsinque OPÇÃO 2

Rússia, Escandinávia e Berlim com Praga 
OPÇÃO 3

OPÇÃO 3
ID: 18631 

DBL INDIV

T.Alt $ 3271 4659
T. Med $ 3484 4872

(Opç. 1)

Mai.20: 05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25
Set.20: 01, 08, 15, 22, 29
Out.20: 06, 13, 20

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes dife-
renças)

Out.20: 13, 20

(Opç. 3 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)

Ago.20: 25

Excluindo as seguintes datas

Out.20: 06, 13, 20

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL
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(Opç. 2) De Moscou a Helsinque
Dias 1 - 7 como em Opç. 1
08 TER. Cazã- São Petersburgo.-
No meio da manhã (horário variável) translado ao 
aeroporto de KAZAN, tomaremos o voo para SÃO 
PETERSBURGO (habitualmente com escala em 
Moscou). Chegada e translado ao hotel. Tempo 
livre.

09 QUA. São Petersburgo.-
Pela manhã, visita guiada com entrada à 
Fortaleza de Pedro e Paulo (de onde se originou a 
cidade de São Petersburgo), e posteriormente do 
Museu Hermitage, fantástico museu de pintura, 
onde antes era o Palácio de Inverno dos Czares. 
Tarde livre.

10 QUI. São Petersburgo.- Viborg- Helsinque.-
A outrora capital da Rússia dos czares se encontra 
rodeada por inúmeros palácios. Hoje faremos uma 
excursão (visita com guia e ingressos) ao PALÁCIO 
DE PETERHOF, conhecido como o ¨Versailles 
Ruso¨, a uns 30 km do centro de São Petersburgo, 
que foi a residência oficial dos czares. O conjunto 
de palácios, de estilo barroco, é impressionante, 
de dimensões enormes e com chafarizes e jardins 
magníficos. Dali sairemos rumo à fronteira finlan-
desa. VIBORG, passeio para conhecer esta históri-
ca cidade portuária localizada no mar Báltico. 
Entraremos na Finlândia (em ocasiões pode haver 
demoras na fronteira). Chegada a HELSINQUE 
prevista para o final da tarde. 

11 SEX. Helsinque.-
Faremos um passeio de barco (transporte regular 
aquático) às ilhas de Suomenlinna, seis ilhas onde 
se destaca a grande fortaleza que protegia a 
entrada da cidade e que foi declarada Patrimônio 
da Humanidade – Passeio pela área (poderemos 
passar de uma ilha para outra através de suas 
pequenas pontes para pedestres). 
Fim dos nossos serviços. Verifique a hora de seu 
voo para saber se vai precisar de uma noite adi-
cional.

(Opç. 3) Rússia, Escandinávia e Berlim com 
Praga
Dias 1 - 10 como em Opç. 2
11 SEX. Helsinque- Ferry (noite a bordo).-
Faremos um passeio de barco (transporte regular 
aquático) às ilhas de Suomenlinna, composta por 
seis ilhas onde se destaca a grande fortaleza que 
protegia a entrada da cidade, declarada 
Patrimônio da Humanidade- Passeio pela região 
(poderemos passar de uma ilha para outra através 
de suas pequenas pontes para pedestres). Depois 
disso disporemos de tempo livre em Helsinque, 
onde você poderá conhecer esta cidade com seu 
antigo mercado, assim como a influência russa em 
seus edifícios e igrejas. Por volta das 17h00 embar-
caremos em um ferry muito moderno (condições 
de cruzeiro). Desfrute a bordo das paisagens sain-
do de Helsinque, com uma infinidade de ilhas, e 
das instalações do barco. Noite a bordo (camaro-
tes com banheiro).

12 SAB. Estocolmo.-
Chegada a ESTOCOLMO prevista para o começo 
da manhã. Faremos uma visita panorâmica à 
belíssima capital construída nas 13 ilhas unidas 
entre si. Conheceremos Gamla Stand ou “Cidade 
entre as Pontes”, centro histórico da cidade cheio 
de vida onde estão muitos dos edifícios monu-
mentais como o Museu Nobel, situado junto à 
Praça de Stortorget, que homenageia os ganha-
dores dos Prêmios Nobel, a Catedral ou o Palácio 
Real. Quando for possível poderemos desfrutar de 
uma bela vista a partir do mirante de Fjällgatan. 
Tempo livre. Recomendamos conhecer seus 
museus e parques.  Sugerimos que opcionalmente 
faça uma visita à prefeitura e ao navio-museu 
Vasa.

13 DOM. Estocolmo.-
Dia livre para conhecer a cidade.

14 SEG. Estocolmo- Mariefred- Orebro- Oslo.-
Continuaremos rumo a MARIEFRED, pitoresco 
vilarejo com suas casas tradicionais, sua pequena 
marina, seu castelo; tempo para passear.   Parada 
em OREBRO, histórica cidade junto a um formoso 
lago com um grande castelo e bonito centro histó-
rico. Tempo para almoçar. Seguiremos nossa rota 
para OSLO –Chegada prevista para o final do dia-

.  

15 TER. Oslo, Ferry Oslo Copenhague.-
Faremos uma visita panorâmica com guia local à 
capital Noruega, cidade que combina uma vibran-
te Arquitectura moderna com seus edifícios clás-
sicos, um magnífico meio paisagístico e grandes 
parques com esculturas. Oslo é considerada a 
“capital verde europeia”. Após a visita, caso dese-
je, poderá conhecer o Museu dos Vikings. No início 
da tarde embarcaremos em um ferry muito 
moderno com condições de cruzeiro. Desfrute das 
paisagens do fiorde de Oslo a bordo, durante a 
saída. Acomodação em camarotes com banheiro.

16 QUA. Copenhague.-
Chegada a COPENHAGUE prevista para o início da 
manhã. Faremos uma visita panorâmica com 
guia local à capital dinamarquesa, a maior cidade 
escandinava, uma cidade de contrastes: com seu 
popular “Tivoli”, o Palácio de Christianborg, as 
mesas ao ar livre de Nyhavn, a pequena sereia. 
Tarde livre.  

17 QUI. Copenhague-Berlim.-
Manhã livre em Copenhague. A continuaçao sai-
mos ao sul da Dinamarca. Em GEDSER tomamos o 
ferry, travessía de umas duas horas rumo a 
Alemanha. Chegada a Warnemunde e continua-
çao ate BERLIM, chegada no final do dia.

18 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e 
pujante capital da Alemanha. Conheceremos o 
centro histórico, a ilha dos museus, o Reichstag, o 
Portão de Brandemburgo, suas artérias comer-
ciais e seus parques. Conheceremos também o 
impressionante Memorial do Holocausto e o 
Museu-memorial do Muro de Berlim.  
Opçionalmente, sugere-se conhecer os arredores 
de Postdam  com seus belos palácios.  

19 SAB. Berlim-Dresden-Praga.-
Viagem entre bosques até DRESDEN, cidade que, 
graças ao seu excepcional patrimônio arquitetô-
nico e artístico, transformou-se em um dos princi-
pais centros turísticos da Alemanha. Tempo para 
almoçar e conhecer seus palácios. Posteriormente, 
saída rumo à República Tcheca. Chegada a 
PRAGA, à tarde. Visita panorâmica da cidade, 
uma das mais belas da Europa, onde se destacam: 
o Castelo, a Praça da Prefeitura e a bela Ponte 
Carlos (nota: a visita poderá ser realizada no 
domingo). Finalizaremos nosso dia, com um tras-
lado noturno ao centro da cidade, onde existem 
várias cervejarias tradicionais.

20 DOM. Praga.-
Dia livre. Sugere-se passeio opcional para conhe-
cer a “Praga Artística”, visitando: Mala Strana, 
Menino Jesus de Praga, São Nicolas, cruzeiro pelo 
rio Moldava, bairro judeu, etc...

21 SEG. Praga.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 
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O PREÇO INCLUÍ

HOTÉIS PREVISTOS

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus 
guia falando espanhol, seguro básico de viagem, 
café da manhã tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada
• Inclui traslado de saida
• Visita Panorâmica em: Moscou, Vladimir, Níjni 

Novgorod, Cazã.
• Entradas: Kremlin e suas duas catedrais principais 

em Moscou, Museu da Grande Guerra Patria em 
Moscou, Catedral da Assunsao em Vladimir, 
Kremlin de Gorokhovets e Nizhni Novgorod, 
Mosteiro de Makarievo, Show folclórico em 
Cheboksary para grupos com mais de 12 pessoas, 
visita com guía ao conjunto histórico de Sviyazhsk, 
casa-museu de Lenin para grupos com mais de 12 
pessoas e Kremlin de Caza.

• Ferry: Rio Volga.
• Funicular: Nijni Novgorod.
• 5 Almoços ou Jantares Incluídos em: Vladimir, Níjni 

Novgorod, Makarievo, Cheboksary, Iochkar-ola.

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Excursão: Visita ao Palácio de Peterhof em São 

Petersburgo .
• Barco: Ilhas de Suomenlinna em Helsinque.
• Entradas: Fortaleza de Pedro e Paulo e Museu 

Hermitage em São Petersburgo, Palácio Peterhof e 
jardins em So Petersburgo..

• Voos incluídos: Kazan- São Petersburgo com tras-
lados de hotel – aeroporto e aeroporto hotel. 

(Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Estocolmo, Oslo, 

Copenhague, Berlim, Praga.
• Traslado Noturno: Centro histórico de Praga.
• Entradas: Memorial do Holocausto; Museu do 

Muro.
• Ferry: Helsinque- Estocolmo (noite a bordo), Oslo- 

Copenhague noite a bordo, Dinamarca - Alemanha.

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

NOTA IMPORTANTE 

É imprescindível para entrar em Rússia que você 
leve o mesmo passaporte que indicou ao fazer a 
sua reserva.
Nos circuitos De Moscou a Helsinque e De Moscou 
a Estocolmo, incluem um voo interno Cazã/ São 
Petersburgo. Esse voo tem uma limitação máxima 
de bagagem de um volume de 20 quilos por pessoa. 
Recomendamos viajar com cartão de crédito inter-
nacional nos países escandinavos nos quais cada 
vez mais é frequente o não aceite de dinheiro em 
espécie para realizar pagamentos (comércios, res-
taurantes, etc).
Para confirmação de todos os serviços é necessá-
rio incluir o passaporte do passageiro no momento 
da venda.
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DESDE 1899E- 

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

12/16
DIAS

(Opç. 1) De Estocolmo a Moscou

01 SEG. Estocolmo.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou 
através dos cartazes informativos localizados na recep-
ção do hotel.

02 TER. Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica à belíssima capital 
construída nas 13 ilhas unidas entre si. Conheceremos 
Gamla Stand ou “Cidade entre as Pontes”, centro histórico 
da cidade cheio de vida onde estão muitos dos edifícios 
monumentais como o Museu Nobel, situado junto à Praça 
de Stortorget, que homenageia os ganhadores dos 
Prêmios Nobel, a Catedral ou o Palácio Real. Quando for 
possível poderemos desfrutar de uma bela vista a partir 
do mirante de Fjällgatan. Tempo livre. Recomendamos 
conhecer seus museus e parques.  Sugerimos que opcio-
nalmente faça uma visita à prefeitura e ao navio-museu 
Vasa.

03 QUA. Estocolmo- Ferry- Noite a bordo.-
Dia livre. No final da tarde, embarque num moderno 
ferry, em camarotes duplos com banheiro privativo rumo 
à Finlândia.

04 QUI. Turku-Naantali-Helsinque.-
Ao amanhecer, recomenda-se subir ao convés. A chegada 
à Finlândia se realiza contornando o arquipélago de 
Aland, com centenas de ilhas cobertas por bosques, 
podendo-se admirar belas paisagens. Desembarque em 
TURKU e passeio por esta cidade de forte influência 
sueca. A viagem segue à cidade vizinha de NAANTALI, 
pitoresco povoado com seus casebres de madeira junto 
ao mar. Continuação até HELSINQUE. Chegada e tempo 
para passear e almoçar. Tarde livre, você poderá conhe-
cer esta cidade com seu antigo mercado, a influência 
russa em seus edifícios e igrejas.

05 SEX. Helsinque- Tallinn.-
Faremos um passeio de barco (transporte regular aquáti-
co) às ilhas de Suomenlinna, seis ilhas onde se destaca a 
grande fortaleza que protegia a entrada da cidade e que 
foi declarada Patrimônio da Humanidade – Passeio pela 
área (poderemos passar de uma ilha para outra através 
de suas pequenas pontes para pedestres). À tarde toma-
remos o ferry rumo à Estônia; travessia de algo mais de 
duas horas e meia; lhe sugerimos que aproveite para 
admirar a saída de Helsinque e as ilhas existentes ao seu 
redor. Chegada a Tallinn.

