
Catedrais
do Norte

21 a 28 setembro 2020

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

4.250€

680€

1ºDIA - LISBOA / 
ESTOCOLMO

16h00 – Encontro dos 
participantes no Terminal 

1 do Aeroporto de Lisboa.
18h05 – Partida em voo Tap 

Air Portugal (TP 762) para 
Estocolmo.

23h20 – Chegada e transporte 
em autocarro para a cidade.

Check-in no Hotel Radisson 
Blu Waterfront 4**** ou similar. 

Alojamento.

2ºDIA - ESTOCOLMO
Situada numa pequena ilha no seio de 

um arquipélago costeiro, Estocolmo 
foi fundada em meados do século XIII 

e cedo se desenvolveu à sombra do 
comércio do Báltico. Foi precisamente 

nessa primeira ilha que foi erguida a 
catedral de São Nicolau, referida pela 

primeira vez em documento de 1279. No 
seu interior persiste o edifício medieval, mas 

a fachada é setecentista. É nessa mesma ilha 
que se situa o palácio real bem como o museu 
Nobel. No século XVII a Suécia tornou-se numa 
grande potência europeia e Estocolmo ganhou 
o estatuto de capital em 1634, mas tardou 
em afirmar-se como uma grande cidade, o 
que só sucedeu irreversivelmente a partir de 
meados do século XVIII. Visita de Estocolmo, 
incluindo o bairro medieval “Gamla Stan” onde 
se encontra a Catedral S.Nicolau. Almoço. 
Segue-se a visita à Grande Praça, à Igreja 
Sta. Gertrudes e ao Museu Nobel. Jantar livre. 
Alojamento.

3ºDIA - ESTOCOLMO
Continuação da visita de Estocolmo, incluindo 
o Museu Vasa e o Palácio Real. Almoço. Após 
esta refeição, visita ao Museu de História da 
Suécia. Jantar livre. Alojamento.

4ºDIA - ESTOCOLMO / UPPSALA / 
ESTOCOLMO
De manhã, partida rumo a Uppsala. No tempo 
dos vikings a velha Uppsala era o principal 
santuário das religiões escandinavas. A 
cidade cristã formou-se em torno da catedral, 
desde 1164 a sede da arquidiocese. A atual 
catedral começou a ser construída em 1287 
e foi inaugurada em 1435, ainda antes de os 
trabalhos estarem concluídos, e é a mais alta 
da Escandinávia. Nesta cidade, situada a 70 
km de Estocolmo, foi criada a mais antiga 
universidade da península escandinava, em 
1477, onde foram professores alguns cientistas 
célebres como o botânico Carlos Lineu. Durante 

as visitas, destaque para a Catedral, Museu da 
Universidade e Castelo. Almoço. Regresso a 
Estocolmo. Jantar livre. Alojamento.

5ºDIA - ESTOCOLMO / TRONDHEIM
Manhã livre. Almoço. Em hora a indicar, 
transporte para o aeroporto de Estocolmo. 
Partida em voo de carreira regular para 
Trondheim. Chegada e transporte ao Hotel 
Radisson Blu Royal Garden 4**** ou similar. 
Jantar livre e alojamento.

6ºDIA - TRONDHEIM
Situada no fiorde do mesmo nome é a terceira 
cidade da Noruega. Foi fundada em 997 e 
foi a capital do reino da Noruega de 1030 a 
1217 e os monarcas noruegueses passaram a 
ser coroados aí desde o reinado de Harold I 
(872-930), o unificador do país. A catedral de 
Nidaros (nome original da cidade, por se situar 
na foz do rio Nid) começou a ser erguida em 
1070 sobre o túmulo de Santo Olavo (995-
1000) o primeiro monarca cristão norueguês. 
Com a deslocação do poder político mais 
para sul (Bergen) e a posterior ligação do 
país à Dinamarca, Trondheim ainda conservou 
inicialmente alguma centralidade enquanto 
sede da principal arquidiocese do reino. A 
conversão de todos os súbditos de Copenhaga 
ao luteranismo, em 1537, a cidade perdeu o 
pouco protagonismo que lhe restava, embora 
mantivesse uma certa importância militar face 
às ambições territoriais suecas. Visita de dia 
inteiro com entrada no Palácio do Arcebispo, 
Forte Kristian e Catedral Nidaros. Almoço. De 
tarde visita ao Museu da Universidade NTNU. 
Jantar livre. Alojamento.

7ºDIA - TRONDHEIM
Continuação da visita a Trondheim, com 
destaque para Igreja Nª Senhora e o Museu 
de História e Arqueologia. Almoço. Em hora 
a indicar regresso ao hotel. Transporte para 
restaurante, onde será servido o jantar especial 
de despedida. Alojamento.

8ºDIA - TRONDHEIM / OSLO / LISBOA
Em hora a indicar, transporte para o aeroporto 
de Trondheim. Partida em voo de carreira 
regular para Oslo. Chegada a Oslo e transporte 
para a cidade, onde iremos visitar o Castelo e 
o Parque Vigeland. Almoço. Transporte para o 
Aeroporto de Oslo.
19h15 – Partida em voo Tap Air Portugal para 
Lisboa.
22h20 – Chegada a Lisboa.

FIM DA VIAGEM

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento permanente do conferencista 
João Paulo Oliveira e Costa durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para percurso 
Lisboa / Estocolmo e Oslo / Lisboa, em voos regulares 
Tap Air Portugal com direito a 1 peça de bagagem até 
23 kg;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no 
montante de 41,00€ (a reconfirmar e atualizar na altura 
da emissão da documentação);
• 7 noites de alojamento nos hoteis mencionados ou 
similares;
• Passagem aérea em classe económica para o percurso 
Estocolmo / Trondheim / Oslo;
• Refeições de acordo com o presente programa 
incluindo água mineral, café ou chá e vinho ou cerveja 
no último jantar;
• Todos os transportes como indicado no programa;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário com guias 
locais em português ou espanhol quando mencionado;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Radioguias;
• Acompanhamento Tryvel;
• Seguro Multiviagens.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Tudo o que não esteja como incluído de forma 
expressa;
• Gratificações;
• Bebidas alcoólicas e refrigerantes;
• Despesas de caráter particular designados como 
extras.

Do final do século VIII ao início do XI os vikings 
expandiram-se em todas as direções, ocupando 
territórios desertos e conquistando outros, criando 
colónias e saqueando inúmeras populações. Eram 
pagãos e as suas vítimas eram cristãos, mas ao longo 
desse período sucedeu uma situação rara na História 
e os invasores acabaram por incorporar a religião 
e muitas práticas civilizacionais dos povos que 
pilhavam, subjugavam e escravizavam.

Nesta viagem iremos conhecer as grandes 
catedrais medievais mais setentrionais, 
situadas na primitiva capital norueguesa, na 
cidade sagrada dos suecos e na sua eterna 
capital.

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

SUÉCIA E NORUEGA
COM JOÃO PAULO OLIVEIRA E COSTA


