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1º Dia – Lisboa – Copenhaga
Voos a indicar para Copenhaga. À chegada, deslocação 
por meios próprios para a cidade – alojamento APA 2 
noites no Hotel Comfort Vesterbro ou similar.

2º Dia – Livre em Copenhaga
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a 
cidade. Os principais pontos turísticos como a fonte de 
Gefion, a Residência Real de Amalienborg, os canais 
idílicos de Nyhavn com os seus prédios coloridos, o 
Palácio de Christiansborg, o Parlamento, o Palácio da 
bolsa e a famosa Pequena Sereia, o parque de atrações 
Tivoli e passear pela rua de pedonal de Strøget.

3º Dia – Copenhaga – Oslo
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre. A meio da 
tarde, deslocação por meios próprios para o cais. Às 
17h00, partida em cruzeiro da DFDS Seaways para 
Oslo. Pernoita a bordo em cabine exterior. É necessário 
passaporte para apresentar na travessia marítima

4º Dia – Oslo
Pequeno almoço a bordo. Desembarque às 09h30 e 
deslocação por conta própria para alojamento APA no 
Hotel Comfort Grand Central ou similar – resto do dia 
livre.

5º Dia – Livre em Oslo
Pequeno almoço no hotel. Aproveite para explorar 
a cidade. Não deixe de visitar o Palácio Real, o Teatro 
Nacional, o Parque Frogner com as suas esculturas obra 
de Gustav Vigeland e o Museu Viking.

6º Dia – Oslo – Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Viagem de comboio entre as 

duas capitais. Alojamento APA 2 noites no Clarion Hotel 
Sign ou similar.

7º e 8º Dia – Livres em Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Recomenda-se visita ao 
Palácio Real, ao edifício do Parlamento, as ilhas de 
Djurgarden e a parte antiga da cidade “Gamla Stan” 
com as suas ruelas estreitas e com numerosas lojas de 
antiguidades e ao impressionante museu Wasa.

9º Dia – Estocolmo – Helsínquia
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre. Deslocação por 
meios próprios para o cais. Cerca das 17h partida de 
barco para Helsínquia. Pernoita em cabine exterior.

10º Dia – Helsínquia
Pequeno almoço a bordo. Desembarque às 10h00 e 
deslocação por meios próprios para alojamento APA no 
Hotel Original Sokos Helsinki ou similar. Resto do dia livre 
para explorar a cidade.

11º Dia – Livre em Helsínquia
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a 
cidade a seu gosto. Recomendamos visitar a Igreja 
Temppeliaukio (Igreja da Rocha), a Catedral, o 
Monumento a Sibelius, a Catedral Ortodoxa Uspensky, o 
Finlândia Hall, o Palácio Presidencial (Presidentinlinna) e 
o Museu de Arte Kiasma.

12º Dia – Helsínquia – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. Deslocação por meios 
próprios para o aeroporto. Voos a indicar para Portugal. 
FIM DO PROGRAMA

À Descoberta  

Das

Capitais

Os preços incluem: Voos TAP em classe W com taxas de aeroporto (Pacote Completo), Transfer IN, 4 Noites de alojamento 
APA, visita a pé de Copenhaga, entrada no Tivoli Garden, Transfer para Billund, 2 dias de entrada na Legoland e Seguro 
Multiviagens.

 

Preço por Pessoa Pacote sem voos          Pacote completo                            

Quarto Duplo  €1.755 €2.495

Quarto Single  €2.950 €3.690

Partidas diárias - Maio a Outubro de 2023

https://nordictur.pt/dinamarca/