06 SAB. Tallinn.-
A capital da Estônia é uma maravilhosa cidade que man-
tém conservado intacto seu núcleo medieval. Visita 
panorâmica da cidade incluída, onde se passará por 
suas muralhas, igrejas, praças e ruas cheias de vida turís-
tica. Tarde livre.

07 DOM. Tallinn- Narva- São Petersburgo.-
Saída da Estônia rumo à Rússia. Parada em NARVA. 
Tempo para conhecer a impressionante fortaleza junto 
ao rio, na fronteira entre os dois países. Trâmites na fron-
teira podem ser demorados. Almoço incluído. Chegada 
em SÃO PETERSBURGO ao hotel. 

08 SEG. São Petersburgo.-
Com guia local começaremos o city tour desta bela cida-
de atravessada pelo rio Neva e construído sobre 40 ilhas.  
A visita inclui a Fortaleza de Pedro e Paulo, origem da 
cidade. A outrora capital da Rússia dos Czares está rode-
ada de inúmeros palácios. Esta cidade, capital da Rússia 
dos Czares, está rodeada de vários palácios. Hoje fare-
mos uma excursão (visita com guía e entradas) ao 
PALACIO DE PETERHOF conhecido como o “Versalhes 
Russo” a uns 30 km de São Petersburgo. Este conjunto de 
palácios barrocos que foi residência dos Czares, com suas 
magníficas fontes e jardins, de enormes dimensões foi 
declarada Património Mundial pela UNESCO. Retorno a 
São Petersburgo. 

09 TER. São Petersburgo- Moscou.-
De manhã faremos uma visita (guia e ingresso incluído) 
ao Museu do Hermitage, uma das maiores pinacotecas e 
museu de antiguidades do mundo localizado no Palácio 
de Inverno dos czares, junto ao rio Neva. 
Depois da hora do almoço, iremos acompanhá-lo(a) à 
estação de trem onde está incluída a passagem ao redor 
das 17.00 horas, no moderno trem de alta velocidade. Em 
pouco mais de 4 horas realizaremos os 800 km que sepa-
ram São Petersburgo de Moscou. Chegada a Moscou e 
traslado ao hotel. 

10 QUA. Moscou.-
É hora de visitar a imensa capital russa. Uma cidade que, 

como poucas, une passado, presente e futuro. Entre seus 
principais atrativos estão: suas imensas avenidas, suas 
elegantes áreas comerciais, a Praça Vermelha (onde se 
encontra o Mausoléu de Lenin), a catedral de São Basílio e 
a catedral do Cristo Salvador. Entrada incluída ao 
Kremlin e às suas duas principais catedrais. Tentaremos 
coincidir se for possível (porém não podemos garantir) 
com a procissão cerimonial militar que se celebra na 
Praça Sobornaya. Tarde livre.         

11 QUI. Moscou.-
Conheceremos um pouco mais sobre a história da Rússia 
e sua cidade. Passaremos pelo mirante da universidade, 
com sua fantástica vista da cidade onde os recém-casa-
dos depositam flores (o mirante também poderá ser visi-
tado no sábado) e conheceremos (ingresso incluído) o 
Museu da Grande Guerra Patriótica (Segunda Guerra 
Mundial) que também exibe muitos aspectos do período 
soviético. Tarde livre.

12 SEX. Moscou.-
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto e fim dos 
nossos serviços.

(Opç. 2) De Estocolmo a Moscou e Cazã
Dias 1 - 11 como em Opç. 1
12 SEX. Moscou- Vladimir- Gorokhovets- Nijni 

Novgorod.-
Sairemos cedo de Moscou, viajaremos para VLADIMIR 
onde visitaremos a majestosa Catedral da Assunção que 
faz parte do Patrimônio Mundial da UNESCO. Almoço 
incluído. Seguiremos nosso trajeto para o leste. Parada 
no pequeno vilarejo de GOROKHOVETS, seu Kremlin amu-
ralhado, sua imensa vista, seu mosteiro do século XVII, 
um entorno que parece de outra época. Iremos para 
NÍJNI NOVGOROD, capital do distrito federal do Volga, a 
quinta cidade mais povoada da Rússia, aqui nasceu 
Máximo Gorki. Sugerimos que aproveite esta noite para 
fazer um passeio por suas animadas ruas do centro.  
Jantar incluído no hotel e hospedagem.

13 SAB. Nizhni Novgorod- Makarjevo- 
Cheboksary.-

De manhã faremos uma visita à Níjni Novgorod. 
Passearemos junto ao rio Volga, veremos as monumen-
tais escadas que sobem ao Kremlin (ingresso incluído 
com guia local) e o monumento que homenageia as víti-
mas da Segunda Guerra Mundial. Sairemos de Níjni em 
um teleférico que sobrevoa o rio Volga e conheceremos o 
mundo rural fora das estradas mais transitadas atraves-
sando grandes planícies, bosques de bétulas, lagos 
durante o trajeto, vilarejos compostos por casinhas de 
madeira.  MAKARIEVO exibe seu grande mosteiro do 
século XV às margens do rio Volga, um lugar belíssimo ao 
qual praticamente o turismo não tem acesso. Cruzaremos 
de ferry boat o rio Volga (travessia de uns 20 minutos, 
ferry boats de carga para atravessar o rio com condições 
muito limitadas), almoço incluído. Seguiremos para 
CHEBOKSARY, a capital da República da Chuváchia, bela 
e organizada cidade às margens do rio Volga. Sua popu-
lação fala a língua chuváchia, de origem turcófona. A 
cidade nos receberá com um pequeno espetáculo folcló-
rico e uma cerimônia de boas-vindas com pão e sal (se o 
grupo for inferior a 12 pessoas este espetáculo não é 
realizado). Jantar incluído no hotel.

14 DOM. Cheboksary- Ioskhar- Ola- Sviyazhsk- 
Cazã.-

Sairemos para IOSKHAR-OLA, a capital da República de 
Mari El, onde seus habitantes – que moraram durante 
séculos nos bosques – falam uma língua muito antiga 
derivada do húngaro-finlandês. Seu centro urbano foi 
totalmente transformado nos últimos anos exibindo uma 
incrível beleza. Almoço incluído. Seguiremos para a 
República Tártara. Visitamos SVIYAZHSK, ilha localizada 
no rio Volga, declarada Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO e habitada na época de Ivan o Terrível, passea-
remos com um guía local entre suas igrejas, suas antigas 
moradias de madeira. Continuaremos rumo a Cazã, che-
gada e hospedagem.

15 SEG. Cazã.-
Dia completo em Cazã, a capital Tártara, cidade com 
pouco mais de um milhão de habitantes. Com guía local 
visitaremos o centro da cidade onde convivem as mes-
quitas com as igrejas ortodoxas. Também conheceremos 
o Kremlin e a casa de Lenin (se o grupo tiver mais de 12 
pessoas), agradável datcha tradicional do início do sécu-
lo XX, e passaremos pelo novo estádio de Kazan constru-
ído para a Copa do Mundo. Tarde livre.

16 TER. Cazã.-
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto e fim dos 
nossos serviços. 

HOTÉIS PREVISTOS
Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

De Estocolmo a Moscou e CazãDe Estocolmo a Moscou e Cazã
De Estocolmo a Moscou De Estocolmo a Moscou OPÇÃO 1OPÇÃO 1

OPÇÃO 2OPÇÃO 2

NOVIDADE

 OPÇÃO 1
ID: 18584   

OPÇÃO 2
ID: 18585   

DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 1899 2692 2511 3511

T. Med $ 2005 2798 2628 3628

NOTA IMPORTANTE 
É imprescindível para entrar em Rússia que você leve o 
mesmo passaporte que indicou ao fazer a sua reserva.
O circuito De Estocolmo a Moscou e Cazã, inclui um tra-
jeto de trem de alta velocidade desde São Petersburgo 
a Moscou no qual não estarão acompanhados pelo guia 
da Europamundo. Esse trem de alta velocidade possui 
uma limitação máxima de bagagem de um volume de 20 
quilos por pessoa.  
Por motivos climatológicos de força maior, em raras 
ocasiões, os horários dos ferris utilizados podem variar 
adaptando-se ao programa do dia afetado. 
Para confirmação de todos os serviços é necessário 
incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

Abr.20: 27
Mai.20: 04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20: 06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Set.20: 07, 14, 21, 28
Out.20: 05, 12

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

O PREÇO INCLUÍ

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol, seguro básico 
de viagem, café da manhã tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada
• Inclui traslado de saida
• Excursão: Visita do Palácio de Peterhof em 

São Petersburgo.
• Barco: Nas ilhas de Soumenlinna em 

Helsinque.
• Visita Panorâmica em: Estocolmo, Tallinn, São 

Petersburgo, Moscou.
• Entradas: Palácio Peterhof em S. Petersbugo, 

Fortaleza de Pedro e Paulo e Museu Hermitage 
em São  Petersburgo, Kremlin e suas duas 
catedrais principais em Moscou, Museu da 
Grande Guerra Patria em Moscou, 

• Ferry: Estocolmo Suécia / Turku Fim, 
Helsinque Finlan / Tallinn Eston.

• Trem Alta Velocidade: S. Petersburgo- 
Moscou.

• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: Narva.

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Vladimir, Cazã.
• Entradas: Catedral da Assunsao em Vladimir, 

Kremlin de Gorokhovets e Nizhni Novgorod, 
Mosteiro de Makarievo, Show folclórico em 
Cheboksary para grupos com mais de 12 pes-
soas, visita com guía ao conjunto histórico de 
Sviyazhsk, casa-museu de Lenin para grupos 
com mais de 12 pessoas e Kremlin de Cazã.

• Ferry: Rio Volga.
• Funicular: Nijni Novgorod.
• 5 Almoços ou Jantares Incluídos em: Vladimir, 

Níjni Novgorod, Makarievo, Cheboksary, 
Iochkar-ola.

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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Helsinque

Estocolmo

21

2
Nizhni Nóvgorod

Cheboksary

Cazã
Gorokhovets

Makarjevo

Ioskhar

Moscou

1

1
2

3

São Petersburgo

1
2 Narva

Tallinn

Naantali

Turku

2Copenhague

Jonkopink

Mariefred

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

NOTA IMPORTANTE

DESDE 2367E- DIAS 14/18
DATAS DE SAÍDA

(Opç. 1) A Rota do Norte Fim Moscou
01 SAB. Copenhague.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você receberá 
de tarde informação para o início do seu roteiro, ou através 
dos cartazes informativos localizados na recepção do hotel.

02 DOM. Copenhague.-
Pela manhã visita panorâmica com guia local, à capital 
dinamarquesa que é a maior cidade escandinava, repleta de 
contrastes: seu popular ¨Tivoli¨, o Palácio de Christianborg, 
Nyhavn, a estátua ¨Pequena Sereia¨... Tarde livre.

03 SEG. Copenhague- Helsingor- Jonkopink- 
Mariefred- Estocolmo.-

A viagem continua até HELSINGOR, a cidade de Hamlet, na 
qual se destaca seu grande Castelo de Kronborg. em seguida 
a viagem prossegue para a SUÉCIA com uma curta travessia 
em ferry (viagem curta de 20 minutos, na qual se recomenda 
realizar câmbio monetário para obter Coroas Suecas). A via-
gem prossegue entre paisagens de lagos grandes e densas 
florestas. Em JONKOPING, tempo para passear e almoçar 
nesta pequena cidade moderna com seu grande lago. A via-
gem segue até MARIEFRED, pitoresco povoado com casas 
tradicionais, o pequeno porto desportivo e o seu castelo. 
Tempo para passear. Continuação à ESTOCOLMO. Chegada 
no final do dia.

04 TER. Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica à belíssima capital constru-
ída nas 13 ilhas unidas entre si. Conheceremos Gamla Stand 
ou “Cidade entre as Pontes”, centro histórico da cidade cheio 
de vida onde estão muitos dos edifícios monumentais como o 
Museu Nobel, situado junto à Praça de Stortorget, que home-
nageia os ganhadores dos Prêmios Nobel, a Catedral ou o 
Palácio Real. Quando for possível poderemos desfrutar de 
uma bela vista a partir do mirante de Fjällgatan. Tempo livre. 
Recomendamos conhecer seus museus e parques.  Sugerimos 
que opcionalmente faça uma visita à prefeitura e ao navio-
-museu Vasa.

05 QUA. Estocolmo- Ferry- Noite a bordo.-
Dia livre. No final da tarde, embarque num moderno ferry, em 
camarotes duplos com banheiro privativo rumo à Finlândia.

