
1° dia – 05 Jul – TER – Caxias do Sul / Porto Alegre / 
São Paulo / Zurique: 
Apresentação em Caxias do Sul para embarque em 
ônibus especial de turismo com destino ao aeroporto 
Salgado Filho, em Porto Alegre. Embarque em voo com 
destino ao São Paulo e conexão imediata para Zurique. 
Jantar e café da manhã a bordo. 
2º dia – 06 Jul – QUA – Zurique / Helsinki: 
Chegada a Zurique e conexão imediata para Helsinki. 
Chegada, recepção e traslado para o hotel. 
3º dia – 07 Jul – QUI – Helsinki / Estocolmo: 
Café da manhã no hotel. Passeio panorâmico pela capital 
da Finlândia. Na visita passamos pela Igreja Ortodoxa da 
Trindade, vestígio do domínio russo, a Praça do Senado, a 
Temppeliaukion Kirkko, igreja luterana de planta circular 
escavada na rocha, cuja cúpula tem forma de uma 
gigantesca espiral com filetes de cobre. Tarde livre para 
atividades pessoais. À tarde, traslado para o porto e 
embarque no cruzeiro Silja Line. Noite a bordo. 
4º dia – 08 Jul – SEX – Estocolmo: 
Café da manhã a bordo e desembarque pela manhã.  Em 
seguida, visita panorâmica a capital sueca, que está 
assentada em 14 ilhas unidas entre si por belas pontes e 
é conhecida mundialmente como a “Rainha das Águas“. 
Check in no hotel. 
5º dia – 09 Jul – SAB –  Estocolmo: 
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades 
independentes. Possibilidade de fazer um passeio opcional. 
6º dia – 10 Jul – DOM – Estocolmo / Lillehammer: 
Café da manhã no hotel. Saída para Lillehammer. 
Passaremos pelas impressionantes paisagens da 
província de Varmland com seus lagos e bosques e por 
Hamar, situado às margens do lago Mjosa. A cidade 
acolheu as provas de patinação no gelo durante as 
olimpíadas de inverno de 1994. O pavilhão tem forma 
arquitetônica de um antigo barco viking. Em seguida, 
Lillehammer, sede dos jogos de 1994. Check in no hotel. 
7º dia – 11 Jul – SEG – Lillehammer / Fiords / 
Bergen: 
Café da manhã no hotel. Pela manhã saída a Borgund, 
passando por encantadoras localidades encravadas 

numa belíssima paisagem montanhosa com fjords, 
cascatas e lagos, onde se encontra a igreja de madeira 
mais bem conservada da Noruega. Prosseguimos para 
Flam para tomar o ferry até Gudvangen, atravessando a 
parte mais bonita do Sognefjord. Desembarque e 
continuação em ônibus para Bergen. Check in no hotel. 
8º dia – 12 Jul – TER – Bergen / Lofthus: 
Café da manhã no hotel. Conheceremos a cidade de 
Bergen, uma das cidades mais antigas da Noruega. 
Saída para o hotel em Lofthus, localizado no coração de 
uma impressionante paisagem no Hardangerfjord. 
Muitas celebridades e famílias reais escandinavas 
continuam visitando o hotel da cidade para desfrutar a 
vista panorâmica até a Geleira Folgefonna que se ergue 
sobre as águas do fjord. Check in no hotel. 
9º dia – 13 Jul – QUA – Lofthus / Oslo: 
Café da manhã e saída para a capital norueguesa por uma 
encantadora paisagem montanhosa. Check in no hotel. 
10º dia – 14 Jul – QUI – Oslo / Copenhagen: 
Visita à “capital Viking“, situada ao fundo do fjord 
homônimo, passando pela Prefeitura, pelo castelo 
Akershus, Palácio Real, Parlamento e Parque Vigeland, 
com as famosas esculturas de bronze de Gustav 
Vigeland, que simbolizam o ciclo da vida do ser humano, 
e o grande monólito com seus 121 corpos entrelaçados. 
Sugerimos passeio opcional (não incluído) aos museus 
marítimos situados na ilha Bygdöy, com visita aos 
famosos barcos vikings. À tarde, traslado para o porto e 
embarque no cruzeiro DFDS para Oslo. Noite a bordo. 
11º dia – 15 Jul – SEX – Copenhagen: 
Café da manhã e chegada a Copenhagen pela manhã. 
Desembarque e visita panorâmica pela cidade, 
percorrendo os principais monumentos e lugares 
históricos, como a Praça da Prefeitura, o Museu 
Nacional, o edifício da Bolsa, o Christiansborg, a fonte 
da Deusa Gefión e o porto Nyhavn. Passando por 
Langelinje chega-se ao emblema da cidade, a famosa 
Sereia. Tarde livre. 
12º dia – 16 Jul – SAB – Copenhagen: 
Café da manhã no hotel e dia livre para atividades 
independentes. Possibilidade de fazer um passeio 
opcional. 
13º dia – 17 Jul – DOM – Copenhagen / Zurique / 
São Paulo: 
Café da manhã no hotel. Em horário a ser determinado, 
traslado do hotel para o aeroporto de Copenhagen para 
embarque em vôo com destino a Roma e conexão imediata 
para o Rio de Janeiro. Jantar e café da manhã a bordo. 
14º dia – 18 Jul – SEG – São Paulo / Porto Alegre / 
Caxias do Sul: 
Chegada e, após os trâmites da alfândega brasileira, 
embarque em voo com destino a Porto Alegre. Chegada, 
recepção e traslado em ônibus de turismo para 
Caxias do Sul, e… 

