Partidas
3, 6 e 10
Dezembro

Organização: NORDICTUR - RNAVT 2050 - Condições Gerais em www.nordictur.pt
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1º Dia – Lisboa – Estocolmo
Voos a indicar para Estocolmo. Chegada ao aeroporto
de Estocolmo e transporte para alojamento Apa no
Hotel Scandic Malmen ou similar.
Bem-vindos a Estocolmo, capital da Suécia, também
conhecida como “A Veneza do Norte”, formada
por inúmeras ilhas. Uma das melhores maneiras de
conhecer a cultura local e as tradições de Natal é
visitar os mercados de Natal de Estocolmo. Aqui,
pode provar iguarias suecas, comprar artesanato e
decorações, enquanto desfruta da atmosfera mágica
do Natal nórdico.
2º Dia – Visita de cidade com Skanse & Vasa Musem
Pequeno almoço no hotel. Encontro com o guia na
recepção do hotel. Visita de cidade, durante o passeio
irá passar pelos pontos mais emblemáticos da cidade
como a Gamla Stan (Cidade Antiga), a Catedral de
Estocolmo, o Museu Nobel e o Palácio Real, um dos
maiores palácios do mundo, a frente do qual é possível
ver o desfile dos soldados e a cerimônia de troca da
guarda, todos os dias. Almoço em restaurante local.
À tarde, visita às duas atrações mais populares de

Estocolmo o Parque Skansen e o Museu Vasa. Skansen
é o museu a céu aberto mais antigo do mundo, pode
descobrir a história da Suécia e aprender como os
suecos viviam, os costumes, tradições, trabalho,
celebrações e seu modo de vida nos tempos antigos.
Em seguida, iremos para o Museu do Vasa. Aqui
encontrará, o único e bem preservado navio de guerra
Vasa de 1628, adornado com centenas de esculturas
de madeira. Após 333 anos no fundo da Baía de
Estocolmo, o navio foi redescoberto e resgatado.
3º Dia – Livre em Estocolmo
Pequeno almoço no hotel. Dia livre para explorar a
cidade e os seus mercados de Natal.
4º Dia – Estocolmo – Lisboa
Pequeno almoço no hotel. À hora indicada transporte
para o Aeroporto. Voos a Indicar para Portugal. FIM
DO PROGRAMA.

Preço por pessoa

Pacote sem voos

Pacote Completo

Quarto Duplo

€595

€945

Criança cama extra (menos 12 anos)

€360

€660

Quarto Single

€980

€1.330

Os preços incluem: Voos Tap em classe E/T com taxas de aeroporto (no Pacote Completo), Transferes In/Out em
Estocolmo, 3 Noites de alojamento Apa Hotel Scandic Malmen ou similar, 1 almoço (não inclui bebidas), visita de cidade
(8horas) com guia em inglês, Entradas Museu Skansen – Museu do Vasa e Seguro Multiviagens.