06 QUI. Turku-Naantali-Helsinque.-
Ao amanhecer, recomenda-se subir ao convés. A chegada à 
Finlândia se realiza contornando o arquipélago de Aland, 
com centenas de ilhas cobertas por bosques, podendo-se 
admirar belas paisagens. Desembarque em TURKU e passeio 
por esta cidade de forte influência sueca. A viagem segue à 
cidade vizinha de NAANTALI, pitoresco povoado com seus 
casebres de madeira junto ao mar. Continuação até 
HELSINQUE. Chegada e tempo para passear e almoçar. Tarde 
livre, você poderá conhecer esta cidade com seu antigo mer-
cado, a influência russa em seus edifícios e igrejas.

07 SEX. Helsinque- Tallinn.-
Faremos um passeio de barco (transporte regular aquático) 
às ilhas de Suomenlinna, seis ilhas onde se destaca a grande 
fortaleza que protegia a entrada da cidade e que foi declara-
da Patrimônio da Humanidade – Passeio pela área (podere-
mos passar de uma ilha para outra através de suas pequenas 
pontes para pedestres). À tarde tomaremos o ferry rumo à 
Estônia; travessia de algo mais de duas horas e meia; lhe 
sugerimos que aproveite para admirar a saída de Helsinque e 
as ilhas existentes ao seu redor. Chegada a Tallinn.

08 SAB. Tallinn.-
A capital da Estônia é uma maravilhosa cidade que mantém 
conservado intacto seu núcleo medieval. Visita panorâmica 
da cidade incluída, onde se passará por suas muralhas, igre-
jas, praças e ruas cheias de vida turística. Tarde livre.

09 DOM. Tallinn- Narva- São Petersburgo.-
Saída da Estônia rumo à Rússia. Parada em NARVA. Tempo 
para conhecer a impressionante fortaleza junto ao rio, na 
fronteira entre os dois países. Trâmites na fronteira podem 
ser demorados. Almoço incluído. Chegada em SÃO 
PETERSBURGO ao hotel. 

10 SEG. São Petersburgo.-
Com guia local começaremos o city tour desta bela cidade 
atravessada pelo rio Neva e construído sobre 40 ilhas.  A 
visita inclui a Fortaleza de Pedro e Paulo, origem da cidade. 
A outrora capital da Rússia dos Czares está rodeada de inú-
meros palácios. Esta cidade, capital da Rússia dos Czares, 
está rodeada de vários palácios. Hoje faremos uma excursão 
(visita com guía e entradas) ao PALACIO DE PETERHOF 
conhecido como o “Versalhes Russo” a uns 30 km de São 
Petersburgo. Este conjunto de palácios barrocos que foi resi-
dência dos Czares, com suas magníficas fontes e jardins, de 
enormes dimensões foi declarada Património Mundial pela 
UNESCO. Retorno a São Petersburgo. 

11 TER. São Petersburgo- Moscou.-
De manhã faremos uma visita (guia e ingresso incluído) ao 
Museu do Hermitage, uma das maiores pinacotecas e museu 

de antiguidades do mundo localizado no Palácio de Inverno 
dos czares, junto ao rio Neva. 
Depois da hora do almoço, iremos acompanhá-lo(a) à esta-
ção de trem onde está incluída a passagem ao redor das 17.00 
horas, no moderno trem de alta velocidade. Em pouco mais 
de 4 horas realizaremos os 800 km que separam São 
Petersburgo de Moscou. Chegada a Moscou e traslado ao 
hotel. 

12 QUA. Moscou.-
É hora de visitar a imensa capital russa. Uma cidade que, 
como poucas, une passado, presente e futuro. Entre seus 
principais atrativos estão: suas imensas avenidas, suas ele-
gantes áreas comerciais, a Praça Vermelha (onde se encontra 
o Mausoléu de Lenin), a catedral de São Basílio e a catedral do 
Cristo Salvador. Entrada incluída ao Kremlin e às suas duas 
principais catedrais. Tentaremos coincidir se for possível 
(porém não podemos garantir) com a procissão cerimonial 
militar que se celebra na Praça Sobornaya. Tarde livre.         

13 QUI. Moscou.-
Conheceremos um pouco mais sobre a história da Rússia e 
sua cidade. Passaremos pelo mirante da universidade, com 
sua fantástica vista da cidade onde os recém-casados depo-
sitam flores (o mirante também poderá ser visitado no sába-
do) e conheceremos (ingresso incluído) o Museu da Grande 
Guerra Patriótica (Segunda Guerra Mundial) que também 
exibe muitos aspectos do período soviético. Tarde livre.

14 SEX. Moscou.-
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto e fim dos nos-
sos serviços.

(Opç. 2) A Rota do Norte
Dias 1 - 13 como em Opç. 1
14 SEX. Moscou- Vladimir- Gorokhovets- Nijni 

Novgorod.-
Sairemos cedo de Moscou, viajaremos para VLADIMIR onde 
visitaremos a majestosa Catedral da Assunção que faz parte 
do Patrimônio Mundial da UNESCO. Almoço incluído. 
Seguiremos nosso trajeto para o leste. Parada no pequeno 
vilarejo de GOROKHOVETS, seu Kremlin amuralhado, sua 
imensa vista, seu mosteiro do século XVII, um entorno que 
parece de outra época. Iremos para NÍJNI NOVGOROD, capi-
tal do distrito federal do Volga, a quinta cidade mais povoada 
da Rússia, aqui nasceu Máximo Gorki. Sugerimos que apro-
veite esta noite para fazer um passeio por suas animadas 
ruas do centro.  Jantar incluído no hotel e hospedagem.
      
15 SAB. Nizhni Novgorod- Makarjevo- Cheboksary.-
De manhã faremos uma visita à Níjni Novgorod. Passearemos 
junto ao rio Volga, veremos as monumentais escadas que 
sobem ao Kremlin (ingresso incluído com guia local) e o 
monumento que homenageia as vítimas da Segunda Guerra 
Mundial. Sairemos de Níjni em um teleférico que sobrevoa o 
rio Volga e conheceremos o mundo rural fora das estradas 
mais transitadas atravessando grandes planícies, bosques de 
bétulas, lagos durante o trajeto, vilarejos compostos por 
casinhas de madeira.  MAKARIEVO exibe seu grande mosteiro 
do século XV às margens do rio Volga, um lugar belíssimo ao 
qual praticamente o turismo não tem acesso. Cruzaremos de 
ferry boat o rio Volga (travessia de uns 20 minutos, ferry 
boats de carga para atravessar o rio com condições muito 
limitadas), almoço incluído. Seguiremos para CHEBOKSARY, 
a capital da República da Chuváchia, bela e organizada cida-
de às margens do rio Volga. Sua população fala a língua 
chuváchia, de origem turcófona. A cidade nos receberá com 
um pequeno espetáculo folclórico e uma cerimônia de boas-
-vindas com pão e sal (se o grupo for inferior a 12 pessoas 
este espetáculo não é realizado). Jantar incluído no hotel.

16 DOM. Cheboksary- Ioskhar- Ola- Sviyazhsk- 
Cazã.-

Sairemos para IOSKHAR-OLA, a capital da República de Mari 
El, onde seus habitantes – que moraram durante séculos nos 
bosques – falam uma língua muito antiga derivada do hún-
garo-finlandês. Seu centro urbano foi totalmente transfor-
mado nos últimos anos exibindo uma incrível beleza. Almoço 
incluído. Seguiremos para a República Tártara. Visitamos 
SVIYAZHSK, ilha localizada no rio Volga, declarada Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO e habitada na época de Ivan o 
Terrível, passearemos com um guía local entre suas igrejas, 
suas antigas moradias de madeira. Continuaremos rumo a 
Cazã, chegada e hospedagem.

17 SEG. Cazã.-
Dia completo em Cazã, a capital Tártara, cidade com pouco 
mais de um milhão de habitantes. Com guía local visitaremos 
o centro da cidade onde convivem as mesquitas com as igre-
jas ortodoxas. Também conheceremos o Kremlin e a casa de 
Lenin (se o grupo tiver mais de 12 pessoas), agradável datcha 
tradicional do início do século XX, e passaremos pelo novo 
estádio de Kazan construído para a Copa do Mundo. Tarde 
livre.

18 TER. Cazã.-
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto e fim dos nos-
sos serviços. 

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

A Rota do Norte 
A Rota do Norte Fim Moscou A Rota do Norte Fim Moscou 

OPÇÃO 1OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

NOVIDADE

 OPÇÃO 1
ID: 18614

OPÇÃO 2
ID: 18613 

DBL INDIV DBL INDIV

T.Alt $ 2367 3463 2915 4149

T. Med $ 2479 3575 3021 4255

É imprescindível para entrar em Rússia que você leve o 
mesmo passaporte que indicou ao fazer a sua reserva.
O circuito possui um trajeto de trem de alta velocidade 
desde São Petersburgo a Moscou no qual não estarão 
acompanhados pelo guia da Europamundo. Esse trem de 
alta velocidade possui uma limitação máxima de baga-
gem de um volume de 20 quilos por pessoa.  
Recomendamos viajar com cartão de crédito internacio-
nal nos países escandinavos nos quais cada vez mais é 
frequente o não aceite de dinheiro em espécie para reali-
zar pagamentos (comércios, restaurantes, etc).
A luz solar, especificamente nos países do norte da Europa, 
é muito variável em função da época do ano, fazendo 
com que vivamos experiências diferentes no verão os dias 
são muito longos chegando a ter pouco período sem sol 
enquanto que no inverno tem muitas poucas horas de luz 
solar, predominando a noite durante o dia.
Por motivos climatológicos de força maior, em raras 
ocasiões, os horários dos ferris utilizados podem variar 
adaptando-se ao programa do dia afetado.
Para confirmação de todos os serviços é necessário 
incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

Abr.20: 25
Mai.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.20: 06, 13, 20, 27
Jul.20: 04, 11, 18, 25
Ago.20: 01, 08, 15, 22, 29
Set.20: 05, 12, 19, 26
Out.20: 03, 10

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

O PREÇO INCLUÍ

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol, seguro básico 
de viagem, café da manhã tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada
• Inclui traslado de saida
• Excursão: Visita do Palácio de Peterhof em 

São Petersburgo.
• Barco: Nas ilhas de Soumenlinna em 

Helsinque.
• Visita Panorâmica em: Copenhague, 

Estocolmo, Tallinn, São Petersburgo, Moscou.
• Entradas: Palácio Peterhof em S. Petersbugo, 

Fortaleza de Pedro e Paulo e Museu 
Hermitage em São  Petersburgo, Kremlin e 
suas duas catedrais principais em Moscou, 
Museu da Grande Guerra Patria em Moscou.

• Ferry: Helsingor (Dinam) / Suecia, Estocolmo 
Suécia / Turku Fim, Helsinque Finlan / Tallinn 
Eston.

• Trem Alta Velocidade: S. Petersburgo- 
Moscou.

• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: Narva.

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Vladimir, Cazã.
• Entradas: Catedral da Assunsao em Vladimir, 

Kremlin de Gorokhovets e Nizhni Novgorod, 
Mosteiro de Makarievo, Show folclórico em 
Cheboksary para grupos com mais de 12 pes-
soas, visita com guía ao conjunto histórico de 
Sviyazhsk, casa-museu de Lenin para grupos 
com mais de 12 pessoas e Kremlin de Cazã.

• Ferry: Rio Volga.
• Funicular: Nijni Novgorod.
• 5 Almoços ou Jantares Incluídos em: Vladimir, 

Níjni Novgorod, Makarievo, Cheboksary, 
Iochkar-ola.
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DESDE 1622E- DIAS 9/13/16

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

HOTÉIS PREVISTOS

(Opç. 1) Helsinque, São Petersburgo e Moscou
01 QUI. Helsinque.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou 
através dos cartazes informativos localizados na recep-
ção do hotel.

02 SEX. Helsinque- Tallinn.-
Faremos um passeio de barco (transporte regular aquáti-
co) às ilhas de Suomenlinna, seis ilhas onde se destaca a 
grande fortaleza que protegia a entrada da cidade e que 
foi declarada Patrimônio da Humanidade – Passeio pela 
área (poderemos passar de uma ilha para outra através 
de suas pequenas pontes para pedestres). À tarde toma-
remos o ferry rumo à Estônia; travessia de algo mais de 
duas horas e meia; lhe sugerimos que aproveite para 
admirar a saída de Helsinque e as ilhas existentes ao seu 
redor. Chegada a Tallinn.

03 SAB. Tallinn.-
A capital da Estônia é uma maravilhosa cidade que man-
tém conservado intacto seu núcleo medieval. Visita 
panorâmica da cidade incluída, onde se passará por 
suas muralhas, igrejas, praças e ruas cheias de vida turís-
tica. Tarde livre.

