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1º Dia – Lisboa – Estocolmo
Voos a Indicar para Estocolmo. Transporte em carro 
privado para Alojamento Apa 2 noites no Hotel 
Scandic Malmen ou similar. O guia estará disponível 
no hotel no período da tarde em horário a informar.

2º Dia – Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Visita panorâmica com 
guia local percorrendo as principais atrações turísticas 
da cidade. A cidade velha “Gamla Stan” com suas 
atraentes ruas de paralelepípedos e edifícios coloridos, 
o Palácio Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa dos 
Nobres. Tarde livre para explorar a cidade ou visitar 
alguns dos museus da cidade.

3º Dia – Estocolmo – Göta Canal – Karlstad
Pequeno almoço no hotel. Partida para Borensberg, 
onde embarcaremos num cruzeiro de 2 horas pelo Göta 
canal. O canal foi muito importante na Suécia, tanto 
ao nível econômico como estrategicamente, ligava 
o leste a oeste, passando por muitos lagos. Durante 
o cruzeiro será servido um almoço. Desembarque 
em Motala e continuação da viagem ao longo dos 
lagos até Karlstad. Alojamento Apa no Hotel Scandic 
Karlstad ou similar.

4ª Dia – Karlstad – Safari das Focas – Gotemburgo
Pequeno almoço no hotel. Começaremos o dia ao 
longo da costa oeste da Suécia e o arquipélago 
de Bohuslän com mais de mil ilhas encantadoras e 
fascinantes como Fjällbacka com suas antigas casas 
de madeira vermelhas até alcançarmos a bonita vila 
de Lysekil, embarque num Cruzeiro por este belo 
arquipélago para descobrir a magnífica natureza 
circundante e as colónias de focas descansando nas 

rochas. Continuaremos até Gotemburgo. Alojamento 
Apa no Scandic Hotel Europa ou similar.

5 º Dia – Região dos Castelos – Copenhaga
Pequeno almoço no hotel. Partida para o sul do país, 
com passagem pela cidade portuária de Helsingborg 
onde embarcaremos ferry para a Dinamarca, em 
direção à cidade vizinha de Helsingor. Desembarque 
e visita panorâmica da cidade. À tarde continuação 
da viagem até Hillerød, onde está localizado o Castelo 
de Frederiksborg, que remonta do século XVII, de 
estilo renascentista destaca-se pela beleza e pelos 
seus jardins majestosos. No caminho para a capital 
dinamarquesa, paragem para foto no Castelo de 
Fredensborg (não incluí entrada), residência da família 
real no outono e na primavera. Chegada e alojamento 
Apa 2 noites no Scandic Copenhague ou similar.

6 º Dia – Copenhaga
Pequeno almoço no hotel. De manhã visita panorâmica 
da cidade, percorrendo as principais atrações como 
são a pequena sereia, a fonte Gefion, a residência Real 
de Amalienborg, a Ópera, os canais de Nyhavn, a Ilha 
do Parlamento, a Biblioteca Real, a Câmara Municipal 
e os Jardins Tivoli. Tarde livre para passear pelo centro 
desta Cidade vibrante.

7º Dia – Copenhaga – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. À hora indicada, transporte 
para o aeroporto. Voos a indicar para Portugal. FIM DE 
PROGRAMA

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (no Pac. Completo), Transferes In/Out, 6 
noites de alojamento Apa nos hotéis mencionados ou similares, 1 Almoço (3º dia), visita guiada de Estocolmo 
e Copenhaga, Passeio no Gota Canal, Safari das focas, entrada no Castelo de Frederiksborg e Seguro 
Multiviagens.                                        Só é permitido uma mala de 20kg + um saco de mão até 10Kg por pessoa

Capitais

Nórdicas

Partidas Julho 29
Agosto 05, 12 e 19

Circuito com guia em espanhol  
                                    

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €1.395 €2.075

Quarto Single  €2.060 €2.740

https://nordictur.pt/circuitos-guiados-2/

