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1º Dia – Lisboa – Estocolmo
Voos a indicar para Estocolmo – chegada e deslocação 
por meios próprios para alojamento no First Hotel 
Kungsbron ou similar. Estocolmo é construída em 14 
ilhas com edifícios medievais bem preservados ao 
lado de arquitetura moderna.

2º Dia – Estocolmo – Gotemburgo 
Pequeno almoço no Hotel. Hoje a viagem de comboio 
é na direção sudoeste para Gotemburgo, a segunda 
maior cidade da Suécia e porta de entrada natural 
para o Ocidente. Uma cidade caracterizada pelo 
estilo internacional, criatividade, encanto natural 
e descontraído. Alojamento Apa no Hotel Quality 
Panorama ou similar.

3º Dia – Gotemburgo – Malmö 
Pequeno almoço no Hotel. Viagem de comboio 
rumo sul até alcançar Malmö, uma cidade pequena e 
amigável, com uma boa escolha de atrações culturais, 
incluindo o Museu Moderna Malmö. Alojamento Apa 
no Comfort Hotel Malmö ou similar.

4ª Dia – Malmö – Kalmar 
Pequeno almoço no Hotel. Hoje a viagem de comboio 
é para a cidade histórica de Kalmar, uma das cidades 
mais antigas da Suécia. A história espreita a cada 
esquina, pelo que um passeio pelas ruas da Cidade 
Velha e o Castelo de Kalmar são recomendados. A ilha 
de Öland é o destino de férias de verão favorito dos 
suecos. Nesta ilha encontrará 400 moinhos de vento, 
34 igrejas, 16 antigas fortificações, 34 espécies de 

orquídeas, o maior farol da Suécia, o maior moinho de 
vento da Escandinávia e a maior ruína do castelo no 
norte da Europa, o Alvaret. Alojamento Apa 2 noites 
no First Hotel Witt ou similar

5º Dia – Livre em Kalmar
Pequeno almoço no Hotel. Dia livre para explorar esta 
fantástica cidade.

6º Dia – Kalmar – Linköping 
Pequeno almoço no Hotel. Viagem de comboio para 
Linköping. Ao aproximar-se da cidade, poderá ver 
a torre da Catedral a  elevar-se acima da planície, a 
catedral medieval mais bonita e bem preservada da 
Suécia. Alojamento Apa no Quality Hotel Ekoxen ou 
similar

7º Dia – Linköping – Estocolmo 
Pequeno almoço no Hotel. Hoje a viagem de comboio 
leva-nos de regresso a Estocolmo. Recomenda-
se visita à Cidade Velha, Vasamuseet – O Museu 
Vasa, Museu ao Ar Livre Skansen, Kungliga Slottet 
– O Palácio Real, Drottningholms Slott – O Palácio 
Drottningholm, Östermalmshallen – O Östermalm 
Food Court, Millesgården – Museu de Arte, Parque da 
Cidade. Alojamento Apa no First Hotel Kungsbron ou 
similar.

8º Dia – Estocolmo – Lisboa
Pequeno almoço no Hotel. Deslocação por meios 
próprios para o aeroporto. Voo a indicar para Lisboa. 
FIM DO PROGRAMA

Os preços incluem: Voo TAP em classe W com taxas de aeroporto (no pacote completo), 7 Noites de alojamento APA nos 
hotéis mencionados ou similares, Viagens de comboio entre as cidades mencionadas e Seguro Multiviagens.
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Partidas diárias - Maio a Setembro de 2023

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos    Pacote completo          

Quarto Duplo  €1.495 €2.190

Quarto Single €2.145 €2.840

                                                                                                                               

https://nordictur.pt/suecia_/