04 DOM. Tallinn- Narva- São Petersburgo.-
Saída da Estônia rumo à Rússia. Parada em NARVA. 
Tempo para conhecer a impressionante fortaleza junto 
ao rio, na fronteira entre os dois países. Trâmites na fron-
teira podem ser demorados. Almoço incluído. Chegada 
em SÃO PETERSBURGO ao hotel. 

05 SEG. São Petersburgo.-
Com guia local começaremos o city tour desta bela cida-
de atravessada pelo rio Neva e construído sobre 40 ilhas.  
A visita inclui a Fortaleza de Pedro e Paulo, origem da 
cidade. A outrora capital da Rússia dos Czares está rode-
ada de inúmeros palácios. Esta cidade, capital da Rússia 
dos Czares, está rodeada de vários palácios. Hoje fare-
mos uma excursão (visita com guía e entradas) ao 
PALACIO DE PETERHOF conhecido como o “Versalhes 
Russo” a uns 30 km de São Petersburgo. Este conjunto de 
palácios barrocos que foi residência dos Czares, com suas 
magníficas fontes e jardins, de enormes dimensões foi 
declarada Património Mundial pela UNESCO. Retorno a 
São Petersburgo. 

06 TER. São Petersburgo- Moscou.-
De manhã faremos uma visita (guia e ingresso incluído) 
ao Museu do Hermitage, uma das maiores pinacotecas e 
museu de antiguidades do mundo localizado no Palácio 
de Inverno dos czares, junto ao rio Neva. 
Depois da hora do almoço, iremos acompanhá-lo(a) à 
estação de trem onde está incluída a passagem ao redor 
das 17.00 horas, no moderno trem de alta velocidade. Em 
pouco mais de 4 horas realizaremos os 800 km que sepa-
ram São Petersburgo de Moscou. Chegada a Moscou e 
traslado ao hotel. 

07 QUA. Moscou.-
É hora de visitar a imensa capital russa. Uma cidade que, 
como poucas, une passado, presente e futuro. Entre seus 
principais atrativos estão: suas imensas avenidas, suas 

elegantes áreas comerciais, a Praça Vermelha (onde se 
encontra o Mausoléu de Lenin), a catedral de São Basílio e 
a catedral do Cristo Salvador. Entrada incluída ao 
Kremlin e às suas duas principais catedrais. Tentaremos 
coincidir se for possível (porém não podemos garantir) 
com a procissão cerimonial militar que se celebra na 
Praça Sobornaya. Tarde livre.         

08 QUI. Moscou.-
Conheceremos um pouco mais sobre a história da Rússia 
e sua cidade. Passaremos pelo mirante da universidade, 
com sua fantástica vista da cidade onde os recém-casa-
dos depositam flores (o mirante também poderá ser visi-
tado no sábado) e conheceremos (ingresso incluído) o 
Museu da Grande Guerra Patriótica (Segunda Guerra 
Mundial) que também exibe muitos aspectos do período 
soviético. Tarde livre.

09 SEX. Moscou.-
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto e fim dos 
nossos serviços.

(Opç. 2) Helsinque, São Petersburgo, Moscou e 
Kazan
Dias 1 - 8 como em Opç. 1
09 SEX. Moscou- Vladimir- Gorokhovets- Nijni 

Novgorod.-
Sairemos cedo de Moscou, viajaremos para VLADIMIR 
onde visitaremos a majestosa Catedral da Assunção que 
faz parte do Patrimônio Mundial da UNESCO. Almoço 
incluído. Seguiremos nosso trajeto para o leste. Parada 
no pequeno vilarejo de GOROKHOVETS, seu Kremlin amu-
ralhado, sua imensa vista, seu mosteiro do século XVII, um 
entorno que parece de outra época. Iremos para NÍJNI 
NOVGOROD, capital do distrito federal do Volga, a quinta 
cidade mais povoada da Rússia, aqui nasceu Máximo 
Gorki. Sugerimos que aproveite esta noite para fazer um 
passeio por suas animadas ruas do centro.  Jantar inclu-
ído no hotel e hospedagem.

10 SAB. Nizhni Novgorod- Makarjevo- 
Cheboksary.-

De manhã faremos uma visita à Níjni Novgorod. 
Passearemos junto ao rio Volga, veremos as monumen-
tais escadas que sobem ao Kremlin (ingresso incluído 
com guia local) e o monumento que homenageia as víti-
mas da Segunda Guerra Mundial. Sairemos de Níjni em um 
teleférico que sobrevoa o rio Volga e conheceremos o 
mundo rural fora das estradas mais transitadas atraves-
sando grandes planícies, bosques de bétulas, lagos 
durante o trajeto, vilarejos compostos por casinhas de 
madeira.  MAKARIEVO exibe seu grande mosteiro do 
século XV às margens do rio Volga, um lugar belíssimo ao 
qual praticamente o turismo não tem acesso. Cruzaremos 
de ferry boat o rio Volga (travessia de uns 20 minutos, 
ferry boats de carga para atravessar o rio com condições 
muito limitadas), almoço incluído. Seguiremos para 
CHEBOKSARY, a capital da República da Chuváchia, bela 
e organizada cidade às margens do rio Volga. Sua popu-
lação fala a língua chuváchia, de origem turcófona. A 
cidade nos receberá com um pequeno espetáculo folcló-
rico e uma cerimônia de boas-vindas com pão e sal (se o 
grupo for inferior a 12 pessoas este espetáculo não é 
realizado). Jantar incluído no hotel.NARVA, estonia

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

Helsinque, São Petersburgo e Moscou 
OPÇÃO 1

Helsinque, São Petersburgo, Moscou e Cazã 
OPÇÃO 2

De Helsinque para Cazã OPÇÃO 3

NOVIDADENOVIDADE

OPÇÃO 1
ID: 18611 

OPÇÃO 2
ID: 18612 

OPÇÃO 3
ID: 18586

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alta $ 1622 2282 2197 2995 2840 3861

T. Media $ 1713 2373 2282 3080 2926 3947

Makarjevo

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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(Opç. 1 e 2)
Abr.20: 30
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Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Set.20: 03, 10, 17, 24
Out.20: 01, 08, 15

(Opç. 3 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
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Helsinque

2/3

NOVGOROD 

Cheboksary

Cazã
Gorokhovets

Makarjevo

Ioskhar

Moscou

1

1
2

3

São Petersburgo

2

Narva

Tallinn

Suzdal

1
1

1

O PREÇO INCLUÍ

11 DOM. Cheboksary- Ioskhar- Ola- Sviyazhsk- 
Cazã.-

Sairemos para IOSKHAR-OLA, a capital da República 
de Mari El, onde seus habitantes – que moraram duran-
te séculos nos bosques – falam uma língua muito anti-
ga derivada do húngaro-finlandês. Seu centro urbano 
foi totalmente transformado nos últimos anos exibin-
do uma incrível beleza. Almoço incluído. Seguiremos 
para a República Tártara. Visitamos SVIYAZHSK, ilha 
localizada no rio Volga, declarada Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO e habitada na época de 
Ivan o Terrível, passearemos com um guía local entre 
suas igrejas, suas antigas moradias de madeira. 
Continuaremos rumo a Cazã, chegada e hospedagem.

12 SEG. Cazã.-
Dia completo em Cazã, a capital Tártara, cidade com 
pouco mais de um milhão de habitantes. Com guía 
local visitaremos o centro da cidade onde convivem as 
mesquitas com as igrejas ortodoxas. Também conhece-
remos o Kremlin e a casa de Lenin (se o grupo tiver 
mais de 12 pessoas), agradável datcha tradicional do 
início do século XX, e passaremos pelo novo estádio de 
Kazan construído para a Copa do Mundo. Tarde livre.

13 TER. Cazã.-
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto e fim dos 
nossos serviços.

(Opç. 3) De Helsinque para Cazã
Dias 1 - 5 como em Opç. 2
06 TER. São Petersburgo.-
De manhã faremos uma visita (guia e ingresso incluí-
do) ao Museu do Hermitage, uma das maiores pinaco-
tecas e museu de antiguidades do mundo localizado no 
Palácio de Inverno dos czares, junto ao rio Neva. Tarde 
livre. 

07 QUA. São Petersburgo- Novgorod- Valday- 
Tver.-

Saída rumo à NOVGOROD, cidade que foi um dos cen-
tros culturais e políticos mais importantes da Rússia. 
Visita ao Kremlin (visita guiada com a entrada incluí-
da), ao antigo bairro do mercado e a corte de Yaroslav. 
Almoço incluído. Continuação até VALDAY, pitoresca 
cidadela com um lago. Visita ao antigo mosteiro na 
ilha do lago. A viagem segue para TVER. Chegada e 
jantar incluído.

08 QUI. Tver- Sergei Posad-Suzdal.-
Um passeio em TVER, cidade às margens do rio Volga, 
que foi centro de um pequeno Estado e era a principal 
rival de Moscou. Em seguida, se conhecerão algumas 
cidades do Anel de Ouro. Uma parada em KLIN, onde se 
visitaremos a casa do genial compositor Tchaikovsky. 
Continuação até SERGIEV POSAD, onde se conhecerá o 
Mosteiro da Trindade, considerado como o centro 
espiritual mais importante da Rússia. Almoço incluído.   
À tarde, a viagem segue por estradinhas que passam 
por cidades históricas do Anel de Ouro: Alekshandrov 
(com seu kremlin de Ivan ¨O Terrível¨) e YURYEV 
POLSKIY, pequena cidade provincial com seu kremlin 
histórico. Continuação da rota até SUZDAL.  Jantar 
incluído, onde um grupo folclórico irá animar a noite, 
ao som de balalaikas. (Não incluído se no seu grupo 
viajam menos de 15 pessoas).

09 SEX. Suzdal- Gorokhovets- Nijni Novgorod.-
De manhã conheceremos como são fabricadas e pinta-
das as famosas Matrioscas. Depois visitamos SUZDAL, 
onde se conhecerá seus canais, suas flores e suas 
cúpulas fazem parecer com que a cidade tenha saído 
de um conto de fadas. Para muitos, é considerada a 
cidade mais charmosa do Anel de Ouro. Visitamos o 
Museu de Arquitectura em madeira, que ilustra o anti-
go modo de vida de camponeses, com suas casas de 
troncos, seus moinhos e a igreja da Transfiguração.  No 
Mosteiro de São Eugênio, será possível escutar a um 
concerto de sinos. Em seguida, a viagem continua, 
almoço incluído perto de Vladimir.  Seguiremos nosso 
trajeto para o leste. Parada no pequeno vilarejo de 
GOROKHOVETS, seu Kremlin amuralhado, sua imensa 
vista, seu mosteiro do século XVII, um entorno que 
parece de outra época. Iremos para NÍJNI NOVGOROD, 
capital do distrito federal do Volga, a quinta cidade 
mais povoada da Rússia, aqui nasceu Máximo Gorki. 
Sugerimos que aproveite esta noite para fazer um pas-
seio por suas animadas ruas do centro.  Jantar incluí-
do no hotel e hospedagem.

10 SAB. Nizhni Novgorod- Makarjevo- 
Cheboksary.-

De manhã faremos uma visita à Níjni Novgorod. 
Passearemos junto ao rio Volga, veremos as monumen-
tais escadas que sobem ao Kremlin (ingresso incluído 
com guia local) e o monumento que homenageia as 
vítimas da Segunda Guerra Mundial. Sairemos de Níjni 
em um teleférico que sobrevoa o rio Volga e conhece-
remos o mundo rural fora das estradas mais transita-
das atravessando grandes planícies, bosques de bétu-
las, lagos durante o trajeto, vilarejos compostos por 
casinhas de madeira.  MAKARIEVO exibe seu grande 
mosteiro do século XV às margens do rio Volga, um 
lugar belíssimo ao qual praticamente o turismo não 
tem acesso. Cruzaremos de ferry boat o rio Volga (tra-
vessia de uns 20 minutos, ferry boats de carga para 
atravessar o rio com condições muito limitadas), 
almoço incluído. Seguiremos para CHEBOKSARY, a 
capital da República da Chuváchia, bela e organizada 
cidade às margens do rio Volga. Sua população fala a 
língua chuváchia, de origem turcófona. A cidade nos 
receberá com um pequeno espetáculo folclórico e uma 

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol, seguro básico 
de viagem, café da manhã tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada
• Inclui traslado de saida
• Excursão: Visita do Palácio de Peterhof em 

São Petersburgo.
• Barco: Nas ilhas de Soumenlinna em 

Helsinque.
• Visita Panorâmica em: Tallinn, São 

Petersburgo, Moscou.
• Entradas: Palácio Peterhof em S. 

