
Partidas diárias

Suécia • Noruega • Firodes Mágicos • Dinamarca

ESCANDINÁVIA
16 a 23 de agosto de 2023
8 dias - pensão completa



ITINERÁRIO
1º DIA (QUARTA-FEIRA), 16 DE AGOSTO - PORTO / ESTOCOLMO
Em hora a determinar, comparência no aeroporto do Porto. Assistência nas formalidades de embarque e
partida em avião de carreira regular da Lufthansa, com destino a Estocolmo (via Frankfurt). Chegada a
Estocolmo uma das mais belas cidades do Mundo, conhecida como “A bela sobre a água”, ocupando 14
ilhas interligadas por múltiplas pontes, assistência por um representante da ML – Viagens e Turismo e
transporte para o hotel. Jantar e alojamento.

2º DIA (QUINTA-FEIRA), 17 DE AGOSTO - ESTOCOLMO
Pequeno-almoço buffet no hotel. Manhã dedicada à visita da
capital da Suécia, cidade também conhecida como a “Veneza do
Norte”. Estocolmo oferece uma paisagem fascinante com os
seus imponentes edifícios combinados com as águas do mar
Báltico e o Lago Malaren. Visita ao Museu Vasa o mais famoso
de toda a Suécia, que exibe o único navio de guerra sueco do
séc. XVII naufragado na viagem inaugural que ainda existe.
Resgatado e restaurado, convertendo-se num dos museus mais    
.impressionantes do Mundo. Visita interior à Câmara Municipal, onde todos os anos se realizam o
banquete e o baile depois da cerimónia da entrega dos Prémios Nobel, a Ilha de Djurdgarden, que
traduzido significa “A Quinta dos Animais”. Esta zona verde recreativa situada no coração de Estocolmo
era zona de caça dos reis suecos. Almoço em restaurante local. De tarde, continuação da visita a pé pela
cidade velha ou Gamla Stan, com a catedral, ruelas típicas e o render da guarda no Palácio Real (caso se
realize). Jantar e alojamento no hotel.

3º DIA (SEXTA-FEIRA), 18 DE AGOSTO -  ESTOCOLMO / OSLO * 550KM
Pequeno-almoço buffet no hotel e saída em direção a Oslo; com passagem por Mariefred, onde faremos
uma paragem para admirar por fora o Castelo de Grispsholm do século XVI (entrada não incluída).
Almoço em Karlstad. No final continuamos viagem através dos bosques Suecos e Noruegueses,
passando pela região de Varmland, onde têm origem muitas lendas da região. Chegada a Oslo (capital da
Noruega). Jantar e alojamento no hotel. 

4º DIA (SÁBADO), 19 DE AGOSTO - OSLO / GEILO / BERGEN *
490KM
Pequeno-almoço buffet no hotel e viagem ao país das 
 montanhas e fiordes. Passaremos ao longo das margens do lago
Tyrefjord, chegando a Geilo, pequeno povoado situado entre as
montanhas e muito conhecido pelas pistas de ski alpino. Almoço
em restaurante loca e continuação da viagem para Bergen.
Passaremos pelo Fiorde Hardanger (o maior Fiorde da Noruega
e o terceiro maior do mundo, com 179 km de comprimento).
Chegada a Bergen, segunda cidade da Noruega e uma das 5
cidades universitárias do País. Jantar e alojamento no hotel.

5º DIA (DOMINGO), 20 DE AGOSTO - BERGEN / STALHEIM /
FAGERNES * 331KM
Pequeno-almoço buffet no hotel e visita panorâmica desta belíssima
cidade histórica protegida pela UNESCO, rodeada de Fiordes e
colinas que, durante séculos foi um dos portos mais importantes da
Escandinávia e da Liga Hanseática. Especial destaque para o Bairro
Bryggen, o antigo centro de comércio da cidade – o molhe do
Mercader, todo construído em madeira e que consta da lista de
património da humanidade pela UNESCO, o antigo porto, o                       
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Fisketorget, o mercado de peixe e de flores. A antiga Igreja de Santa Maria. No final deixamos Bergen e
continuamos via Voss em direção a Stalheim, situado no Vale Neroy, um dos vales mais bonitos da
Noruega. Almoço em caminho e chegamos a Gudvangen, para embarque e navegação pelo Sognefjord, o
Fiorde dos Sonhos, conhecido por “Rei dos Fiordes” e considerado o maior do Mundo, com os seus 204
km de comprimento e 1308 metros de profundidade. Navegaremos pelo Fiorde Neroy, o mais estreito da
Noruega, seguido pelo Fiorde Aurland. Esta travessia de aproximadamente 1h30, oferece-nos sem
dúvida, um dos panoramas mais naturais e mais belos do país dos Fiordes. Chegada a Flam, pitoresca
povoação entre montanhas e junto ao Aurland fiorde e prosseguimos para Fagernes, passando pelo túnel
mais comprido do Mundo (24,5 Km) e Borgund, onde se encontra a Igreja de Borgund do século XII e
uma das mais bem conservadas da Noruega. Chegada a Fagernes. Jantar e alojamento no hotel.

