
SUÉCIA
29 JULHO A 05 AGOSTO 2023

E DINAMARCA



29 JULHO A 05 AGOSTO 2023

De Estocolmo a Copenhaga, iremos atravessar várias cidades que nos irão demonstrar a cultura, o património, os
monumentos e as paisagens destes dois países escandinavos.
Palácios, catedrais, museus, artesanato, aldeias históricas e piscatórias, castelos e tantos outros, farão parte do nosso
percurso. Junte-se a nós e venha descobrir as maravilhas destes países nórdicos.

1º dia –29 de Julho (Sábado) – LISBOA | ESTOCOLMO 
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida para formalidades de embarque em voo TAP com destino a Estocolmo.
Acolhimento pelos nossos serviços locais e transporte para o hotel.
Jantar e alojamento no Hotel Scandic Malmen 4*ou similar.

2º dia – 30 de Julho (Domingo) – ESTOCOLMO
Pequeno-almoço no hotel e visita panorâmica da cidade. Passeio pela cidade velha ou "Gamla Stan", com a sua rede de pequenas
praças e ruas empedradas, veremos o exterior do Palácio Real, a Catedral, o Parlamento, entre outros. 
Almoço em restaurante local. 
De tarde, visita à Câmara Municipal (visita interior) , a jóia da capital, com o Golden Hall e o Blue Hall, onde se realiza o jantar de
gala do Prémio Nobel. Visita ao fascinante Museu Vasa (visita interior), o museu mais visitado da Escandinávia e o único lugar do
mundo onde podemos observar um navio de guerra do século XVII praticamente intacto. 
Jantar e alojamento no Hotel Scandic Malmen 4*ou similar.

3º dia – 31 de Julho (2ª feira) – ESTOCOLMO | UPPSALA | FALUN
Pequeno-almoço no hotel e partida para Upsala, que foi outrora a sede do Reino da Suécia e que nos leva de volta à era Viking,
com a sua arquitetura a par com o rio Fyris. Veremos, entre outros pontos de interesse, a Catedral e a universidade. 
Almoço em restaurante local. 
Continuação até Falun e passeio pelo centro da cidade em direção ao parque Kålgården seguindo o curso do rio Faluån, bem
como a parte antiga da cidade no bairro de Elsborg cujas casas de madeira também estão classificadas como Património Mundial
da Humanidade, pela UNESCO.
Jantar e alojamento no First Hotel Grand 4* ou similar.

4º dia – 1 de Agosto (3ª feira) – FALUN | NUSNÄS | KARLSTAD
Pequeno-almoço no hotel e partida para Nusnäs, local de nascimento dos famosos cavalos de madeira de Dalarna. Visita a uma
fábrica de cavalos de madeira, onde se observa as técnicas artesanais utilizadas para criar estes objetos, que são inteiramente
pintados à mão e que se tornaram num dos símbolos da Suécia. Para além dos cavalos, que variam em tamanho desde alguns
milímetros até mais de um metro, pode-se observar outras criações de madeira feitas à mão, tais como figuras de porcos ou
galos, relógios ou tamancos. 
Continuação para Karlstad e almoço em restaurante local. 
Visita a pé por Karlstad. As casas mais antigas encontram-se no histórico bairro Almen, onde ainda existem algumas pitorescas
casas de madeira com mais de três séculos de existência. 
Caminhada em direção ao rio chegaremos à estátua dedicada ao Duque Karl. Continuando ao longo do rio, encontraremos um
dos símbolos da cidade: a estátua de Eva Lisa Holtz e finalizaremos o passeio em Stora Torget, a praça principal. 
Jantar e alojamento no Scandic Karlstad City Hotel 4* ou similar.
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5º dia – 2 de Agosto (4ª feira) – KARLSTAD | COSTA OESTE | GOTEMBURGO
Pequeno-almoço no hotel e check-out para saída em direção à costa ocidental da Suécia. 
Durante a viagem veremos algumas das aldeias históricas como Kungälv, ilhas como Marstrand ou Smögen, e aldeias piscatórias
como Hunnebostrand, Fjällbacka, Grebbestad ou Strömstad, cada uma delas com o seu encanto especial. 
Almoço no caminho. 
Chegada a Gotemburgo e passeio a pé pelos lugares mais emblemáticos da cidade, como a famosa avenida Kungsportsavenyen, a
Câmara Municipal de Gotemburgo, o maior centro comercial da Escandinávia: Nordstan, a praça Kungsportplatsen e poderá ver
a estátua de Karl IX. Veremos também o exterior do edifício parecido com um batom (Läppstiftet) um dos ícones da cidade. Nas
imediações encontramos o Hotel Barken Viking e o Gothenburg Opera House.
Jantar e alojamento no Hotel Scandic Europa 4* ou similar.