Petersbugo, Fortaleza de  Paulo e Museu 
Hermitage em São  Petersburgo, Kremlin e 
suas duas catedrais principais em Moscou, 
Museu da Gra Guerra Patria em Moscou.

• Ferry: Helsinque Finlan / Tallinn Eston.
• Trem Alta Velocidade: S. Petersburgo- 

Moscou.
• 1 Almoço ou Jantar Incluido em: Narva.

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Vladimir, 
• Entradas: Catedral da Assunsao em 

Vladimir, Kremlin de Gorokhovets e Nizhni 
Novgorod, Mosteiro de Makarievo, Show 
folclórico em Cheboksary para grupos com 
mais de 12 pessoas, visita com guía ao con-
junto histórico de Sviyazhsk, casa-museu de 
Lenin para grupos com mais de 12 pessoas e 
Kremlin de Cazã.

• Ferry: Rio Volga.
• Funicular: Nijni Novgorod.
• 5 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Vladimir, Níjni Novgorod, Makarievo, 
Cheboksary, Iochkar-ola.

(Serviços adicionais Opç. 3) Cazã.
• Visita Panorâmica em: São Petersburgo, 

Novgorod, Tver, Suzdal, Cazã, Moscou.
• Entradas: Fortaleza de Pedro e Paulo e 

Museu Hermitage em São Petersburgo, 
Kremlin de Novgorod, Mosteiro 
de Valday, Casa-Museu de Tchaikovsky em 
Klin, fábrica de Matrioshkas, Museu de 
arquitetura de madeira, Igreja da 
Transfiguraao e Mosteiro de S. Eugenio em 
Suzdal, Kremlin de Gorojovets e Nizhni 
Novgorod, Mosteiro de Makarievo, Show 
folclórico em Cheboksary para grupos com 
mais de 12 pessoas, visita com guía ao con-
junto histórico de Sviyazhsk, casa-museu de 
Lenin para grupos com mais de 12 pessoas e 
Kremlin de Cazã, Kremlin e suas duas cate-
drais principais em Moscou, Museu da Gra 
Guerra Patria em Moscou, Catedral da 
Assunsao em Vladimir.

• Ferry: Rio Volga.
• Funicular: Nijni Novgorod.
• Voos incluídos: Kazan- Moscou.
• 8 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Novgorod, Tver, Sergiev Posad, Suzdal, 
Vladimir, Makarievo, Cheboksary, Iochkar-
ola.

cerimônia de boas-vindas com pão e sal (se o grupo for 
inferior a 12 pessoas este espetáculo não é realizado). 
Jantar incluído no hotel.

11 DOM. Cheboksary- Ioskhar- Ola- Sviyazhsk- 
Cazã.-

Sairemos para IOSKHAR-OLA, a capital da República de 
Mari El, onde seus habitantes – que moraram durante sécu-
los nos bosques – falam uma língua muito antiga derivada 
do húngaro-finlandês. Seu centro urbano foi totalmente 
transformado nos últimos anos exibindo uma incrível bele-
za. Almoço incluído. Seguiremos para a República Tártara. 
Visitamos SVIYAZHSK, ilha localizada no rio Volga, declara-
da Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e habitada na 
época de Ivan o Terrível, passearemos com um guía local 
entre suas igrejas, suas antigas moradias de madeira. 
Continuaremos rumo a Cazã, chegada e hospedagem.

12 SEG. Cazã.-
Dia completo em Cazã, a capital Tártara, cidade com pouco 
mais de um milhão de habitantes. Com guía local visitare-
mos o centro da cidade onde convivem as mesquitas com as 
igrejas ortodoxas. Também conheceremos o Kremlin e a 
casa de Lenin (se o grupo tiver mais de 12 pessoas), agradá-
vel datcha tradicional do início do século XX, e passaremos 
pelo novo estádio de Kazan construído para a Copa do 
Mundo. Tarde livre.

13 TER. Cazã- Moscou.-
No meio da manhã (horário variável) translado ao aeropor-
to de KAZAN, tomaremos o voo para  MOSCOU. Chegada e 
translado ao hotel. Tempo livre.

14 QUA. Moscou.-
É hora de visitar a imensa capital russa. Uma cidade que, 
como poucas, une passado, presente e futuro. Entre seus 
principais atrativos estão: suas imensas avenidas, suas 
elegantes áreas comerciais, a Praça Vermelha (onde se 
encontra o Mausoléu de Lenin), a catedral de São Basílio e a 
catedral do Cristo Salvador. Entrada incluída ao Kremlin e 
às suas duas principais catedrais. Tentaremos coincidir se 
for possível (porém não podemos garantir) com a procissão 
cerimonial militar que se celebra na Praça Sobornaya. Tarde 
livre.         

15 QUI. Moscou.-
Conheceremos um pouco mais sobre a história da Rússia e 
sua cidade. Passaremos pelo mirante da universidade, com 
sua fantástica vista da cidade onde os recém-casados 
depositam flores (o mirante também poderá ser visitado no 
sábado) e conheceremos (ingresso incluído) o Museu da 
Grande Guerra Patriótica (Segunda Guerra Mundial) que 
também exibe muitos aspectos do período soviético. Tarde 
livre.

16 SEX. Moscou.-
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto e fim dos 
nossos serviços. 

NOTA IMPORTANTE 
É imprescindível para entrar em Rússia que 
você leve o mesmo passaporte que indicou 
ao fazer a sua reserva.
O circuito possui um trajeto de trem de alta 
velocidade desde São Petersburgo a Moscou 
no qual não estarão acompanhados pelo 
guia da Europamundo. Esse trem de alta 
velocidade possui uma limitação máxima de 
bagagem de um volume de 20 quilos por pes-
soa.  
Recomendamos viajar com cartão de crédito 
internacional nos países escandinavos nos 
quais cada vez mais é frequente o não aceite 
de dinheiro em espécie para realizar paga-
mentos (comércios, restaurantes, etc).
A luz solar, especificamente nos países do 
norte da Europa, é muito variável em função 
da época do ano, fazendo com que vivamos 
experiências diferentes no verão os dias são 
muito longos chegando a ter pouco período 
sem sol enquanto que no inverno tem muitas 
poucas horas de luz solar, predominando a 
noite durante o dia.
Por motivos climatológicos de força maior, 
em raras ocasiões, os horários dos ferris utili-
zados podem variar adaptando-se ao pro-
grama do dia afetado.
Para confirmação de todos os serviços é 
necessário incluir o passaporte do passageiro 
no momento da venda.

Nizhni Novgorod, Rússia
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DESDE 3117E- DIAS 21

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

HOTÉIS PREVISTOS

01 TER. Moscou.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos locali-
zados na recepção do hotel.

02 QUA. Moscou.-
É hora de visitar a imensa capital russa. Uma cidade 
que, como poucas, une passado, presente e futuro. 
Entre seus principais atrativos estão: suas imensas 
avenidas, suas elegantes áreas comerciais, a Praça 
Vermelha (onde se encontra o Mausoléu de Lenin), a 
catedral de São Basílio e a catedral do Cristo Salvador. 
Entrada incluída ao Kremlin e às suas duas princi-
pais catedrais. Tentaremos coincidir se for possível 
(porém não podemos garantir) com a procissão ceri-
monial militar que se celebra na Praça Sobornaya. 
Tarde livre.         

03 QUI. Moscou.-
Conheceremos um pouco mais sobre a história da 
Rússia e sua cidade. Passaremos pelo mirante da uni-
versidade, com sua fantástica vista da cidade onde os 
recém-casados depositam flores (o mirante também 
poderá ser visitado no sábado) e conheceremos 
(ingresso incluído) o Museu da Grande Guerra 
Patriótica (Segunda Guerra Mundial) que também 
exibe muitos aspectos do período soviético. Tarde 
livre.

04 SEX. Moscou- Vladimir- Gorokhovets- Nijni 
Novgorod.-
Sairemos cedo de Moscou, viajaremos para VLADIMIR 
onde visitaremos a majestosa Catedral da Assunção 
que faz parte do Patrimônio Mundial da UNESCO. 
Almoço incluído. Seguiremos nosso trajeto para o 
leste. Parada no pequeno vilarejo de GOROKHOVETS, 
seu Kremlin amuralhado, sua imensa vista, seu mos-
teiro do século XVII, um entorno que parece de outra 
época. Iremos para NÍJNI NOVGOROD, capital do dis-
trito federal do Volga, a quinta cidade mais povoada 
da Rússia, aqui nasceu Máximo Gorki. Sugerimos que 
aproveite esta noite para fazer um passeio por suas 
animadas ruas do centro.  Jantar incluído no hotel e 
hospedagem.

05 SAB. Nizhni Novgorod- Makarjevo- Cheboksary.-
De manhã faremos uma visita à Níjni Novgorod. 
Passearemos junto ao rio Volga, veremos as monu-
mentais escadas que sobem ao Kremlin (ingresso 
incluído com guia local) e o monumento que homena-
geia as vítimas da Segunda Guerra Mundial. Sairemos 
de Níjni em um teleférico que sobrevoa o rio Volga e 
conheceremos o mundo rural fora das estradas mais 

transitadas atravessando grandes planícies, bosques 
de bétulas, lagos durante o trajeto, vilarejos compos-
tos por casinhas de madeira.  MAKARIEVO exibe seu 
grande mosteiro do século XV às margens do rio Volga, 
um lugar belíssimo ao qual praticamente o turismo 
não tem acesso. Cruzaremos de ferry boat o rio Volga 
(travessia de uns 20 minutos, ferry boats de carga 
para atravessar o rio com condições muito limitadas), 
almoço incluído. Seguiremos para CHEBOKSARY, a 
capital da República da Chuváchia, bela e organizada 
cidade às margens do rio Volga. Sua população fala a 
língua chuváchia, de origem turcófona. A cidade nos 
receberá com um pequeno espetáculo folclórico e 
uma cerimônia de boas-vindas com pão e sal (se o 
grupo for inferior a 12 pessoas este espetáculo não é 
realizado). Jantar incluído no hotel.

06 DOM. Cheboksary- Ioskhar- Ola- Sviyazhsk- 
Cazã.-
Sairemos para IOSKHAR-OLA, a capital da República 
de Mari El, onde seus habitantes – que moraram 
durante séculos nos bosques – falam uma língua 
muito antiga derivada do húngaro-finlandês. Seu 
centro urbano foi totalmente transformado nos últi-
mos anos exibindo uma incrível beleza. Almoço inclu-
ído. Seguiremos para a República Tártara. Visitamos 
SVIYAZHSK, ilha localizada no rio Volga, declarada 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e habitada 
na época de Ivan o Terrível, passearemos com um 
guía local entre suas igrejas, suas antigas moradias 
de madeira. Continuaremos rumo a Cazã, chegada e 
hospedagem.

07 SEG. Cazã.-
Dia completo em Cazã, a capital Tártara, cidade com 
pouco mais de um milhão de habitantes. Com guía 
local visitaremos o centro da cidade onde convivem 
as mesquitas com as igrejas ortodoxas. Também 
conheceremos o Kremlin e a casa de Lenin (se o grupo 
tiver mais de 12 pessoas), agradável datcha tradicio-
nal do início do século XX, e passaremos pelo novo 
estádio de Kazan construído para a Copa do Mundo. 
Tarde livre.

08 TER. Cazã- São Petersburgo.-
No meio da manhã (horário variável) translado ao 
aeroporto de KAZAN, tomaremos o voo para SÃO 
PETERSBURGO (habitualmente com escala em 
Moscou). Chegada e translado ao hotel. Tempo livre.

09 QUA. São Petersburgo.-
Pela manhã, visita guiada com entrada à Fortaleza 
de Pedro e Paulo (de onde se originou a cidade de São 
Petersburgo), e posteriormente do Museu Hermitage, 

GRande Rota pelo Nordeste 
da Europa 

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”

VILNIUS
lituania

ID: 18603 DBL INDIV

T.Alt $ 3117 4324

T. Med $ 3239 4446

NovidadeNovidade

NOTA IMPORTANTE 

É imprescindível para entrar em Rússia que você 
leve o mesmo passaporte que indicou ao fazer a 
sua reserva.
O circuito possui um trajeto voo interno de Caza 
/ São Petersburgo. Esse voo possui uma limitação 
máxima de bagagem de um volume de 20 quilos 
por pessoa.  
Recomendamos viajar com cartão de crédito inter-
nacional nos países escandinavos nos quais cada 
vez mais é frequente o não aceite de dinheiro em 
espécie para realizar pagamentos (comércios, res-
taurantes, etc).
A luz solar, especificamente nos países do norte 
da Europa, é muito variável em função da época 
do ano, fazendo com que vivamos experiências 
diferentes no verão os dias são muito longos che-
gando a ter pouco período sem sol enquanto que 
no inverno tem muitas poucas horas de luz solar, 
predominando a noite durante o dia.
Por motivos climatológicos de força maior, em 
raras ocasiões, os horários dos ferris utilizados 
podem variar adaptando-se ao programa do dia 
afetado.
Para confirmação de todos os serviços é necessário 
incluir o passaporte do passageiro no momento da 
venda.