6º DIA (SEGUNDA-FEIRA), 21 DE AGOSTO - FAGERNES /
OSLO * 200KM
Pequeno-almoço buffet no hotel e viagem para Oslo.
Atravessaremos bonitas paisagens de montanhas, rios e
vales. Chegada e almoço. De tarde, visita da cidade que
possui 343 lagos, sendo o maior o Maridal Svannet (3,91
km2). Destaque para a animada Rua Karl Johan, a
impressionante fortaleza Akerhus, o Parlamento Norueguês,     
.a Catedral de Oslo e a conhecida Câmara Municipal, com as famosas Torres Gémeas. No final, transporte

para o porto, para embarcar no ferry da Scandinavian Seaways com destino a Copenhaga
(aproximadamente 17 horas). Almoço e jantar a bordo. Alojamento em cabines interiores.

7º DIA (TERÇA-FEIRA),  DE 22 AGOSTO - OSLO / COPENHAGA
(CRUZEIRO NOTURNO) 
Pequeno-almoço a bordo. Chegada a Copenhaga (capital da
Dinamarca) e visita panorâmica, entre outros pontos de interesse,
poderemos apreciar o Palácio de Amalienborg – residência da família
real, a Praça da Câmara Municipal, o Parlamento, a Bolsa de valores,
um dos edifícios mais emblemáticos da cidade (séc. XVII), construída
pelo Rei Christian IV. Almoço em restaurante local. Transporte para o
hotel. Em hora a determinar, saída para o parque de diversões mais
antigo do Mundo o “Tivoli” inaugurado em 1843. O jantar será servido
em restaurante local dentro do parque. Alojamento no hotel.

8º DIA (QUARTA-FEIRA), 23 DE AGOSTO - COPENHAGA / PORTO
Pequeno-almoço buffet no hotel e saída para visitar um dos mais belos castelos de Copenhaga: o Castelo
de Rosenborg. Em pleno centro de Copenhaga (Kogens Have), o pulmão verde favorito dos
dinamarqueses e turistas. O Castelo de Rosenborg serviu como residência real até 1710, quando
Frederico IV mudou a sua residência de verão para um palácio mais moderno. Rosenborg passou então a
abrigar a coleção real de joias e outros objetos de valor, que estão expostas em salas que se mantêm
intactas desde o séc. XVII. No final, transporte para o aeroporto. Assistência nas formalidades de
embarque e partida em avião da Lufthansa, com destino ao Porto (via Frankfurt).

FIM DA VIAGEM
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Copenhaga: Tivoli e Castelo de Rosenborg
Estocolmo: Câmara Municipal e Museu Vasa

-- Passagem aérea em classe económica em voos regulares da Lufthansa de
Porto/Estocolmo/Copenhaga/Porto, com direito a uma peça de bagagem de 23 kg e uma
bagagem de mão com o peso máximo de 8 kg.
-- 06 noites em hotéis de primeira classe em quarto duplo.
-- 01 noite a bordo do ferry DFDS Scandinavian Seaways, cabines interiores com lower beds.
-- 07 jantares conforme indicadas no programa, compostas de 03 pratos ou buffet (incluí
água, chá e café).
-- 06 almoços conforme indicados no programa, compostos de 03 pratos ou buffet (incluí
água, chá e café). 
-- Todos os trajetos mencionados no programa em autocarro com ar condicionado. Autocarro
Nórdico com motorista Nórdico 
-- Transfer do aeroporto ao hotel em Estocolmo e hotel/aeroporto em Copenhaga.
-- Cruzeiro no fiorde 
-- Todas as visitas e excursões mencionados no programa e que não constam como
opcionais. 
-- Entradas incluídas :

-- As restantes paragens e visitas são exteriores. 
-- Guia acompanhante, a falar português ou espanhol (consoante disponibilidade) do 1º ao 8º
dia.
-- Taxas de turismo, serviços e IVA.
-- Taxas aeroportuárias.
-- Seguro de viagem com CIV (cancelamento e interrupção de viagem), PVFM (perturbação de
viagem por motivos de força maior) e COVID19.

O preço inclui

-- Gratificações;
-- Gastos de carácter pessoal;
-- Bebidas durante as refeições;
-- Serviços de maleteiros em aeroportos e hotéis;
-- Tudo o que não esteja devidamente especificado no presente programa. 

O preço não inclui

Preço por pessoa em quarto duplo:
 

Mínimo 31 participantes
Mínimo 42 participantes 
Suplemento quarto individual 

 
 

2 270€
2 145€

480€

RNAVT Nº 2445                                                                                                                                                                                                         COD IATA: 64 – 2 1227 1
Edifício Parque das Antas - Rua Nova S. Crispim, 486 – B * loja 18 * 4000-363 Porto * Portugal

Tel.: 225 188 558/ 59 (Chamada para a rede fixa nacional) / Telm: 960 273 981 (Contacto de Emergência) (Chamada para rede móvel nacional)
web: www.ml-viagens.pt * E-mail: geral@ml-viagens.pt 

Documentação necessária

-- Obrigatório passaporte com validade de 6 meses após a data de regresso;
-- Aconselhamos cartão europeu de seguro de doença.

Nota

-- Consulta das condições gerais do seguro e de viagem, por e-mail para: geral@ml-
viagens.pt, indicando a data da viagem e destino.
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