Até a próxima viagem. 

FINLÂNDIA | SUÉCIA | NORUEGA | DINAMARCA

ESCANDINÁVIA E FIORDES

SAÍDA: 
05/07/22 
14 DIAS



NOSSO PROGRAMA INCLUI: 
- Traslado no percurso Caxias / P. Alegre / Caxias em 

ônibus de turismo; 
- Passagem aérea conforme descrito, com taxas incluídas; 
- Hotéis 4 ou 5*, conforme mencionados no programa, 

em aptos. duplos ou triplos, com café da manhã. 
- Ingressos nas atrações mencionadas no programa; 
- Acompanhamento de Guia Magnificat durante todo o 

período, acima de dez passageiros; 
- Kit de viagem. 

NÃO INCLUI: 
- Extras de caráter pessoal; 
- Seguro saúde com cobertura médica, odontológica e 

farmacêutica durante todo o período da viagem; 
- Todo tipo de gorjetas: guia, motorista, maleteiros, 

aeroporto, fronteira, hotéis, etc…; 
- Tudo que não estiver mencionado como incluído. 

O passaporte deve ter validade mínima até Fevereiro de 2023.

CopenhagenCruzeiro para EstocolmoFiordes da Noruega

Oslo Estocolmo

Av. Itália, 277 / 509  –  95.010-040  –  Caxias do Sul  –  RS  –  Brasil 
54 3028-7012  |  54 98111-0706  –  www.magnificat.tur.br

VALORES POR PESSOA (consulte formas de pagamento):

Apartamento:
POR PESSOA  

em apto. Duplo / Triplo
POR PESSOA  

em apto. Individual

Parte Aérea e Terrestre: R$  19.970,00 R$  23.780,00

1º pgto Julho 2021 12 x R$ 1.385 12 x R$ 1.610

1º pgto Agosto 2021 11 x R$ 1.465 11 x R$ 1.705

1º pgto Setembro 2021 10 x R$ 1.555 10 x R$ 1.810

1º pgto Outubro 2021   9 x R$ 1.660   9 x R$ 1.930

NOTAS IMPORTANTES: 
- A inscrição para tomar parte na programação descrita neste folheto implica na total aceitação de todas as condições aqui estabelecidas. 
- MAGNIFICAT TURISMO LTDA e ANDES TURISMO LTDA, na qualidade de operadores, declaram que o presente programa de viagem será realizado em atendimento: 
• Às “Condições Específicas” ou “Descrição do Programa” ora estabelecido neste impresso e as “Condições gerais e Contrato de Serviços”, regulamentando os direitos e 

deveres recíprocos das partes, suas responsabilidades e os casos de alterações ou cancelamentos do programa. 
• Os preços destes programas foram calculados em dólar americano, tomando-se por base os custos de operação do programa no dia 17/06/2021. Eventuais variações destes custos 

operacionais ou cambiais poderão determinar alteração do preço final do programa. Havendo tais variações, as diferenças de valores, quando excederem o valor original do 
programa, serão suportadas pelo cliente.  

• Para as viagens durante ou pós-pandemia COVID-19, oportunamente, informaremos sobre novos documentos, parâmetros ou protocolos, para viajantes em grupo, aéreos, 
rodoviários ou marítimos, e sobre regras em estabelecimentos, como hotéis, restaurantes, museus, igrejas, etc., como sempre, focando-nos, muito mais, na sua segurança e 
conforto a fim de garantir a melhor experiência.                                                                                                                                                                      Caxias do Sul, 17 de junho de 2021.

http://www.magnificat.tur.br