Mai.20: 05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09 16, 23, 30
Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25
Set.20: 01, 08, 15, 22, 29
Out.20: 06, 20

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL
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fantástico museu de pintura, onde antes era o Palácio de 
Inverno dos Czares. Tarde livre.

10 QUI. São Petersburgo.-
Essa cidade, capital da Rússia dos Czares, está rodeada de 
vários palácios. Hoje faremos uma excursão (visita com 
guía e entradas) ao PALACIO DE PETERHOF conhecido 
como o “Versalhes Russo” a uns 30 km de São Petersburgo. 
Este conjunto de palácios barrocos que foi residência dos 
Czares, com suas magníficas fontes e jardins, de enormes 
dimensões foi declarada Património Mundial pela 
UNESCO. Retorno a São Petersburgo. Tarde livre.

11 SEX. São Petersburgo- Narva- Tallinn.-
Saída da Rússia rumo à Estônia, o país báltico que perten-
ceu à antiga União Soviética (os trâmites na fronteira 
podem ser demorados). Chegada à NARVA e tempo para 
almoçar e conhecer a impressionante fortaleza junto ao 
rio, na fronteira entre os dois países. Continuação seguin-
do o Mar Báltico até a capital Tallinn.

12 SAB. Tallinn.-
A capital da Estônia é uma maravilhosa cidade que man-
tém conservado intacto seu núcleo medieval. Visita pano-
râmica da cidade incluída, onde se passará por suas 
muralhas, igrejas, praças e ruas cheias de vida turística. 
Tarde livre.

13 DOM. Tallinn- Parnu- Turaida- Riga.-
Atravessando bosques e planícies, chegada à PARNU, 
popular cidade balneária. Posteriormente, passagem à 
Letônia. Em TURAIDA, oportunidade para conhecer seu 
castelo medieval, rodeado por um grande parque com 
esculturas. Almoço incluído. Um passeio por SIGULDA, 
pequena capital com muito encanto numa região de belas 
paisagens. Chegada à RIGA no meio da tarde.

14 SEG. Riga.-
Visita panorâmica da capital que é a maior e mais moder-
na cidade dos Países Bálticos e onde se conservam o rastro 
da época soviética. Tarde livre. 

15 TER. Riga- Palcio Rundale- Monte das Cruzes- 
Trakai- Vilnius.-
Sairemos cedo rumo à LITUÂNIA, durante o trajeto conhe-
ceremos o PALÁCIO BARROCO DE RUNDALE construído 
pelo mesmo arquiteto que realizou o Museu Hermitage em 
São Petersburgo. Entraremos na Lituânia, país que recebeu 
uma forte influência católica: o impressionante MONTE 
DAS CRUZES nos recorda tal fato com dezenas de milhares 
de cruzes de todos os tamanhos. Almoço incluído durante 
o trajeto. Depois disso conheceremos TRAKAI, o belíssimo 
castelo localizado em uma ilha de um lago muito próximo 
a Vilnius. VILNIUS, alojamento.  

Nota: De acordo com a duração da luz solar a visita ao 
Castelo de Trakai poderá ser efetuada na quarta-feira, após 
a visita da cidade.

16 QUA. Vilnius.-
Visita panorâmica da cidade. Construída sobre sete 
colinas (como Roma, cidade com a qual gosta de ser 
comparada). Suas igrejas barrocas, suas muralhas, 
seu castelo, suas ruas comerciais localizadas no cen-
tro, suas 1.200 casas medievais.  Tarde livre. 

17 QUI. Vilnius-Grutas Park-Augustow-Varsóvia.-
Viajaremos para Polônia. Entre belas paisagens 
conheceremos o GRUTAS PARK, conhecido como ¨O 
mundo de Stalin¨, um parque com 86 estátuas da 
época soviética. Parada para almoçar na agradável 
cidade de AUGUSTOW junto a um lago. Seguiremos 
para o centro da Polônia. Chegada a VARSÓVIA no 
final do dia.- 

18 SEX. Varsóvia.-
Incluímos pela manhã uma visita panorâmica de 
VARSÓVIA, a cidade velha, o Castelo Real, o monu-
mento em memória do Gheto judio, o Parque Lazienki. 
Tarde livre.

19 SAB. Varsóvia- Wroclaw- Praga.-
Saída cedo rumo a região da Silesia, WROCLAW, 
cidade histórica de grande beleza junto ao Rio Oder, 
onde se destaca a praça do mercado. Tempo para 
almoçar. Pela tarde continuamos até PRAGA, na 
República Tcheca. Chegada no final da tarde.

20 DOM. Praga.-
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, uma 
das mais bonitas da Europa, onde se destacam: o 
Castelo, a Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos. 
Finalizaremos o dia com um traslado noturno ao 
centro da cidade, onde existem várias cervejarias 
tradicionais e onde você poderá jantar.

21 SEG. Praga.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

oslo
noruega

O PREÇO INCLUÍ
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 

ônibus guia falando espanhol, seguro bási-
co de viagem, café da manhã tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada 
• Excursão: Visita ao Palácio de Peterhof em 

São Petersburgo .
• Visita Panorâmica em: Moscou, Vladimir, 

Cazã, Tallinn, Riga, Vilnius, Varsóvia, Praga.
• Traslado Noturno: Centro histórico de 

Praga.
• Entradas: Kremlin e suas duas catedrais 

principais em Moscou, Museu da Grande 
Guerra Patria em Moscou, Catedral da 
Assunsao em Vladimir, Kremlin de 
Gorokhovets e Nizhni Novgorod, Mosteiro 
de Makarievo, Show folclórico em 
Cheboksary para grupos com mais de 12 
pessoas, visita com guia ao conjunto histó-
rico de Sviyazhsk, casa-museu de Lenin 
para grupos com mais de 12 pessoas e 
Kremlin de Caza, Fortaleza de Pedro e 
Paulo e Museu Hermitage em São 
Petersburgo, Palácio Peterhof e jardins em 
São Petersburgo., Castelo de Turaida, 
Palácio de Rundale, Castelo em Trakai, 
Grutas Park.

• Ferry: Rio Volga.
• Funicular: Nijni Novgorod.
• Voos incluídos: Kazan- São Petersburgo.
• 7 Almoços ou Jantares Incluídos em: 

Vladimir, Níjni Novgorod, Makarievo, 
Cheboksary, Iochkar-ola, Turaida, Rundale.
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NOVGOROD

São Petersburgo

1

3

Praga2

Budapeste2

Moscou 3

viena 2

 Berlim2

01 QUI. Berlim.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você rece-
berá de tarde informação para o início do seu roteiro, ou 
através dos cartazes informativos localizados na recep-
ção do hotel.

02 SEX. Berlim.-
Faremos uma visita panorâmica pela incrível e pujante 
capital da Alemanha. Conheceremos o centro histórico, a 
ilha dos museus, o Reichstag, o Portão de Brandemburgo, 
suas artérias comerciais e seus parques. Conheceremos 
também o impressionante Memorial do Holocausto e o 
Museu-memorial do Muro de Berlim.  Opçionalmente, 
sugere-se conhecer os arredores de Postdam  com seus 
belos palácios.  

03 SAB. Berlim-Dresden-Praga.-
Viagem entre bosques até DRESDEN, cidade que, graças 
ao seu excepcional patrimônio arquitetônico e artístico, 
transformou-se em um dos principais centros turísticos 
da Alemanha. Tempo para almoçar e conhecer seus palá-
cios. Posteriormente, saída rumo à República Tcheca. 
Chegada a PRAGA, à tarde. Visita panorâmica da cidade, 
uma das mais belas da Europa, onde se destacam: o 
Castelo, a Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos (nota: 
a visita poderá ser realizada no domingo). Finalizaremos 
nosso dia, com um traslado noturno ao centro da cidade, 
onde existem várias cervejarias tradicionais.

04 DOM. Praga.-
Dia livre. Sugere-se passeio opcional para conhecer a 
“Praga Artística”, visitando: Mala Strana, Menino Jesus de 
Praga, São Nicolas, cruzeiro pelo rio Moldava, bairro 
judeu, etc...

05 SEG. Praga-Lednice-Gyor- Budapeste.-
Saída de Praga no início da manhã. Na região da Morávia, 
tempo para conhecer os jardins e admirar os castelos de 
LEDNICE, declarada Patrimônio da Humanidade pela 
Unesco. A viagem segue via Eslováquia até a Hungria. Em 
GYOR, tempo para almoçar e passear pela ¨cidade dos 
quatro rios¨. Continuação até BUDAPESTE, às margens 
do rio Danúbio e chegada no meio da tarde. À noite, tras-
lado incluído ao calçadão, repleto de restaurantes típi-
cos, alguns com música ao vivo.

06 TER. Budapeste.-
Visita panorâmica pelas duas regiões que deram origem 
ao nome da capital: ¨Buda¨ com seu antigo centro e 
¨Peste¨ com suas áreas comerciais. Poderão desfrutar do 
encanto da cidade do Danúbio. Tarde livre.

07 QUA. Budapeste- Bratislava- Viena.-
Saída no início da manhã de Budapeste. Tempo para 
conhecer BRATISLAVA, cidade às margens do rio Danúbio 
que possui um atrativo centro histórico. Tempo para 
conhecer a cidade e almoçar. Após o almoço, viagem 
rumo a VIENA. Na chegada Visita panorâmica da cidade 
com guia local, onde poderá conhecer suas majestosas 
avenidas, belos palácios e grandes parques. À noite fare-
mos um translado à praça da Prefeitura, onde você 
poderá desfrutar de sua iluminação e da atividade notur-
na das ruas vizinhas.

08 QUI. Viena.-
Dia livre na capital austríaca. Poderão desfrutar, sem 
horário, do encanto dessa charmosa cidade. Tempo para 
passear e descobrir lugares inesquecíveis.

09 SEX. Viena- Moscou.-
Na hora marcada pelo seu guia, incluiremos o traslado 
para aeroporto para pegar o voo incluído em sua viagem. 
Na sua chegada ao destino te oferecemos um novo tras-
lado até o hotel. Seu guia entrará em contato até o fim da 
tarde ou poderá consultar as informações colocadas na 
recepção do hotel. 

Nota: lembre-se que nos voos internos a bagagem permi-

tida é normalmente uma mala despachada de até 23 kgs. 
Os encargos por excesso de bagagem deverão ser pagos 
diretamente pelo passageiro na companhia aérea. 

10 SAB. Moscou.-
É hora de visitar a imensa capital russa. Uma cidade que, 
como poucas, une passado, presente e futuro. Entre seus 
principais atrativos estão: suas imensas avenidas, suas 
elegantes áreas comerciais, a Praça Vermelha (onde se 
encontra o Mausoléu de Lenin), a catedral de São Basílio e 
a catedral do Cristo Salvador. Entrada incluída ao 
Kremlin e às suas duas principais catedrais. Tentaremos 
coincidir se for possível (porém não podemos garantir) 
com a procissão cerimonial militar que se celebra na 
Praça Sobornaya. Tarde livre.         

11 DOM. Moscou.-
Conheceremos um pouco mais sobre a história da Rússia 
e sua cidade. Passaremos pelo mirante da universidade, 
com sua fantástica vista da cidade onde os recém-casa-
dos depositam flores (o mirante também poderá ser visi-
tado no sábado) e conheceremos (ingresso incluído) o 
Museu da Grande Guerra Patriótica (Segunda Guerra 
Mundial) que também exibe muitos aspectos do período 
soviético. Tarde livre.

12 SEG. Moscou- Klin- Tver- Valday- Novgorod.-
Saída de Moscou e breve parada em KLIN, para conhecer 
a casa de Tchaikovsky, o genial músico (ingresso incluído 
. Continuação até TVER, às margens do Rio VOLGA. Foi o 
centro de um pequeno Estado e que era a principal rival 
de Moscou. Breve visita e almoço incluído. A viagem 
segue para VALDAY, pitoresca e pequena cidade junto a 
um lago. Visita a um antigo mosteiro na ilha do lago. 
Chegada a NOVGOROD. Jantar incluído. 