6º dia – 3 de Agosto (5ª feira) – GOTEMBURGO | CASTELO DE KRONBORG | COPENHAGA
Pequeno-almoço no hotel e check-out para saída em direção ao Sul do país. 
Embarque em ferry na cidade portuária de Helsingborg em direção á cidade de Elsinore (Helsingør), na Dinamarca.
Almoço em restaurante local. 
Durante a tarde, visita ao Castelo de Kronborg (visita interior), construído no século XVI e classificado como Património Mundial
pela UNESCO. É também conhecido por muitos como Elsinor, o palco para muitas representações de Hamlet, famosa tragédia de
William Shakespeare. Hamlet foi representado no castelo pela primeira vez para marcar o 200° aniversário da morte de
Shakespeare.
Chegada a Copenhaga ao fim da tarde. 
Jantar e alojamento Hotel Scandic Spectrum 4* ou similar.

7º dia – 4 de Agosto (6ª feira) – COPENHAGA
Pequeno-almoço no hotel.
Visita panorâmica da cidade, incluindo a Câmara Municipal, o Palácio Christianborg, o Palácio Amalienborg (residência oficial da
Rainha Margrethe), a impressionante Fonte Gefion, o Nyhavn (um belo canal forrado de casas típicas do século XVII com
fachadas coloridas, onde muitos barcos de madeira são normalmente amarrados), a Pequena Sereia (em honra da personagem
criada pela imaginação de Andersen), a Bolsa de Valores, entre outros. 
Almoço em restaurante local e tarde livre. 
Jantar e alojamento no Hotel no Scandic Spectrum 4* ou similar.

8º dia – 05 Agosto (Sábado) - COPENHAGA | LISBOA
Pequeno-almoço no hotel e manhã livre.
Em hora a combinar localmente, transporte para o aeroporto de Copenhaga para formalidades de embarque em voo TAP com
destino a Lisboa. 

Fim da viagem
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NOVAS FRONTEIRAS

Leonor Martins 
T: 217 651 816
Email: leonor@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa

RNAVT 7281

Para informações e reservas contacte:
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Quarto duplo 

Suplemento quarto individual 

PREÇO POR PESSOA Mínimo de 20 participantes

2.540 €

480 €

 

Passagem aérea em classe económica em voo regular da
TAP, para percurso Lisboa / Estocolmo – Copenhaga /
Lisboa, com direito a 1 peça de bagagem com 23 kg; 

7 noites de alojamento em regime de pequeno-almoço nos
hoteis mencionados ou similares;

6 Almoços e 7 jantares; 

Autocarro privativo de turismo durante o programa;

Acompanhamento de um responsável Novas Fronteiras
durante toda a viagem;

O PREÇO INCLUI

Guia local em expressão portuguesa;

Todas as visitas mencionadas;

Taxas hoteleiras; serviços e IVA;

Seguro Multiviagens, 

Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante
de 164,00€ (à data de 22/12/2022 – a reconfirmar e
atualizar na altura da emissão da documentação); 

A presente cotação está sujeita a reconfirmação mediante
as disponibilidades de voo e hotéis à data da vossa reserva.
Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais
alterações em caso de significativas oscilações cambiais
e/ou de custos de combustível e/ou eventuais novas taxas,
tendo em conta a atual conjuntura internacional.

NOTA IMPORTANTE

Bebidas às refeições;

Gratificações; 

Opcionais, extras de carácter particular e tudo o que não
estiver mencionado como incluído. 

Serviço de bagageiros;

O PREÇO NÃO INCLUI

Nota: Para partidas do Porto consulte-nos.