13 TER. Novgorod- São Petersburgo.-
Incluímos visita panorâmica com guia e entradas em 
NOVGOROD, bela cidade que foi um dos centros culturais 
e políticos mais importantes da Rússia. Visita ao Kremlin, 
ao antigo bairro do mercado, a corte de Yaroslav e tam-
bém, nos arredores da cidade, ao Museu de Arquitectura 
em madeira, um museu ao ar livre, onde se encontram 
casas de camponeses e charmosas igrejas de madeira 
muito decoradas. Almoço incluído. Continuação rumo à 
São Petersburgo. Iniciamos uma breve introdução da 
cidade, situada às margens do Rio Neva e que foi cons-
truída sobre 40 ilhas. Chegada ao hotel.  

14 QUA. São Petersburgo.-
Pela manhã, visita guiada com entrada à Fortaleza de 
Pedro e Paulo (de onde se originou a cidade de São 
Petersburgo), e posteriormente do Museu Hermitage, 
fantástico museu de pintura, onde antes era o Palácio de 
Inverno dos Czares. Tarde livre.

15 QUI. São Petersburgo.-
Essa cidade, capital da Rússia dos Czares, está rodeada 
de vários palácios. Hoje faremos uma excursão (visita 
com guia e entradas) ao PALACIO DE PETERHOF conheci-
do como o “Versalhes Russo” a uns 30 km de São 
Petersburgo. Este conjunto de palácios barrocos que foi 
residência dos Czares, com suas magníficas fontes e jar-
dins, de enormes dimensões foi declarada Património 
Mundial pela UNESCO. Retorno a São Petersburgo. Tarde 
livre.

16 SEX. São Petersburgo.-
Após o café da manhã, traslado ao aeroporto e fim dos 
nossos serviços. 

DESDE 2532E- DIAS 16

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”.

ID: 18801 DBL INDIV
T.Alt $ 2532 3532
T. Med $ 2553 3553

NOTA IMPORTANTE 
É imprescindível para entrar em Rússia que você 
leve o mesmo passaporte que indicou ao fazer a 
sua reserva.
A luz solar, especificamente nos países do norte 
da Europa, é muito variável em função da época 
do ano, fazendo com que vivamos experiências 
diferentes no verão os dias são muito longos che-
gando a ter pouco período sem sol enquanto que 
no inverno tem muitas poucas horas de luz solar, 
predominando a noite durante o dia.
Para confirmação de todos os serviços é necessá-
rio incluir o passaporte do passageiro no momen-
to da venda.

Berlim, Capitais do Leste e Rússia
com Avião 

Abr.20: 16, 23, 30
Mai.20: 07, 14, 21, 28
Jun.20: 04, 11, 18, 25
Jul.20: 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20: 06, 13, 20, 27
Set.20: 03, 10, 17, 24
Out.20: 01, 15, 29

Budapeste, hungría
andrebarneond

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DI
SP

ONIBILIDADE

O N L I N E

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

O PREÇO INCLUÍ

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em 
ônibus guia falando espanhol, seguro bási-
co de viagem, café da manhã tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada e traslado de 
saída

• Excursão: Visita ao Palácio de Peterhof em 
São Petersburgo .

• Visita Panorâmica em: Berlim, Praga, 
Budapeste, Viena, Moscou, Tver, Novgorod, 
São Petersburgo.

• Traslado Noturno: Ao centro histórico de 
Praga, Á zona de pedestres em Budapeste, 
Praça da prefeitura em Viena.

• Entradas: Memorial do Holocausto; Museu 
do Muro em Berlim, Kremlin e suas duas 
principais catedrais em Moscou, Museu da 
grande guerra Pátria em Moscou, Casa-
Museu de Tchaikovsky em Klin, Mosteiro de 
Valday, Kremlin e Museu Arquitectura de 
Madeira em Novgorod, Fortaleza de Pedro e 
Paulo e Museu Hermitage em São  
Petersburgo, Palácio Peterhof e jardins em 
São Petersburgo..

• Voos incluídos: Viena - Moscou em classe 
econômica e translados de e para o aero-
porto.

• 3 Almoços ou Jantares Incluídos em: Tver, 
Novgorod, Novgorod.
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2

Estocolmo
2

Oslo

Copenhague2

londres

durham1

aarhus1

stavanger 1

bergen 1

glasgow 1
dublin2

1

Edimburgo1

HOTÉIS PREVISTOS

PREÇOS POR PESSOA

DESDE 2867E- DIAS 16
DATAS DE SAÍDA

Veja os hotéis previstos para esta viajem na parte 
final do folheto e na sua página web “Minha 
Viagem”.

NOTA IMPORTANTE 

O circuito inclui um voo de Dublin a Copenhague 
no qual não estarão acompanhados pelo guia da 
Europamundo. Esse trem de alta velocidade possui 
uma limitação máxima de bagagem de um volume 
de 20 quilos por pessoa.  
Recomendamos viajar com cartão de crédito 
internacional nos países escandinavos nos quais 
cada vez mais é frequente o não aceite de dinheiro 
em espécie para realizar pagamentos (comércios, 
restaurantes, etc).
Por motivos climatológicos de força maior, em 
raras ocasiões, os horários dos ferris utilizados 
podem variar adaptando-se ao programa do dia 
afetado.
Para confirmação de todos os serviços é necessá-
rio incluir o passaporte do passageiro no momento 
da venda.

ID: 18802 DBL INDIV

T.Alt $ 2867 4074

T. Med $ 3048 4255

01 TER. Londres.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos locali-
zados na recepção do hotel.

02 QUA. Londres.-
Pela manhã, visita panorâmica de LONDRES, onde se 
passará pelos principais pontos turísticos: o 
Westminster, o Parlamento, a City e o rio Tâmisa. 
Tarde livre. Opçionalmente pode-se visitar o vale do 
rio Tâmisa e Windsor com seu imponente castelo. À 
noite, marcaremos um ponto de encontro em 
Piccadilly para fazer a pé um passeio por Leicester 
Square, China Town e Soho, com seu ambiente, seus 
teatros e sua animação (este translado também 
poderá ser realizado no dia anterior após a chegada a 
Londres). Posteriormente retornaremos de ônibus ao 
hotel.

03 QUI. Londres- Cambridge- York- Durham.-
Saída rumo ao norte da Inglaterra. Em CAMBRIDGE 
tempo para admirar suas enormes universidades. 
Após a hora do almoço a viagem segue para YORK. 
Sua catedral, suas muralhas de origem romana e suas 
ativas ruas comerciais deixam uma agradável recor-
dação. Tempo para passear. A viagem segue em dire-
ção ao norte para DURHAM, pequena cidade medie-
val cheia de vida, com sua catedral de frente para o 
Castelo.

04 SEX. Durham- Alnwick- Edimburgo.-
Viagem rumo à Escócia. Parada em ALNWICK, pito-
resca cidade com bonitos jardins e seu grande caste-
lo medieval, onde foi filmado parte do filme de Harry 
Potter. Chegada ao meio dia em EDIMBURGO, a capi-
tal escocesa e uma das cidades mais ativas do norte 
da Europa. Seu centro monumental foi declarado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO; o castelo 
domina a cidade, suas ruas íngremes e parques. 
Visita panorâmica com guia local incluída.

05 SAB. Edimburgo- Pitlochry -Inverness-Lago 
Ness-Glasgow.-

Hoje teremos uma emocionante etapa paisagística 
pelo norte da Escócia (as terras altas escocesas). 
Tempo para fazer um passeio e tomar um café en 
PITLOCHRY, vilarejo com encanto. Passagem pela 
cidade de INVERNESS, no norte da Escócia, muito 
próxima ao misterioso LAGO NESS. Depois do almoço, 
entraremos no Castelo medieval de URQUHART 
dominando o lago, onde embarcaremos para dar um 
passeio de barco pelas águas escuras desse misterio-
so lago.  Passamos por FORT AUGUSTUS com seu sis-
tema de esclusas e por FORT WILLIAM, turística 
cidade aos pés da Benn Nevis, a montanha mais alta 
do Reino Unido. Retorno ao sul por altos planaltos, 
onde não é difícil ver neve, e contornando o lago 
Lomond. Chegada a GLASGOW prevista para o final 
do dia. Breve passeio pelo centro e alojamento.

06 DOM. Glasgow- Belfast- Dublin.-
Sairemos de Glasgow rumo ao sul da Escócia, em 
Cairnryan embarcaremos em um ferry. Travessia 
rumo à Irlanda do Norte. Chegada a BELFAST, capital 
da Irlanda do Norte, cidade monumental que está 
superando seu conflito de religiões. Continuaremos 
rumo a EIRE (Irlanda). Chegada a DUBLIN prevista 
para o final do dia.

07 SEG. Dublin.-
Visita panorâmica de DUBLIN, a tranqüila capital da 
Irlanda; passeando pelas margens do rio Liffey, se 
conhecerá os parques, a antiga universidade e as 
animadas ruas do centro e caminhará em torno do 
Trinity College (em ocasiões a visita poderá ser reali-
zada na chegada à Dublin na tarde anterior). Tarde 
livre.

08 TER. Dublim- Copenhague.-
Na hora marcada pelo seu guia, incluiremos o trasla-
do para aeroporto para pegar o voo incluído em sua 
viagem. Na sua chegada ao destino te oferecemos 
um novo traslado até o hotel. Seu guia entrará em 
contato até o fim da tarde ou poderá consultar as 
informações colocadas na recepção do hotel. 
Nota: lembre-se que nos voos internos a bagagem 
permitida é normalmente uma mala despachada de 
até 23 kgs. Os encargos por excesso de bagagem 
deverão ser pagos diretamente pelo passageiro na 
companhia aérea. 

09 QUA. Copenhague.-
Dia livre. Poderão aproveitar do encanto desta cida-
de. Tempo livre para passear e descobrir lugares para 

recordar.

10 QUI. Copenhague- Odense- Aarhus.-
Pela manhã, visita panorâmica com guia local à 
capital dinamarquesa, a maior cidade escandinava, 
repleta de contrastes: seu popular Tivoli, o palácio de 
Christianborg, os bares de Nyhavn, a ¨Pequena 
Sereia¨.... 

Sairemos e viajaremos para Jutlândia. Durante o 
trajeto percorreremos uma ponte de 20 km sobre o 
mar e pararemos em ODENSE onde poderemos visitar 
sua catedral gótica e a casa de Andersen.  Chegada a 
AARHUS e traslado ao nosso hotel. 

11 SEX. Aarhus- Kristiansand - Flekkefjord - 
Stavanger.-

A viagem segue até HIRSTHALS, de onde se embarca-
rá em um ferry para travessia do Mar do Norte, rumo 
à Noruega. Continuação pela costa sul da Noruega, 
com bonitas paisagens. Parada no pitoresco povoa-
do de FLEKKEFJORD. Chegada e tempo livre em 
STAVANGER, bonita cidade com seu ativo porto ao 
lado dos fiordes. 
Nota: duração aproximada do ferry rumo a Noruega 
de 3 horas; os horários dos ferrys são variáveis, nor-
malmente se reserva um tempo para almoçar à bordo.

12 SAB. Stavanger- Bergen.-
Ao sair da cidade pararemos no monumento 
¨Espadas na Rocha¨, onde recordaremos os Vikings. 
Prosseguiremos em uma etapa de grande beleza pai-
sagística. A viagem segue por meio de túneis, pontes 
e trechos em barco, acompanhando a costa norue-
guesa dos fiordes. Um dos túneis sob o mar é o que 
alcança a maior profundidade no mundo. Duas tran-
quilas e espetaculares travessias em barco. Chegada 
em BERGEN na hora do almoço. Subida de bondinho 
incluída ao Monte Flouyen, de onde se terá uma visão 
maravilhosa da cidade e do fiorde de Bergen. Tarde 
livre na capital dos fiordes.

13 DOM. Bergen - Oslo.-
Hoje as paisagens são novamente fantásticas: ima-
gens do interior da Noruega; fiordes, geleiras, lagos e 
bosques. Viajaremos rumo ao FIORDE SOGNE, o maior 
dos fiordes noruegueses, antes de chegar pararemos 
na bela cachoeira de TVINDEFOSSEN. Embarcaremos 
em um magnífico cruzeiro entre as cidades de 
Gudvangen e Flam; fantásticas paisagens durante a 
travessia de algo mais de duas horas. Continuaremos 
entre magníficos espaços onde não faltam paisagens 
nevadas, passaremos pelo túnel de Aurland – um dos 
mais longos do mundo –, visitaremos (ingresso inclu-
ído) a igreja de madeira de BORGUND, do século XII, 
considerada a igreja medieval de madeira mais bem 
conservada da Noruega. Chegada a OSLO, tempo 
livre. Seu porto, as ruas centrais, as obras de arte do 
Parque Frogner.

14 SEG. Oslo- Orebro- Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica com guia local à 
capital Noruega, cidade que combina uma vibrante 
Arquitectura moderna com seus edifícios clássicos, 
um magnífico meio paisagístico e grandes parques 
com esculturas. Oslo é considerada a “capital verde 
europeia”. Após a visita, caso deseje, poderá conhecer 
o Museu dos Vikings. Saída rumo à Suécia. Paisagens 
de bosques e lagos. Parada em OREBRO, histórica 
cidade junto a um formoso lago com um grande cas-
telo e bonito centro histórico.  Chegada a ESTOCOLMO 
ao final do dia.

15 TER. Estocolmo.-
Faremos uma visita panorâmica à belíssima capital 
construída nas 13 ilhas unidas entre si. Conheceremos 
Gamla Stand ou “Cidade entre as Pontes”, centro his-
tórico da cidade cheio de vida onde estão muitos dos 
edifícios monumentais como o Museu Nobel, situado 
junto à Praça de Stortorget, que homenageia os 
ganhadores dos Prêmios Nobel, a Catedral ou o 
Palácio Real. Quando for possível poderemos desfru-
tar de uma bela vista a partir do mirante de 
Fjällgatan. Tempo livre. Recomendamos conhecer 
seus museus e parques.  Sugerimos que opcionalmen-
te faça uma visita à prefeitura e ao navio-museu 
Vasa.

16 QUA. Estocolmo.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

Inglaterra, Escócia e Irlanda 
com Escandinávia avião 

Abr.20: 21, 28
Mai.20: 05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20: 07, 14, 21, 28
Ago.20: 04, 11, 18, 25
Set.20: 01, 08, 15, 22, 29
Out.20: 13, 27

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

O PREÇO INCLUÍ

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito 
em ônibus guia falando espanhol, segu-
ro básico de viagem, café da manhã 
tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada 
• Barco: Pelo lago Ness, fiorde Sogner .
• Visita Panorâmica em: Londres, 

Edinburgh, Dublim, Copenhague, Oslo, 
Estocolmo.

• Traslado Noturno: Soho em Londres.
• Entradas: Castelo de Urquhart em Lago 

Ness, Igreja da madeira de Borgund em 
Bergen. 

• Ferry: Escócia - Irlanda, Dinamarca - 
Noruega, tramites na costa Noruega.

• Funicular: Mount Flouyen em Bergen.
• Voos incluídos: Dublin - Copenhague  

em classe econômica e translados de e 
para a aeroporto.

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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DESDE 1947E- DIAS 11/13/15 

PREÇOS POR PESSOA

DATAS DE SAÍDA

HOTÉIS PREVISTOS

(Opç. 1) Rússia e Europa do Leste Avião Fim Praga
01 SEX. Moscou.-
Bem-vindos. Traslado ao hotel e tempo livre. Você 
receberá de tarde informação para o início do seu 
roteiro, ou através dos cartazes informativos loca-
lizados na recepção do hotel.

02 SAB. Moscou.-
É hora de visitar a imensa capital russa. Uma cida-
de que, como poucas, une passado, presente e 
futuro. Entre seus principais atrativos estão: suas 
imensas avenidas, suas elegantes áreas comer-
ciais, a Praça Vermelha (onde se encontra o 
Mausoléu de Lenin), a catedral de São Basílio e a 
catedral do Cristo Salvador. Entrada incluída ao 
Kremlin e às suas duas principais catedrais. 
Tentaremos coincidir se for possível (porém não 
podemos garantir) com a procissão cerimonial 
militar que se celebra na Praça Sobornaya. Tarde 
livre.         

03 DOM. Moscou.-
Conheceremos um pouco mais sobre a história da 
Rússia e sua cidade. Passaremos pelo mirante da 
universidade, com sua fantástica vista da cidade 
onde os recém-casados depositam flores (o miran-
te também poderá ser visitado no sábado) e conhe-
ceremos (ingresso incluído) o Museu da Grande 
Guerra Patriótica (Segunda Guerra Mundial) que 
também exibe muitos aspectos do período soviéti-
co. Tarde livre.

04 SEG. Moscou- Klin- Tver- Valday- Novgorod.-
Saída de Moscou e breve parada em KLIN, para 
conhecer a casa de Tchaikovsky, o genial músico 

(ingresso incluído . Continuação até TVER, às mar-
gens do Rio VOLGA. Foi o centro de um pequeno 
Estado e que era a principal rival de Moscou. Breve 
visita e almoço incluído. A viagem segue para 
VALDAY, pitoresca e pequena cidade junto a um 
lago. Visita a um antigo mosteiro na ilha do lago. 
Chegada a NOVGOROD. Jantar incluído. 

05 TER. Novgorod- São Petersburgo.-
Incluímos visita panorâmica com guia e entradas 
em NOVGOROD, bela cidade que foi um dos centros 
culturais e políticos mais importantes da Rússia. 
Visita ao Kremlin, ao antigo bairro do mercado, a 
corte de Yaroslav e também, nos arredores da cida-
de, ao Museu de Arquitectura em madeira, um 
museu ao ar livre, onde se encontram casas de 
camponeses e charmosas igrejas de madeira muito 
decoradas. Almoço incluído. Continuação rumo à 
São Petersburgo. Iniciamos uma breve introdução 
da cidade, situada às margens do Rio Neva e que 
foi construída sobre 40 ilhas. Chegada ao hotel.  

06 QUA. São Petersburgo.-
Pela manhã, visita guiada com entrada à Fortaleza 
de Pedro e Paulo (de onde se originou a cidade de 
São Petersburgo), e posteriormente do Museu 
Hermitage, fantástico museu de pintura, onde 
antes era o Palácio de Inverno dos Czares. Tarde 
livre.

07 QUI. São Petersburgo- Varsóvia.-
Na hora marcada pelo seu guia, incluiremos o tras-
lado para aeroporto para pegar o voo incluído em 
sua viagem. Na sua chegada ao destino te oferece-

Moscou - Rússia 

Veja os hotéis previstos para esta viajem na 
parte final do folheto e na sua página web 
“Minha Viagem”.

Rússia e Europa do Leste 
OPÇÃO 1

fim Budapeste
fiM praga

OPÇÃO 2

fiM viena OPÇÃO 3

NOTA IMPORTANTE 

É imprescindível para entrar em Rússia que 
você leve o mesmo passaporte que indicou 
ao fazer a sua reserva.
O circuito inclui um voo de São Petersburgo a 
Varsóvia.Esse voo possui uma limitação 
máxima de bagagem de um volume de 20 
quilos por pessoa.  
Para confirmação de todos os serviços é 
necessário incluir o passaporte do passageiro 
no momento da venda.

OPÇÃO 1
ID: 18817

OPÇÃO 2
ID: 18816 

OPÇÃO 3
ID: 18818

DBL IND DBL IND DBL IND

T.Alta $ 1947 2718 2181 3075 2441 3452

T. Media $ 2053 2824 2277 3171 2495 3506

(Opç. 1 e 3)

Abr.20: 10, 24
Mai.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jun.20: 05, 12, 19, 26
Jul.20: 03, 10, 17, 24, 31
Ago.20: 07, 14, 21, 28
Set.20: 04, 11, 18, 25
Out.20: 02, 09, 23

(Características Opç. 2 = Opç. 1)
(Características Opç. 3 = Opç. 2)
Out.20: 23

coM Avião 

GUIA FALANDO EM 

ESPANHOL

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
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NOVGOROD

Moscou

1

2 São Petersburgo

2 varsovia

2 praga

2 Budapeste
2viena

3

mos um novo traslado até o hotel. Seu guia entrará 
em contato até o fim da tarde ou poderá consultar 
as informações colocadas na recepção do hotel. 

Nota: lembre-se que nos voos internos a bagagem 
permitida é normalmente uma mala despachada 
de até 23 kgs. Os encargos por excesso de bagagem 
deverão ser pagos diretamente pelo passageiro na 
companhia aérea. 

08 SEX. Varsóvia.-
Incluímos pela manhã uma visita panorâmica de 
VARSÓVIA, a cidade velha, o Castelo Real, o monu-
mento em memória do Gheto judio, o Parque 
Lazienki. Tarde livre.

09 SAB. Varsóvia- Wroclaw- Praga.-
Saída cedo rumo a região da Silesia, WROCLAW, 
cidade histórica de grande beleza junto ao Rio Oder, 
onde se destaca a praça do mercado. Tempo para 
almoçar. Pela tarde continuamos até PRAGA, na 
República Tcheca. Chegada no final da tarde.

10 DOM. Praga.-
Pela manhã, visita panorâmica desta cidade, uma 
das mais bonitas da Europa, onde se destacam: o 
Castelo, a Praça da Prefeitura e a bela Ponte Carlos. 
Finalizaremos o dia com um traslado noturno ao 
centro da cidade, onde existem várias cervejarias 
tradicionais e onde você poderá jantar.

11 SEG. Praga.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 2) Rússia e Europa do Leste Avião Fim 
Budapeste
Dias 1 - 10 como em Opç. 1
11 SEG. Praga-Lednice-Gyor- Budapeste.-
Saída de Praga no início da manhã. Na região da 
Morávia, tempo para conhecer os jardins e admirar 
os castelos de LEDNICE, declarada Patrimônio da 
Humanidade pela Unesco. A viagem segue via 
Eslováquia até a Hungria. Em GYOR, tempo para 
almoçar e passear pela ¨cidade dos quatro rios¨. 
Continuação até BUDAPESTE, às margens do rio 
Danúbio e chegada no meio da tarde. À noite, tras-

lado incluído ao calçadão, repleto de restaurantes 
típicos, alguns com música ao vivo. 

12 TER. Budapeste.-
Visita panorâmica pelas duas regiões que deram 
origem ao nome da capital: ¨Buda¨ com seu antigo 
centro e ¨Peste¨ com suas áreas comerciais. 
Poderão desfrutar do encanto da cidade do 
Danúbio. Tarde livre. ( A visita panorâmica em algu-
mas ocasiões se realizará na segunda- feira depois 
da chegada à cidade.)

13 QUA. Budapeste.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços.

(Opç. 3) Rússia e Europa do Leste Avião Fim Viena
Dias 1 - 12 como em Opç. 2
13 QUA. Budapeste- Bratislava- Viena.-
Saída no início da manhã de Budapeste. Tempo 
para conhecer BRATISLAVA, cidade às margens do 
rio Danúbio que possui um atrativo centro históri-
co. Tempo para conhecer a cidade e almoçar. Após 
o almoço, viagem rumo a VIENA. Na chegada Visita 
panorâmica da cidade com guia local, onde poderá 
conhecer suas majestosas avenidas, belos palácios 
e grandes parques. À noite faremos um translado à 
praça da Prefeitura, onde você poderá desfrutar 
de sua iluminação e da atividade noturna das ruas 
vizinhas.

14 QUI. Viena.-
Dia livre na capital austríaca. Poderão desfrutar, 
sem horário, do encanto dessa charmosa cidade. 
Tempo para passear e descobrir lugares inesquecí-
veis.

15 SEX. Viena.-
Após o café da manhã, fim dos nossos serviços. 

Matrioshkas, Rússia

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito 
em ônibus guia falando espanhol, segu-
ro básico de viagem, café da manhã 
tipo buffet. 

• Inclui traslado de chegada
• Excursão: Visita ao Palácio de Peterhof 

em São Petersburgo .
• Visita Panorâmica em: Moscou, Tver, 

Novgorod, São Petersburgo, Varsóvia, 
Praga.

• Traslado Noturno: Centro histórico de 
Praga.

• Entradas: : Kremlin e suas duas princi-
pais catedrais em Moscou, Museu da 
grande guerra Pátria em Moscou, Casa-
Museu de Tchaikovsky em Klin, Mosteiro 
de Valday, Kremlin e Museu 
Arquitectura de Madeira em Novgorod, 
Fortaleza de Pedro e Paulo e Museu 
Hermitage em Sao Petersburgo, Palácio 
Peterhof e jardins em São Petersburgo..

• Voos incluídos: São Petersburgo- 
Varsóvia em classe econômica e trans-
lados de e para a aeroporto.

• 3 Almoços ou Jantares Incluídos em: 
Tver, Novgorod, Novgorod.

(Serviços adicionais Opç. 2)
• Visita Panorâmica em: Budapeste.
• Traslado Noturno: Centro histórico de 

Budapeste.

(Serviços adicionais Opç. 3)
• Visita Panorâmica em: Viena.
• Traslado Noturno: Praa da prefeitura 

em Viena.

O PREÇO INCLUÍ
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